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A SOCIETĂȚII SOCIALISTE
Gîndind în aceste zile din preajma 

gloriosului jubileu la drumul străbă
tut de partidul nostru comunist în 
cei cincizeci de ani de existență, la 
mărețele victorii dobîndite sub condu
cerea sa, este firesc să stăruim și 
asupra izvoarelor succeselor sale, asu
pra resorturilor ce i-au dat posibi
litatea să se ridice la 
înălțimea rolului de forță 
conducătoare a poporului 
român în opera de în
noire revoluționară a so
cietății. Cu deosebită 
pregnanță se impune ade
vărul că unul din aceste 
resorturi 11 constituie ca
pacitatea de a aplica teo
ria marxist-leninistă, le
gile generale ale dezvol
tării sociale, potrivit con
dițiilor specifice ale Ro
mâniei, modul In care el
Îmbină In politica sa cele două cate
gorii corelative ale dialecticii ma
terialiste — generalul și particularul.

P.C.R. a pornit și pornește în a- 
eeastă privință de la faptul că în 
practica revoluționară, ca de altfel 
șl in viață, generalul și particularul 
formează o unitate dialectică insepa
rabilă, generalul lntruchipîndu-se în 
viață numai prin particular, în 
Imensa varietate a condițiilor con
crete, a particularităților istorice, e-

conomice, politice, sociale, naționale. 
Pînă la urmă, particularul, viața, ex
periența socială sînt acelea care ve
rifică valabilitatea adevărurilor gene
rale și care de fapt determină înseși 
formarea și înțelegerea loc. Ca atare, 
nu ar putea fi statuată o prioritate a 
uneia din aceste două laturi, nu s-ar
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putea aprecia că vreuna dintre ele ar 
fi mai importantă în raport cu cea
laltă. După cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu : „aplicarea prin
cipiilor generale ale socialismului 
științific este o condiție obligatorie 
a unei politici Juste, dar generalul 
se realizează prin particular. în mul
titudinea și diversitatea laturilor con
crete ale fenomenelor. Succesul li
niei politice a partidului clasei mun
citoare depinde in mod esențial de

Sentimentul măreț
al frăției

Am avut la liceul 
din Odorheiul Secuiesc
— liceu al cărui tri- 
centenar a fost săr
bătorit anul trecut — 
un bun și iubit profe
sor de română, care 
și-a început prima 
lecție astfel : „Dragi 
copii, trebuie să învă- 
țați românește ; trăim 
de veacuri împreună. 
Trebuie să ne învă
țăm reciproc limba 
pentru a ne putea cu
noaște reciproc cultu
ra, pentru a putea trăi 
în bună înțelegere u- 
nii cu alții".

Și ne învăța domnul 
profesor nu numai 
limba română și mi
nunatele versuri ale 
lui Eminescu, ci adău
ga la lecțiile sale și 
Istorie, căci — zicea el
— nu-i de-ajuns să știi 
limba unui popor, 
pentru a-1 cunoaște și 
înțelege bine, trebuie 
să-i cunoști si istoria. 
De la el am auzit pen
tru prima dată în via
ta mea numele lui Tu
dor Vladimirescu pe 
care, pentru a-1 înțe
lege mai bine, l-a ase
muit cu Răkâczi Fe
renc. Abia mai tîrziu 
aveam să aflu că pro
fesorul era un vechi 
MADOSZ-ist si. poate, 
comunist. Trebuie să 
fi fost, de vreme ce a 
avut curaiul în acele 
timpuri să amintească
— fie ca și despre un 
contemporan al lui 
Vasile Cîrlova — de 
marele luptător pen
tru libertatea ponoru
lui român. Si încă în 
fața unor mici liceeni, 
în anii războiului fas
cist.

Trăiesc de atunci cu 
această învățătură în 
suflet. Păstrez în ini
mă cuvintele bătrinu- 
lui meu dascăl, așa 
cum tatăl meu păs
trează acel număr din 
’46 al ziarului „Vilă- 
gossăg" care apărea 
la Cluj, dar pe care 
cineva 1 l-a dat în 
mină la Oradea, la 
întoarcerea sa din 
război, mai precis din 
prizonierat. în care a 
citit cuvintele docto
rului Petru Groza a- 
dresate atunci popu
lației maghiare din 
România : „Să facem 
politică în limba ma
ghiară și să vorbim 
ungurește fără frică". 
Știa și el, așa cum 
știu și eu, că erau 
cuvintele Partidului 
Comunist Român.

Erau slove adevărate 
ale păcii și libertății 
nu numai pentru ta
tăl meu, ci pentru toți 
oamenii muncii ma
ghiari din România. 
Și-a alăturat și tatăl 
meu votul său vo
tului românilor, ma
ghiarilor, germanilor, 
tuturor oamenilor 
muncii care au decis 
instaurarea primului 
guvern democrat din 
istoria țării noastre.

îmi răsar acum în 
minte un noian de a- 
mintiri. Aș mai destăi
nui doar una singură, 
din furtunoasa mea ti
nerețe : nu voi uita 
niciodată ce flăcări ale 
dragostei față de pa
tria noastră comună

însemnări 
de KÂNYÂDI 

Săndor

s-au aprins în inima 
mea de tînăr comunist 
atunci cind am auzit 
încă cu vreo 10—15 ani 
în urmă, in gările din 
Arad și Timișoara, cum 
se anunțau la difuzor 
sosirile și plecările tre
nurilor în patru limbi : 
în română, maghiară, 
germană și sîrbă. Pen
tru că asemenea în- 
tîmplări, ce par poate 
mărunte, nesemnifica
tive, pot avea o uriașă 
forță educativă, aș 
spune chiar o înrîurire 
determinantă pentru 
o viată de om.

Mă pot considera un 
om norocos, fiindcă in 
copilărie și în întrea
ga mea tinerețe das
călii, colegii și prie
tenii mei au tost de
mocrat ideali, comu
niști internaționaliști 
adevărați, fiindcă am 
avut fericirea să mi se 
ofere — instituțional 
— acea realitate a de
mocrației socialiste 
care mi-a generat con
știința datoriei, a me
nirii mele de a sluji 
țara în care m-am 
născut și trăiesc, fră
ția și înțelegerea ce
lor ce muncesc și tră
iesc împreună în pa
tria noastră comună. 
De aceea. consider 
drept o datorie a con
științei mele ca în 
afară de creația mea 
originală — și ca o 
parte firească a el —

să tălmăcesc în limba 
mea maternă cît mai 
mult și, în măsura po
sibilităților mele, la un 
nivel cît mai ridicat, 
din poezia româneas
că în primul rînd, dar 
și din lirica poeților 
germani din țara noas
tră. Am și tradus pînă 
acum peste 5 000 de 
versuri, cu deosebire 
din poezia populară 
românească, din Emi
nescu, Arghezi și nu 
în ultima instanță din 
scrierile contempora
nilor mei români — 
Labiș, Baconsky, So- 
rescu. Ion Alexandru 
și alții. Am învățat 
din poezia româneas
că. Dar dincolo de 
versuri, de mulți con
frați români mă leagă 
firele calde ale priete
niei. Și alături de sfa
turile bătrinului meu 
profesor de limba ro
mână păstrez și vor
bele bltnde ale lui 
Tudor Arghezi, care în 
ultimii ani ai vieții 
m-a poftit la masa-i 
primitoare și, mărtu- 
risindu-mi că și el 
știe puțin ungurește, 
mi-a spus : „Sîntem 
oameni, ne înțelegem".

Cuvîntarea secreta
rului general al Par
tidului Comunist Ro
mân, rostită la recen
ta Plenară a Consiliu
lui oamenilor muncii 
de naționalitate ma
ghiară, mi-a reînviat 
cele mai frumoase a- 
mintiri legate de^cea- 
litatea democrației și 
frăției pe care o tră
iesc. Mi se părea că 
ascult din nou cuvin
tele bătrinului meu 
profesor atunci cînd 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu spunea : 
„Trebuie să Inelegem 
că de pe aceste me
leaguri nu avem unde 
pleca, că aici trebuie 
să construim socialis
mul, că așa cum ne 
vom făuri noi înșine 
viața, așa o vom trăi ! 
Nici românii nu pot fi 
mutați, nici germanii, 
nici maghiarii ! în a- 
ccleași orașe, în ace
leași comune, unde ei 
trăiesc împreună de 
secole, vor trăi tot îm
preună milenii ! îm
preună, deci, să găsim 
căile pentru a ne clă
di cît mai bine viața 
în patria noastră co
mună. Nu avem nici 
o perspectivă in altă 
parte, tovarăși, aici 
trebuie să construim 
socialismul !"

măsura In care el asigură transpu
nerea in practică a adevărurilor ge
nerale ale teoriei revoluționare co
respunzător situațiilor și împrejură
rilor specifice in care acționează".

O asemenea orientare nu est*  
conjuncturală, ea sintetizează o în
delungată experiență istorică, ale că

rei începuturi le găsim 
încă în gindirea și prac
tica vechii mișcări socia
liste din tara noastră. Nu 
este, desigur, lipsit de 
interes să amintim că, 
chiar în primul program 
al mișcării socialiste „Ce 
vor socialiștii români ?“, 
publicat în 1885—1886, e- 
minentul socialist C. Do- 
brogeanu-Gherea, expri- 
mînd o profundă înțele
gere a necesității unei a- 
tltudini creatoare în po

litică, arăta că „un socialist mo
dern, care ține la socialismul 
științific, iși deduce idealul din 
mișcarea omenirii, din evoluția ei, 
iar mijloacele de lucrare și felul 
lucrării din condițiile în care se află 
un popor. Așadar, să analizăm 
condițiile de trai ale țării noastre, 
care urmează din pozițiunea poporu
lui muncitor, din relațiile de clasă, 
din cultura noastră, din temeliile e- 
conomice".

Efortul de a gîndi creator a apă
rut tot mai vizibil în mișcarea noas
tră muncitorească, pe măsura matu
rizării ei. în însuși procesul trans
formării vechiului partid socialist in 
partid comunist, necesitatea elabo
rării unei strategii și tactici a- 
daptate specificului țării, a re
cunoașterii dreptului partidului de 
a hotărî de sine stătător asu
pra liniei sale politice au fost în 
repetate rinduri subliniate. Desigur, 
de-a lungul existenței sale, P.C.R. 
nu a fost ferit de greșeli în elabo
rarea liniei sale politice, a tacticii 
de luptă, greșeli izvorîte fie din in
suficienta cunoaștere a particularită
ților concrete din cadrul societății 
românești, fie din tendința de a pre
lua mecanic teze sau metode folosite 
în condiții diferite de cele ale so
cietății noastre. Caracteristic este 
însă faptul că partidul a găsit 
totdeauna in rîndurile sale, ale 
poporului muncitor, suficiente forțe 
pentru a înlătura și depăși ero
rile ; el a tras cu deplină responsa
bilitate concluzii din propria expe
riență, din experiența altor partide 
comuniste, și-a sporit capacitatea de 
a rezolva problemele complexe ale 
luptei revoluționare intr-un mod ori-

Prof. dr. Ion ȘERBANESCU

(Continuare In pag. a IV-a)

fn dezbatere: PROIEC

TUL LEGII PRIVIND AC

TIVITATEA CANTINE-

LOR-RESTAURANT

0 lege bună 
in interesul

tuturor 
salariatilor

In spiritul democrației care 
caracterizează întreaga noastră 
viață socială se înscrie și pune
rea in dezbatere publică a pro
iectului de lege privind activi
tatea cantinelor-restaurant pen
tru salariați. In mod unanim, in 
cadrul dezbaterilor, in scrisorile 
adresate redacției, se exprimă 
mulțumirea tuturor categoriilor 
de salariați pentru preocuparea 
statornică a conducerii de par
tid și de stat pentru soluționa
rea în mod concret, prin măsuri 
practice, a problemelor sociale 
ale oamenilor muncii. Interesul 
stirnit de această măsură este 
probat de numeroasele propu
neri venite din partea unor in
stituții, unități economice, a di
feritelor categorii de salariați, a 
unor specialiști in domeniul ali
mentației — ceea ce conferă pro
iectului de lege posibilitatea de 
a avea, în final, o structură cit 
mai apropiată de cerințele și ne
voile reale ale oamenilor muncii.

înființarea oantinelor-restau- 
rant se înscrie printre măsurile 
importante destinate îmbunătă
țirii deservirii populației ; se 
creează astfel premisele asigură
rii — Ia scara întregii țări — a 
unui sistem alimentar rațional, 
științific șl practicat in condi
țiile unui preț de eost accesibil 
tuturor categoriilor de salariați.

Publicăm ÎN PAGINA A 
II-A spicuiri din scriso
rile, propunerile și obser
vațiile sosite la redacție 
pe marginea proiectului 
de lege privind activita
tea cantinelor-restaurant 
pentru salariați.

Președintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, a primit 

pe ministrul comerțului 
al S. U. A., Maurice Stans

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a primit la 26 
aprilie pe Maurice Stans, ministrul 
comerțului al S.U.A., care face o 
vizită în țara noastră.

La primire au participat Cornel 
Burtică, ministrul comerțului ex
terior, Ion Românu și Gheorghe 
Oprea, consilieri, Nicolae Finanțu, 
director general în Ministerul Co
merțului Exterior.

A luat parte Leonard Meeker, 
ambasadorul S.U.A. la București.

Oaspetele a fost însoțit de Ro
bert McLellan, adjunct al ministru
lui comerțului al S.U.A., și La
wrence Fox, adjunct al asistentu
lui ministrului pentru politica co
mercială externă.

Ministrul Maurice Stans a trans
mis președintelui Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu, un mesaj 
din partea președintelui S.U.A., 
Richard Nixon.

în cursul convorbirii care a avut 
loc au fost abordate unele aspecte 
ale stadiului actual și perspective
lor schimburilor comerciale dintre 
România și S.U.A., subliniindu-se 
interesul comun pentru dezvoltarea 
reciproc avantajoasă a cooperării 
economice. A avut loc, de aseme
nea, un schimb de vederi asupra 
unor probleme ale vieții politice 
internaționale.

întrevederea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială.
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SITUAȚIA iNSĂMiNȚÂRII PORUMBULUI:
• 80 LA SUTĂ - întreprinderile agricole de stat
• 72 LA SUTĂ—cooperativele agricole
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Ritmul susținut este cu atit 
in aceste zilemai necesar

In săptămîna care 
temeinice a muncii,

a
a __ __ _________ __ ____

tractoarelor și a participării deosebit de active a "coope
ratorilor la muncă, în cele mai multe unități agricole 
viteza zilnică de lucru stabilită a fost substanțial 
depășită. încă la sfirșitul săptăminii trecute s-a 
anuntat încheierea însămînțării porumbului în Jude
țele Constanța, Tulcea și Brăila. In cursul zilei de luni 
s-a încheiat această lucrare și în întreprinderile agricole 
de stat și cooperativele agricole din județele Ilfov și 
Alba. Potrivit datelor centralizate la minister luni, 
rezultă că, pînă la această dată, a fost lnsă- 
mînțată o suprafață totală de peste două milioane hec
tare cu porumb. în întreprinderile agricole de stat, 
această lucrare s-a făcut pe 80 la sută din suprafețele 
prevăzute a se cultiva, iar în cooperativele agricole de 
producție — pe 72 la sută. Este o realizare de seamă, 
deoarece suprafața amintită este mult mai mare decît 
cea insămințată in anii anteriori, Ia aceeași dată. Se 
remarcă, de asemenea, faptul că pe lingă Județele care 
au încheiat această lucrare sînt altele In care, in aceste 
zile, se insămînțcază ultimele suprafețe. Astfel, In 
cooperativele agricole de producție din județele Ialo
mița și Teleorman, semănatul porumbului s-a făcut pe

trecut, ca urmare a organizării 
folosirii cu randament sporit a 95 la sută din suprafețe ; Galați — 94 Ia sută ; Buzău — 

91 la sută. De asemenea, se constată o calitate mai bună 
la lucrările executate, ceea ce constituie o premisă 
importantă pentru obținerea unor recolte mari Ia 
hectar.

Trebuie arătat Insă că, In unele Județe, suprafețele 
lnsămințate sînt sub 50 la sută din cele pre
văzute a se cultiva cu porumb. în această situație 
se află cooperativele agricole din Județele Suceava,
Gorj, Botoșani, Maramureș, Argeș, Vîlcea și Me
hedinți. Acum timpul este frumos aproape peste tot.
temperatura solului a crescut simțitor, iar terenurile 
sînt zvintate, Incit se poate lucra cu intensitate maxi
mă. Există condiții ca pînă la sfirșitul acestei săptămîni 
să se încheie peste tot semănatul porumbului. Grăbirea 
semănatului nu trebuie să ducă la executarea în pripă 
a lucrărilor. Specialiștii, conducătorii unităților agricole 
trebuie să asigure respectarea întocmai a normelor 
prevăzute cu privire Ia pregătirea terenului, asigurarea 
desimii potrivite și îngroparea semințelor Ia adincimea 
stabilită. Timpul optim afectat Insămînțării porumbu
lui se reduce cu fiecare zi. în vederea obținerii unor 
recolte mari, In această săptămină, să se încheie se
mănatul porumbului in toate unitățile agricole !

AU TERMINAT ÎNSÂMÎNȚATUL PORUMBULUI
JUDEȚUL ILFOV

(Corespondentul „Scînteii", Florea 
Ceaușescu). Pe 26 aprilie, coopera
tivele agricole din județul Ilfov au 
încheiat semănatul porumbului pe 
întreaga suprafață planificată de 
160 000 ha. Acest lucru a fost posi
bil prin temeinica organizare a ac
tualei campanii și în primul rînd 
prin utilizarea cu maximum de 
randament a agregatelor de semă
nat. Hărnicia de care au dat do
vadă mecanizatorii și cooperatorii 
a permis atingerea și depășirea vi
tezei de lucru zilnice de 16 000 ha

și Încheierea campaniei In perioada 
optimă de timp, și în condiții agro
tehnice superioare față de anul pre
cedent, condiții principale pentru 
obținerea unor producții mari de 
porumb.

îndată după terminare s-a trecut 
masiv la efectuarea lucrărilor de 
întreținere, îndeosebi la culturile de 
sfeclă de zahăr, floarea-soarelui și 
legume. O acțiune intensă se des
fășoară In această perioadă pentru 
combaterea dăunătorilor.

JUDEȚUL ALBA
ALBA IULIA (corespondentul 

„Scînteii", Ștefan Dinică). Coopera
tivele agricole și întreprinderile a- 
gricola de stat din județul Alba 
au terminat însămînțatul porum
bului pe întreaga suprafață pla
nificată. Organizarea temeinică a 
actualei campanii de primăvară, 
participarea cooperatorilor la mun
că au permis executarea In timpul 
optim a acestei lucrări în unitățile 
cooperatiste pe cele 26 400 hectare 
destinate a fi cultivate cu porumb, 
în condiții agrotehnice foarte bune 
s-a încheiat această lucrare și pe 
cele 2 250 hectare planificate în 
I.A.S.-uri.

Omul e făcut pentru haină 

sau haina pentru om ?

CELUI DE-AL lll-LEA CONGRES
AL PARTIDULUI COMUNIST PARAGUAYAN

Comitetul Central al Partidului Comunist Român vă transmite dum
neavoastră, delegați la cel de-al III-lea Congres al Partidului Comunist 
Paraguayan și, prin dumneavoastră, tuturor comuniștilor paraguayeni, 
un călduros salut frățesc și vă urează succes în activitatea dedicată unirii 
tuturor forțelor naționale, democratice și progresiste pentru apărarea in
tereselor fundamentale ale poporului Paraguayan, pentru progres social 
și pentru pace.

COMITETUL CENTRAL

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

Magazinele de confecții, 
tricotaje. încălțăminte au în 
permanentă rafturile pline 
de mărfuri. Sînt toate sor
timentele la fel de solici
tate de cumpărători ? Nu. 
Observarea atentă a activi
tății comerciale dovedește 
că viteza de desfacere a 
unor sortimente — bunăoa
ră din sectorul confecțiilor— 
produse de industria ușoară 
și destinate consumului este 
lentă. Și aceasta, în pofida 
faptului că piața este avidă 
de confecții cît mai aspec
tuoase, în modele cît mai 
variate și care să țină pasul 
cu evoluția modei. Puse în 
vinzare, jachetele din 
fjre poliesterice produse 
de întreprinderea „Trico- 
dava" din București, cos
tumele fabricate la Mier
curea Ciuc sau la „Some
șul" din Cluj, impermeabi
lele din tercot, bluzele din 
fire sintetice „press-mus- 
ter“ — pentru a apela la 
numai cîteva exemple — 
s-au vîndut „ca plinea cal
dă". cum se spune.

Cumpărătorii vor. deci, 
să găsească pe piață lucruri 
frumoase, moderne și pe 
gusturile lor tot mai di
verse și în continuă 
schimbare. Dar exem
plele de mai sus scot în e- 
vidență încă un fapt, și 
anume, că dacă sute și sute

de sortimente ale industriei 
ușoare sînt ocolite de cum
părători — evidențele con
semnau la începutul aces
tui an existenta in depozi
tele unităților acestei ra
muri a unui apreciabil stoc 
supranormativ de produse 
finite — aceasta se dato- 
rește, cu precădere, unei 
cauze de fond : neconcor-

Pop Iosif, Drumul Tabe
rei. Bl. T3 : „Diversitatea 
confecțiilor pentru bărbați 
este extrem de redusă".

Mihai Ionescu, str. Vul
turi : „Unii producători 
cred că pentru oamenii 
mai în vîrstă, totul este ca 
îmbrăcămintea să fie de 
culoare închisă...".

Adevărul este că țesătu
ra, modelul, culoarea, cali

Întrebare pentru
INDUSTRIA UȘOARĂ

danța dintre cerere și ofer
tă — atit pe structură, cît 
și cantitativ.

Altfel spus, una cauți și 
alta găsești. Că este așa. 
ne-au convins răspunsurile 
unor cumpărători bucureș- 
teni, pe care i-am solicitat 
să-și spună părerea des
pre mărfurile din magazine. 
Iată cîteva dintre ele :

Tereza Tîrcolea, bd. Le- 
ontin Sălăjan, Bl. B 3 : 
„Lucrurile frumoase, nu 
știu cum se face, apar u- 
neori în magazine după ce 
a trecut moda lor".

tatea unor confecții nu se 
suprapun — și nu de puți
ne ori — cu ceea ce doresc 
să găsească în magazine 
cumpărătorii. Această ne- 
sincronizare pornește chiar 
din momentul înche
ierii contractelor dintre 
combinatele de industrie u- 
șoară și organizațiile co
merciale. Cu acest prilej, 
între cererea comerțului 
(care este, de fapt, repre
zentantul masei de cumpă
rători) și oferta producăto
rilor se nasc adeseori ade
vărate abisuri. Bunăoară,

la contractările de confecții 
pentru trimestrul în curs, 
comerțul a comandat 30 000 
pantaloni și 12 000 sacouri 
din plușcord. Invocînd di
ferite motive, producătorii 
au refuzat contractarea a- 
cestor sortimente. La alte 
produse — costume din ter
gal pentru bărbați, taioare, 
rochii din țesături de fire 
fine, fuste drepte, cămăși 
din fire fine — contractele 
au acoperit doar în parte 
comenzile întreprinderilor 
comerciale. In schimb, in
dustria ușoară a oferit spre 
contractare 400 000 cămăși 
din semipoplin. Cu un ast
fel de produs, însă, rețeaua 
comercială este suprasatu
rată. Nu mult diferit stau 
lucrurile și cu țesăturile din 
bumbac : 40 la sută din
cantitățile oferite de in
dustria ușoară la contractă
rile pentru perioada in care 
ne aflăm au constat în țe
sături „crude" și „drapel", 
adică din sortimente la care 
stocurile din comerț sînt și 
așa foarte mari. La barchet. 
diftină. finet imprimat — 
sortimente intens solicitate 
de o anumită categorie a 
populației — cererea co-

Dan MATEESCU

(Continuare în pag. a Il-a)

Excelenței Sale
Domnului SIAKA STEVENS

Președintele Republicii Sierra Leone
FREETOWN

Cu prilejul celei de-a X-a aniversări a proclamării independenței de 
stat a RepuDlicii Sierra Leone, vă adresez, în numele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, al poporului român și al meu personal, 
cordiale felicitări împreună cu cele mai bune urări de pace și progres 
pentru poporul leonez.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
General ETIENNE EYADEMA

Președintele Republicii Togo

Cu prilejul celei de-a Xl-a aniversări a proclamării independenței 
Republicii Togo, tn numele Consiliului de, Stat al Republicii Socialiste 
România, al poporului român și al meu personal, adresez Excelenței 
Voastre sincere felicitări și cele mai bune urări de progres poporului to- 
golez.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România
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FAPTUL 
DIVERS!
După ce 
a fost |
descoperit 
izvorul...

In stațiunea Vatra-Dornei, In I 
urma prospecțiunilor hidrolo- 1 
gice făcute de către un grup de I 
specialiști de la Institutul de I 
balneologie din Capitală, a fost I 
descoperit un nou și important • 
Izvor de apă minerală. Situat I 
pe Valea Negrești, la o adinei- | 
me de optzeci de metri, noul 
izvor are un debit de patru va- I 
goane pe zi, sporind cu aproape I 
un sfert producția actuală de • 
apă minerală a stațiunii. Dată | 
fiind eficacitatea sa în trata- I 
mentul unui mare număr de | 
afecțiuni, după descoperirea lui, . 
specialiștii au și trecut la ela- I 
borarea proiectelor unui viitor I 
sanatoriu ce se va construi în • 
apropierea locului unde a fost I 
captat.

Un tractor j 
în plus „din i 
greșeală"

O coloană de tractoare nou- I 
nouțe pornise la drum. înainte . 
de a părăsi uzina brașoveană, I 
la una din porțile ei, paznicul I 
Nicolae Busuioc a oprit-o pen- ’ 
tru un ultim control. Petre Ne- I 
delea, delegatul I.M.A. Alba Iu- I 
lia, i-a înmînat documentele I 
pentru ridicarea a 36 de trac- > 
toare. Paznicul a ieșit din cabi- I 
nă și, cu toate că P.N. îi tot dă- I 
dea zor că tractoarele fuseseră 
numărate de cei de la expediție, I 
a pornit să facă și el aceeași I 
operație. Rezultatul : coloana * 
•ra formată din.„ 37 de trac- ■ 
toare I I

— Ia te uită ce greșeală, a | 
început să se mire delegatul , 
I.M.A. Alba !

— Greșeală-greșeală, dar cum I 
se explică atunci că ați ve- ' 
nit nu cu 36, ci cu 37 de trac- I 
toriști, i-au răspuns cei de la I 
serviciul de pază. Tot din... | 
greșeală 7 .

...La restituirea tractorului In I 
plus, încă o surpriză : li lipsea I 
trusa de scule. Cazul este acum ' 
în anchetă. Pînă la elucidarea I 
lui, se impune, deocamdată, o I 
Întrebare : cum își explică cei I 
ce au efectuat operația de pre- ■ 
dare că, de sub nasul lor, fusese I 
făcut dispărut un tractor 7 |

Întîlnire j
cu... norocul

S-a intimplat, de curînd, la ba- • 
riera de cale ferată instalată pe I 
strada Vasile Alecsandri din Ca- I 
racal. Deși fusese anunțat tele- I 
fonic de trei ori că se apropie ac- . 
celeratul 232, care circulă pe I 
ruta Craiova — București, I 
cantonierul Alexandru Do- 1 
garu a „uitat" să ooboare ba- I 
riera. Din ambele sensuri se în- I 
dreptau către barieră numeroase I 
autovehicule. Catastrofa părea ■ 
iminentă dacă în preajmă nu I 
s-ar fi aflat plutonierul de mi- | 
liție Dan Diosteanu din cadrul 
serviciului de circulație al I 
I.M.J. Olt. Sesizînd pericolul, a- I 
cesta a alergat către barieră dînd ' 
semnalul de oprire mașinilor care I 
se apropiau. Cîteva clipe numai I 
și acceleratul a trecut ca iure- | 
șui prin pasaj. Evident, în ca- . 
zul de față s-ar putea vorbi de I 
o veritabilă întîlnire cu... noro- I 
cui. S-ar putea însă ca, In alte 1 
condiții, isprava să nu se mai I 
repete. De aceea, credem că or- I 
ganele de resort din cadrul Mi- I 
nisterului Transporturilor vor ■ 
lua măsuri In consecință.

Punctul | 
de sprijin 
era șubred

Intr-una din zilele trecute, Ma- | 
xim Oancea din comuna Band 
(Mureș) s-a dus la o fîntînă din I 
apropierea casei pentru a lua I 
apă. După cltva timp, văzînd că I 
nu se mai întoarce, soția a por- i 
nit după el, dar n-a reușit să-1 I 
găsească. Unde dispăruse ? In | 
urma cercetărilor Întreprinse de 
organele de miliție, M. O. a fost I 
descoperit... In fîntînă! In mo- I 
mentul cînd a apucat găleata • 
pentru a scoate apă, s-a reze- I 
mat de sclndurile oe o împrej- I 
muiau. Lemnul, putrezit de vre- | 
me, s-a dovedit însă un fals . 
punct de sprijin. Neverificarea I 
lui In prealabil l-a costat viața. |

0 LEGE BUNĂ, ÎN INTERESUL

TUTUROR SALARIA ȚILOR
Prolectul de lege privind activita

tea cantinelor-restaurant, recent pu
blicat și supus discuției publice, sus
cită un larg interes pentru toți oa
menii muncii. Din studiul acestui 
proiect șe desprinde încă o dată grija 
deosebită ce o are conducerea par
tidului și statului nostru pentru asi
gurarea unor condiții de muncă și de 
trai tot mai bune pentru salariați și 
familiile lor. După cîte știu, este 
pentru prima dată cînd prin lege se 
reglementează o astfel de activitate.

Potrivit proiectului de lege urmea
ză ca activitatea cantinelor-restau
rant să fie preluată de către comer
țul de stat. în această situație ar fi 
normal ca subordonarea directă și 
conducerea acestora să fie atribuite 
organizațiilor comerciale, așa cum se 
procedează, de altfel, in prezent și 
cu celelalte unități comerciale. Or, 
din cuprinsul proiectului, rezultă că 
răspunderile revin mai multor verigi 
(comerțul de stat, întreprinderea 
unde funcționează șl oomitetul de 
conducere constituit din rîndul sa
lariaților unităților beneficiare) si
tuație care poate facilita pulveriza
rea răspunderilor. Cantinele-restau
rant — după părerea mea — trebuie 
să funcționeze sub o singură condu
cere, urmînd ca la dezbaterile din 
comitetul de direcție al organizației 
comerciale de stat sau în cel al can
tinei, să participe șl reprezentanți ai 
salariaților care servesc masa la can
tină.

• lntrucît în prezent există foarte 
mulți salariați care-și desfășoară ac
tivitatea în mediul rural (cadre sa
nitare, cadre didactice, specialiști în 
agricultură și alte categorii de sa
lariați), consider că ar fi bine ca in 
actualele bufete ale cooperației de 
consum să se pregătească și hrană 
caldă, pe bază de abonament achi
tat anticipat, la preț de cantină-res
taurant.

• Consider de asemenea că preve
derile art. 2 al proiectului de lege, 
referitoare la încheierea bilanțurilor 
proprii, pot să comporte unele îm
bunătățiri. Din proiect am reținut că 
evidenta tehnico-operativă și conta
bilă la cantinele-restaurant va fi ți
nută de către salariați! întreprinderi
lor pe lingă care funcționează canti
nele-restaurant. lntrucît în unele 
cazuri cantinele-restaurant vor de
servi mai multe întreprinderi și in
stituții, nu văd posibilă aplicarea 
acestei măsuri. Apoi, trebuie reținut 
și faptul că pentru salariații din com
partimentul flnanciar-oontabil nece
sită stabilirea unor atribuții precise 
de serviciu, atribuții care izvorăsc 
din prevederile H.C.M. nr. 1885/1970 
și din alte acte normative in vigoare. 
Din practica noastră de control, re
zultă că nestabilirea unor atribuții 
precise de serviciu și nedelimitarea 
răspunderilor dau naștere la nume
roase neajunsuri. De aceea, consider 
că viitoarele cantine-restaurant tre
buie să aibă un aparat financiar- 
contabil propriu, care să fie subordo
nat și îndrumat pe linie profesională 
de către organizațiile comerciale de 
stat in subordine» cărora vor activa 
aceste unități și unde de altfel se vor 
înainta și bilanțurile contabile. în 
felul acesta se asigură o îndrumare 
mai eficientă a aparatului financiar- 
contabil, iar dările de seamă conta
bile vor fl analizate cu mai multă 
răspundere de către organul tutelar.

• lntrucît la art. 27 din proiect se 
prevede că personalul existent la 
data preluării cantinelor se trans
feră din oficiu la organizațiile co
merciale, consider că este necesar să 
se facă unele referiri și la rolul pe 
care trebuie să-1 îndeplinească or
ganizațiile comerciale de stat în con
ducerea activității cantinelor-restau
rant. In acest sens consider că 
numire» șefilor de cantină-restau
rant, de către comitetele executive 
ale consiliilor populare trebuie să 
se facă la propunerea comitetelor 
de direcție ale organizațiilor comer
ciale care au posibilitatea să recru
teze elemente bine pregătite pentru 
astfel de funcții., contribuind in felul 
acesta și Ia ridicarea prestigiului a- 
cestor organizații.

Carol BORA
șeful serviciului control unități 
economice din cadrul corpului 
unic C.F.I. al Consiliului 
popular județean Dolj

tonal de deservire). Propunem a- 
ceasta avind In vedere faptul că nu 
ne putem conforma prevederilor art 
4 din cap. I al Proiectului de lege. 
Construcția fabricii, pe lingă care 
funcționează cantina, este astfel con
cepută îneît nu poate fi modificată ca 
să se asigure accesul direct din afară 
la localul acesteia.

Dotația materială a cantinei și ex
periența acumulată de către perso
nalul de deservire permit satisface
rea într-o măsură destul de mare a 
solicitărilor celor peste 15 000 sala
riați. Pentru a putea îmbogăți și di
versifica lista de preparate culinara 
(bucătăria dispune de cadre cu o te
meinică pregătire și experiență pro
fesională), propunem să beneficiem 
de prevederile art. IS din cap. I al 
Proiectului de lege, privind aprovi
zionarea cantinelor-restaurant cu 
mărfurile agro-alimentare necesare 
de la fondul central, ia prețuri fixe 
de stat, direct din depozitele comer
țului cu ridicata, sau de la furnizorii 
locali, beneficiind de rabat comercial, 
la nivelul cotelor stabilite pentru co
merțul cu amănuntul.

Avînd în vedere experiența noas
tră in coordonarea cantinei-restau
rant. vom veghea ca activitatea ei 
să se desfășoare pe baze economice

cală, special pregătită in aceste pro
bleme. Fără personal medloo-sanltar 
cu obligații precis legiferate, canti
nele-restaurant riscă să fie lipsite de 
unul dintre elementele de compe
tență dintre cele mai importante și 
astfel să nu iși atingă In întregime 
scopul pentru care au fost inițiate 
Consider totodată că se oferă acum 
cel mai bun prilej ca una-două din
tre cantinele-restaurant, în raport 
cu mărimea localității respective, să 
asigure și o alimentație dietetică, 
lntrucît — pentru multe boli — o 
asemenea alimentație constituie tra
tamentul cel mai bun.

Conf. dr. Gh. BACANU
medic primar, specialist In nutriție, 
clinica I medicaid — Timișoara

• In sectorul extracției țițeiului — 
unde lucrez și eu — sînt locuri de 
muncă aflate la distanțe de 25—35 
km de centrele civice. Evident, nu se 
pot Înființa cantine-restaurant în fie
care din aceste puncte îndepărtate. 
Tinînd seamă de această particulari
tate, numai conducerea întreprinderii 
și comitetul sindicatului poartă răs
punderea satisfacerii cerințelor de 
hrană ale salariaților din unitatea 
respectivă. De aceea consider că

pune angajarea pe posturi T.A. a 
unul număr însemnat de funcționari, 
ceea ce, implicit, duce Ia diminuarea 
beneficiului (la scumpirea meselor). 
Logic ar fi — din moment ce aceste 
unități aparțin de organizațiile co
merțului de stat — ca acest bilanț să 
fie întocmit de serviciul financiar 
contabil al O.C.L.-urilor.

• Nici unul din subpunctele ari. 8 
nu amintesc nimic despre rolul orga
nizației comerciale de stat în condu
cerea cantinelor-restaurant. In timp 
ce in dispozițiile finale, art. 27, se 
precizează că 
data preluării 
ră din oficiu 
la O.C.L., iar 
popular i se 
numi și elibera din funcție pe șeful 
unității.

Apreciind favorabil restul prevede
rilor acestui proiect de lege, consi
derăm necesare corecturile propuse.

existent, la 
se transfe- 
de serviciu 

consiliului

personalul 
cantinelor, 
tn interes 
in art. 19. 
rezervă dreptul de a

Grossmann ANDREI, 
director comercial 
al O.C.L. Mixt Sighișoara

V

A apărut

„LUPTA DE CLASĂ"
nr. 4/1971

Numărul 4 — aprilie a. o. — al 
revistei „Lupta de clasă", consa
crat semicentenarului partidului, 
se deschide cu editorialul Partidul 
comunist — conducătorul revoluției 
șl construcției socialiste in Roma
nia.

In continuare, sînt publicate ar
ticolele : Creșterea rolului partidu
lui șl știința conducerii societății 
socialiste de GHEORGHE BA- 
DRUS, Partidul șl sensurile crea
ției de NESTOR IGNAT, Contri
buții tot mai eficiente ale științe
lor sociale Ia progresul țării de 
MIRON CONSTANTINESCU. Mo
dernizarea economiei naționale : 
obiective șl tendințe de LIV IU 
MELINTE, Relația conducere-in- 
formatică de MIHAI DRAGANES- 
CU, Expresie a deplinei egalități 
în drepturi de NICOLAE VEREȘ, 
Intelectualitatea in societatea noas-

ir*  aocialistă de LAVRENTIU 
POP, ION IUGA, Judecata istoriei 
de GEORGE MACOVESCU, Spirit 
selectiv și adevăr istoric în studie
rea marxistă și editarea literaturii 
române de AUREL MARTIN.

Sub titlul „Pagini de istorie", 
sînt publicate materialele : Rezo
nanța socială a creării Partidu
lui Comunist Român de IOAN 
SCURTU, Tradiții internaționaliste 
în mișcarea muncitorească din 
România de IULIAN CIRTITA, 
ILIE SEFTIUC, începuturile pro
gramatice ale socialismului român 
de DAMIAN HUREZEANU, 
GHEORGHE NEACȘU.

In același număr al revistei citi
torii găsesc documentarul România 
In economia mondială, precum și 
rubricile „Critică și bibliografie" șl 
„Revista revistelor".

j
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In dezbatere PROIECTUL LEGII
PRIVIND ACTIVITATEA

CANTINELOR- RESTAURANT

eficiente și să asigurăm salariaților 
noștri o calitate superioară a me
niurilor servite la un preț de cost 
scăzut.

I. STEINBACH
director general
Elena NAE
președinte al comitetului sindical

Din lectura proiectului de lege pri
vind activitatea cantinelor-restau
rant, pus în discuția salariaților. re
iese încă o dată preocuparea condu
cerii de partid și de stat pentru 
crearea unor condiții tot mai bune de 
trai salariaților. Iată și cîteva pro
puneri :
• lntrucît beneficiile ce eventual 

le-ar realiza o cantină, provin în cea 
mai mare parte din încasarea, în
tr-o anumită perioadă, de la sala
riați a unor sume pentru mesele 
servite, propunem ea acestea să fie 
folosite numai pentru îmbunătățirea 
mesei sau pentru reducerea costului 
acesteia, nu și pentru dezvoltarea 
activității, care presupune efectua
rea unor cheltuieli de investiții, așa 
cum rezultă din prevederile ari. 17.
• De asemenea, pentru ținerea 

evidențelor operative și contabile și -m 
încheierea bilanțurilor, credem că a- 
ceste cantine-restaurant trebuie să 
fie încadrate cu personal propriu, 
care să răspundă față de conducerea 
organizației comerciale sau a direc
ției comerciale județene.

• Sintem de părere să se revină 
asupra prevederilor de la art. 19 ali
niatul ultim, prin care se dispune 
ca ținerea evidențelor, efectuarea 
inventarelor și calcularea prețurilor 
să se facă cu sprijinul personalului 
tehnic administrativ de la unitățile 
ai căror salariați iau masa la can
tina in cauză.

Fiind salariați ai unei unități și 
efectuînd munca la altă imitate, care 
nu este subordonată primei, nici o 
conducere și nici alta nu vor fi in 
măsură să urmărească pe deplin 
cum aceștia se achită de sarcinile de 
serviciu și să-i tragă la răspundere 
pentru neîndeplinirea lor.

Popa Gh. BENONE 
director adjunct 
Banca Națională a Republicii 
Socialiste România, sucursala 
județeană Argeș

transformarea cantinelor existente în 
prezent in cantine-restaurant să se 
facă numai in urma hotărîrii luate in 
adunarea generală a salariaților. Dar 
mai înainte de a se trece la o aseme
nea măsură, socotesc că ar trebui ca 
unitățile înființate să funcționeze ex
perimental, în cîteva locuri, și numai 
după aceea să se generalizeze pre
tutindeni unde condițiile permit. 
Propunerea mea are în vedere, repet, 
particularitățile sectorului petrolier.

Nicolae UNGUREANU, 
petrolist, comuna Bîlteni — Gorj

Salariații Fabricii de zahăr Bod 
au luat cunoștință cu satisfacție de 
proiectul de lege privind activitatea 
cantinelor-restaurant. apreciindu-1 
ca o manifestare a grijii deosebite 
pentru îmbunătățirea condițiilor de 
viață ate oamenilor muncii.

In legătură cu acest proiect de lege, 
avem de tăcut unele mențiuni, și a- 
nume : fabrica noastră este situată 
la o distanță de circa 14 km de mu
nicipiul Brașov și la 3—5 km de cele 
mai apropiate comune. Pentru asigu
rarea mesei salariaților sezonieri (din 
8—16 județe), a celor permanențl Și 
ipembrilor lor de familie, pe lingă 
fabrică funcționează o cantină sus
ținută de o mică gospodărie anexă 
organizată de fabrică, unde se poate 
servi masa la preturi accesibile tu
turor salariaților. tn vederea menți
nerii și pe viitor a acestor posibili
tăți și ținînd cont că sîntem în me
diul rural, izolați de alte localități, 
propunem ca și cantina fabricii 
noastre să rămină tn subordine» în
treprinderii, conform prevederilor 
art. 28 din proiectul de lege.

în acest sens, propunem a se in
troduce un amendament Ia ari. 28 cu 
următorul conținut : „de asemenea 
rămin în subordinea întreprinderilor, 
cantinele pentru salariații Întreprin
derilor situate izolat în mediul 
rural".

Proiectul legii privind organizarea 
cantinelor-restaurant a fost primit 
cu deosebit interes de salariații in
stitutului nostru. Sondajele făcute 
în rîndul abonaților la cantină și al 
celorlalți salariați ne permit să sin
tetizăm propunerile lor in legătură 
cu proiectul de 
și anume :

1. Prevederile 
rea meselor de 
precum și în legătură cu 
marea cantinelor existente 
ne-restaurant — în intervalele dintre 
mesele servite salariaților și duminica
— să se aplice numai la cantinele cu 
număr mare de abonați (peste 500 
zilnic) și care sînt situate in locuri 
favorabile creării unui vad comer
cial.

Sondajele efectuate arată că nu 
există amatori — în cazul IPROMET
— de a lua masa la cantină dimi
neața și seara. în această situație, 
mărirea numărului personalului de 
deservire — operație strict indispen
sabilă pentru acoperirea activității 
în două schimburi în cursul săptă- 
mînii și în zilele de odihnă — ar 
conduce la nerentabilizarea can
tinei și la scumpirea masei pentru a 
se acoperi costurile de regie majo
rate.

Cantina noastră și-a creat bunul 
său renume și datorită faptului că 
s-au utilizat în permanență alimente 
proaspete, de cea mai bună calitate, 
încadrarea aprovizionării și trans
portului alimentelor intr-un sistem 
centralizat poate conduce la costuri 
de regie sporite și la apariția unoC 
surse de cîștiguri ilicite la persona
lul antrenat în această activitate. Ne 
exprimăm rezerva, de asemenea, și 
cu privire la posibilitățile practice ca 
această reorganizare a aprovizionării 
să permită menținerea situației de 
azi. atit din punct de vedere al can
tității. calității și prospețimii ali
mentelor, cîț și din cel al riscului 
unor întîrzieri în aprovizionare.

2. Pentru cantinele mari (peste 500 
abonați zilnic), la care ar urma să 
se aplice legea preconizată, propu
nem următoarele îmbunătățiri ale 
proiectului de lege : a) prețul mesei 
să nu depășească nivelul dinainte de 
transformare a cantinei în cantină- 
restaurant, Ia calitate egală a mesei; 
b) la cantinele-restaurant să se in
terzică servirea băuturilor alcoolice 
Și

lege sus-menționat,
cu privire 
dimineață

la servi
și seara, 
transfor- 
in canti-
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ț
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Azi, la tragerile la sorți pentru trim. 1/1971

C.E.C. acordă 35? ciștiguri in autoturisme 
si 4? excursii in străinătate in valoare

de peste 20 milioane lei

cafelei.

Ing. I. PRISECARU
director IPROMET
Ing. P. DASCALU
președintele comitetului sindical

Popa MIHAI
președintele comitetului de direcția 
Inq. Bîrlă ION
secretarul organizației de bază 
PC.R.
Cîrstea ION
președintele comitetului sindical

Casa de Economii și Consem- 
națiuni face cunoscut că astăzi, 
27 aprilie a.c., orele 16,30. în sala 
clubului Finanțe-bănci, din str. 
Doamnei nr. 2, vor avea loc tra
gerile la sorți pentru trimestrul 
1/1971 ale libretelor de economii 
eu dobîndă și ciștiguri în auto
turisme și libretelor de economii 
pentru turism.

La tragerea la sorți a librete
lor de economii cu dobindă șl 
ciștiguri în autoturisme se vor 
acorda 357 cîștiguri in autotu-

risme. în valoare totală de 
19 815 000 lei.

La tragerea la sorți a librete
lor de economii pentru turism 
se vor acorda 21 cîștiguri in 
excursii în străinătate organiza
te la Paris și in Italia, precum 
și 26 excursii individuale in 
străinătate, in valoare totală de 
360 500 lei.

Pe Ungă aceste cîștiguri, titu
larii libretelor mai sus mențio
nate beneficiază și de dobinzl 
anuale.

1

Colectivul combinatului de 
fecții și tricotaje București ă 
minat cu atenție Proiectul de 
privind activitatea cantinelor-restau- 
rar.t pentru salariați elaborat de Con
siliul de Miniștri și Uniunea Gene
rală a Sindicatelor’din Republica So
cialistă România și îl consideră ca o 
nouă măsură importantă luată de 
partidul și statul nostru pe linia îm
bunătățirii condițiilor de viață ale oa
menilor muncii.

Analizind prevederile noii regle
mentări. am ajuns la concluzia că, in 
cazul Combinatului de confecții și 
tricotaje București, ar fi mai bine 
ca actuala cantină-resfaurant să be
neficieze de prevederile art. 29 din 
cap. III al Proiectului de lege și să 
rămină sub tutela combinatului (cu 
actuala schemă de organizare și per-

(Urmare din pag. I)

con- 
exa- 
lege

înființarea cantinelor-restaurant 
constituie un bun prilej ca alimen
tația în aceste unități să devină un 
factor activ în menținerea și consoli
darea sănătății oamenilor.

Pentru ca principiile alimentației 
științifice a omului sănătos să poată 
pătrunde în organizarea și funcțio
narea cantinelor-restaurant, consider 
că este absolut necesar ca, în această 
lege, să se prevadă ca din co
mitetul de conducere al cantinei- 

. restaurant să facă parte și unul din
tre medicii întreprinderilor ai căror 
salariați iau masa la unitatea res
pectivă, sau — în lipsa acestuia —• 
medicul de circumscripție sanitară, 
în plus, consider la fel de necesar 
ca fiecare cantină-restaurant sau 
grup de cantine-restaurant, care în
trunesc 500—700 de abonați, să aibă 
printre salariați o asistentă medi-

Proiectul de lege prevede ca răs
punderea pentru activitatea cantine
lor-restaurant " - ' -..........
tre comerțul 
derea unde 
comitetul de

să fie divizată în
de stat, întreprin- 

funcționează, cit și 
conducere recrutat 

din rîndul salariaților unității bene
ficiare. După părerea mea, în acest 
caz intervin paralelisme în conduce
rea viitoarelor cantine-restaurant, 
care vor îngreuna activitatea prin 
ivirea unor dispoziții contradictorii. 
Părerea mea este că aceste cantine- 
restaurant pot funcționa foarte bine 
sub o singură conducere, urmînd ca 
în cadrul comitetului de direcție al 
unității comerciale de stat să fie 
cooptat cîte un membru, reprezen
tant al salariaților întreprinderii în 
cadrul căreia funcționează cantina- 
restaurant.

• In art. 2 al proiectului de lege, 
ultima prevedere, cea in legătură cu 
încheierea bilanțului propriu, presu-

BRAILA (corespon
dentul „Scînteii", N. 
Grigore Mărășanu). A- 
cum cîteva zile, Com
binatul pentru exploa
tarea și industrializa
rea lemnului din Bră
ila a primit distincția 
de întreprindere evi
dențiată pe ramură, pe 
anul 1970, pentru acti
vitatea de prelucrare a 
lemnului. Cu acea oca
zie am aflat că printre 
produsele noi proiec
tate și confecționate 
aici, ultimul poartă o 
denumire mai puțin 
obișnuită. Este vorba 
despre „Garnitura de 
bucătărie modulată cu 
elemente interschimba
bile". Noul tip de mo
bilă de bucătărie este 
confecționat din plăci 
aglomerate din lemn, 
înnobilate pe ambele 
fețe, iar centurile vizi
bile sint protejate cu 
adezivi HDS. Plăcile

aglomerate din lemn 
melaminat asigură o 
întrebuințare de durată 
și, în același timp, 
o protecție superioară 
împotriva factorilor de 
mediu (temperatura, u- 
miditatea etc). întreaga 
garnitură se compune 
din 45 de piese, fiecare 
piesă componentă pu
țind fi cumpărată și 
separat, avînd în ace
lași timp o utilizare 
proprie. „Cînd am pro
iectat acest tip de mo
bilă de bucătărie — ne 
declara Ștefan Zgîrcitu, 
șeful serviciului plani
ficare, ne-am gîndit să 
satisfacem cerințele 
cumpărătorilor impuse 
de gradul diferențiat 
de confort al con
strucțiilor de locuințe. 
Am măsurat astfel 
spatiile bucătăriilor și 
în raport de acestea 
am stabilit dimensiu
nile și numărul

selor care pot intra In 
componența acestui 
nou tip de mobilă. Am 
pornit deci la fabrica
rea bucătăriilor cu I—2 
și chiar trei comparti
mente, așa Incît fiecă
rui dulap Inferior îl 
corespunde unul supe
rior, care poate fi spri
jinit pe acesta sau sus
pendat pe perete. Fie
cărui grup de dulapuri 
îi mai corespunde cite 
o anexă (un dulap mai 
înalt) în care se pot 
păstra articole de uz 
casnic cu dimensiuni 
mai mari ca : aspirator, 
halate, prosoape, perii 
etc. O particularitate 
distinctă a noului tip 
de mobilă o formează 
și cele 4 cărucioare, în 
care se pot păstra și 
transporta 
alimente, 
precum șl 
biecte mai 
nate curățeniei".

în încăperi 
zarzavaturi, 
diferite o- 

mari, destl-

Vedere exterioara a Combinatului pentru exploatarea >i industrializarea lemnului din Brâila

Rafinați... 
apă de 
ploaie ?

Acum cîteva zile, In stația I 
C.F.R. Șimleul Silvaniei (Sălaj), | 
a sosit o cisternă, încărcată la I 
Rafinăria Brazi (după cum Se | 
arată în scrisoarea de trăsură 
nr. 60 532) cu 24 700 kg de mo- I 
torină. Fusese expediată pentru I 
a fi folosită la încălzirea unor ■ 
imobile din localitate. Cînd s-a I 
prezentat să o ia în primire, I 
destinatarul a constatat insă că, | 
In cisternă se află... apă de . 
ploaie. In această situație, des- I 
tinatarul a întrerupt imediat o- I 
perația de descărcare. Pentru că 1 
rafinăria în cauză a uitat să spe- I 
cifice dacă apa respectivă a fost I 
sau nu rafinată și, mai ales, cum I 
se poate încălzi cu ea 1 >

Robricâ redactata de : |
Dumitru TIRCOB 
Gheorghe DAVID

cu sprijinul corespondenților I 
„Scînteii" I

merțulul a fost departe do 
a fi satisfăcută.

O primă concluzie este, 
deci , că configurația — 
cantitativă și structurală — 
a fondului de marfă desti
nată consumului este dena
turată, comparativ cu cere
rea. încă din clipa înche
ierii contractelor. Cauzele 
acestei situații trebuie cău
tate chiar în activitatea 
unor unități de industrie u- 
șoară. Iată, de pildă, din a- 
preciata colecție de confec
ții a Combinatului textil din 
Sighișoara, multe modele 
frumoase nu pot fi contrac
tate pentru că paleta sorti
mentală a țesăturilor fabri
cate în același combinat nu 
este „în . pas" cu cea de 
confecții. Nu e un exemplu 
singular.

Există, desigur, multe u- 
nități în care asigurarea 
pieței cu mărfurile solici
tate este privită cu toată 
seriozitatea. Dintre exem
plele ce ne stau la inde- 
mină alegem Combinatul 
textil din Craiova. într-o 
scrisoare adresată de cu
rînd acestei unități de Mi
nisterul Comerțului Inte
rior se aduc mulțumiri co
lectivului pentru modul o- 
norabil în care înțelege să 
răspundă solicitărilor co

merțului, als pieței. Colec
ția bogată de modele, se
riile „scurte", produsei*  da 
calitate, termenele de li
vrare respectate sînt para
metrii care caracterizează 
activitatea combinatului din 
Craiova, a celui de confecții 
și tricotaje din București și 
a multor altor unități de 
industrie ușoară. Nu întîm- 
plător produsele acestor 
combinate au și o desfacere 
rapidă.

Dar privind problema pe 
ansamblul ramurii, trebuie 
spus că în unele combinate 
predomină orientarea de a 
se produce serii mari, în
tr-o gamă sortimentală mai 
restrînsă. Este drept, spo
rind seria de fabricație la 
un anumit sortiment, creș
te și rentabilitatea lui. Dar 
acesta este un mod în
gust de a privi problema. 
Una din consecințe : pro
dusele fabricate de coope
rația meșteșugărească — 
mult mai diversificate — 
au devenit mai căutate, 
ponderea lor în totalul con
fecțiilor vîndute crescînd in 
ultimii patru ani de la 14 
la sută la 37 la sută.

Desigur, locul pe care și 
l-a cîștigat cooperația meș
teșugărească pe piața con
fecțiilor e lăudabil. Dar 
această ascensiune nu tre
buie să se petreacă prin

diminuarea — in valori ab
solute — a vinzărilor do 
confecții industriale. Nive
lul calitativ al acestora și 
chiar prețul lor nu pot 
fi în nici un caz atinse 
de cooperație. Iată de ce 
credem că este absolut ne
cesar ca în combinatele de 
industrie ușoară să fie re
considerate posibilitățile de 
diversificare și de fabrica-

la nivelul cererii sortimen
tele comandate de unită
țile comerciale, cu atit 
mai mult cu cit o serie de 
întreprinderi dispun de 
anumite capacități de pro
ducție nefolosite integral ?

— Lucrurile sînt mai 
complicate decît par la 
prima vedere — ne-a spus 
interlocutorul. Fiind spe
cializate în anumite sorti-

din străinătate. Nu suba
preciem nici anumite greu
tăți legate mai ales de a- 
provizionarea cu o serie de 
materii prime. Aceste consi
derente și dificultăți nu pot 
însă justifica faptul că, 
dacă sub aspect valo
ric fondul de marfă se 
constituie la nivelul stabilit, 
nu există concordanță 
și pe structură. Cu alte cu-

confecțli «xlsta o restantă 
față d® contracte de 86 mi
lioane lei. întreprinderea 
comercială de stat „Bucu
rești" din Capitală nu a 
primit din cantitățile con
tractate pentru trimestrul 
I a. c„ de la fabrica „Mon
diala" din Satu-Mare, 
rochii din catifea și stofă, 
taioare pentru femei, ra
glane din tercot în valoare

ție efectivă a sortimentelor 
de confecții.

Dar să aducem in prim 
plan și problema cantități
lor contractate dintr-un 
sortiment sau altul. (Bine
înțeles. ne referim la cele 
intens solicitate de cumpă
rători). In această ordine 
de idei, am adresat, tova
rășului Ion Farcaș, direc
tor general adjunct în 
Ministerul Industriei Ușoa
re. următoarea întrebare : 
de ce nu contractați pînă

mente, unitățile nu pot 
face orice și oricum. Apoi, 
o rezervă de capacitate 
este menținută pentru a 
face posibilă onorarea unor 
cereri, să le spunem inopi
nate. ivite pe parcursul 
perioadei de plan.

Nu contestăm anumite 
considerente economice 
reale de care e nevoie să 
se țină seama. între 'ele 
— cele legate de ono
rarea obligațiilor asuma
te față de beneficiarii

vinte, dacă se fabrică, de 
ce să nu se producă ce se 
cere ?

Răspunsul la această în
trebare trebuie cu atit mai 
imperios găsit cu cit, în 
timpul realizării contrac
telor, decalajul dintre soli
citări și ofertă se accen
tuează. Pur și simplu, o 
serie de combinate din in
dustria ușoară nu-și ono
rează obligațiile asumate. 
La sfîrșitul trimestrului I 
a. c„ numai la livrările do

totală de 269 000 lei. De a- 
semenea, fabrica „Bega“ 
din Timișoara nu i-a li
vrat. pînă la nivelurile con
tractate. pantaloni. rochii 
și alte confecții pentru 
copii, iar Fabrica de con
fecții din Iași — raglane 
pentru femei. Merceologii 
întreprinderii au fost ne
voit! să colinde țara în 
lung și lat pentru a reîn
tregi fondul de marfă sta
bilit. Au achiziționat 300

de saoouri de la Combina
tul de confecții și tricotaje 
din București. 1 800 rochii 
din bumbac de la în
treprinderea timișoreană 
„Bega“ amintită mai sus, 
1100 m stofă de mo
bilă, pinză „Venus" și fețe 
de masă. Au ajuns și la 
întreprinderea de industrie 
locală „Mobila" din Ghim- 
bav. de unde au luat par
dosi® și pelerine pentru 
copii. La fel a procedat și 
întreprinderea comercială 
cu ridicata pentru textile 
și încălțăminte din Bucu
rești. Ca urmare, un sfert 
din modelele care erau aș
teptate de populație nu au 
mai ajuns in magazine, in 
unele cazuri fiind înlocui
te cu „ce s-a găsit".

Din nou — și aceasta 
este a doua concluzie — se 
denaturează structura fon
dului de marfă față de ce
rerea pieței. în ultimă in
stanță, cumpărătorul negă
sind ceea ce dorește, pro
dusul care să-i ofere satis
facții, ia ce se află în maga
zin. Și e de neînțeles : ce 
altă finalitate trebuie să 
aibă activitatea ce se des
fășoară în fabricile de bu
nuri de consum decît sa
tisfacerea în tot mai mare 
măsură a solicitărilor cum
părătorilor ? A livra pro
dus® fabricate la întini-

plare — căci ce altceva 
sint achizițiile „supraplan" 
ale organizațiilor comer
ciale atunci cînd nu pri
mesc mărfurile contractate 
— este echivalent cu » 
considera că omul este fă
cut pentru haină. înseamnă 
a răsturna firescul.

Discuți nd cu factori res
ponsabili din ministerul 
de resort și din combina
te, am aflat că pentru sa
tisfacerea in mai bune con
diții a nevoilor de con
sum ale cumpărătorilor sînt 
in studiu o serie de mă
suri. Altele sint in faza de 
aplicare. De pildă, înce- 
pînd chiar din acest tri
mestru, se vor pun® in 
vinzare confecții pentru 
bărbați realizate după o 
concepție nouă. Tot din a- 
ceste luni, livrarea multoir 
produse se va face in am
balaje din mase plastice. 
Nu putem să trecem cu 
vederea peste aceste stră
danii. Intensificarea efor
turilor pentru ca la înde- 
mina cumpărătorilor să se 
afle o gamă cit mai diver
sificată de produse de cea 
mai bună calitate trebuie să 
reprezinte obiectivul major 
al activității de producție 
din fiecare întreprindere, 
indiferent dacă ea fabrică 
țesături, confecții, tricotaje 
sau încălțăminte.
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GLORI OSUL 
SEMICENTENAR

In cinstea aniversării

semicentenarului partidului

SI A ANGAJAMENTELOR»
JUDEȚUL PRAHOVA „Poporul" din Ploiești, întreprin

derea „Cablul românesc".
in

SE ȘTIE, TRACTOARELE
NU MERG CU... SFATURI

î 
J
*
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PLOIEȘTI (corespondentul „Scin
teii", C. Căpraru). — Colec
tivele de muncă din uzine
le, fabricile, rafinăriile, schele
le județului Prahova și-au realizat 
in cinstea aniversării semicentena
rului partidului, cu 4 zile mai 
devreme sarcinile de plan la 
producția marfă pe primele 4 
luni ale acestui an. Au fost astfel 
realizate peste prevederile planului 
4 000 tone cărbune brun, 811 tone în
grășăminte chimice, 172 tone polieti
lenă, 238 remorci autobasculante, 
15 000 tone benzină, 2 672 tone 
uleiuri minerale, aproape 1 400 mc 
fag și rășinoase, 50 tone hîrtie și 
alte produse in valoare de circa 
160 milioane lei. în felul acesta, 
colectivele industriale ale județu
lui și-au depășit angajamentele 
luate în cinstea zilei de 8 Mai.

O mare parte din volumul pro
ducției a fost livrat la export. Se 
impune, de asemenea, subliniat 
faptul că sporul de producție s-a 
obținut în întregime pe seama 
creșterii productivității muncii. în 
mod deosebit s-au evidențiat co
lectivele de la uzina „1 Mai" Plo
iești, Fabrica de hîrtie din Bușteni, 
salina Slănic, Uzina de mecanică 
fină din Sinaia, întreprinderea 
„Vulturul" din Comarnic, Uzina de 
utilaj chimic din Ploiești, schela 
Bălcol, Exploatarea minieră Cep- 
tura. Fabrica de șamotă. tăbăcărla

JUDEȚUL BOTOȘANI
BOTOȘANI (corespondentul „Scin

teii", Nicolae Zamfirescu). în preaj
ma sărbătoririi semicentenarului 
Partidului Comunist Român, oame
nii muncii din unitățile economice 
ale județului Botoșani rapbrtează 
noi realizări de prestigiu in Înde
plinirea cu succes a sarcinilor de 
plan și a angajamentelor asumate 
în cinstea zilei de 8 Mai. Cu 4 zile 
mai devreme a fost îndeplinit pla
nul producției globale industriale 
pe primeile 4 luni din acest an. După 
calculele preliminare, pînă la sfîrși
tul lunii aprilie, planul producției 
globale industriale se va realiza In 
proporție de 104,4 la sută, ceea ce 
reprezintă depășirea angajamentului 
asumat în întrecerea socialistă 
consacrată semicentenarului parti
dului cu 7 338 000 lei. Sporurile ob
ținute la producția marfă se cifrează 
la 5 232 000 lei față de angajament, 
iar plusul de producție marfă vîn- 
dută și încasată este de peste 
23 700 000 lei. De subliniat că sporu
rile de producție realizate în indus
tria județului s-au obținut numai pe 
seama creșterii productivității mun
cii. De asemenea, costurile de pro
ducții planificate au fost reduse pe 
trimestrul I cu 10,5 lei la 1000 lei 
producție marfă. Totodată, unitățile

economice din județ au realizat 
trimestrul I a.c. 9 milioane lei be
neficii peste plan, cu mult 
prevederile angajamentului.

JUDEȚUL TIMIȘ

peste

TIMIȘOARA (corespondentul 
„Scinteii", Cezar Ioana). Muncind 
cu însuflețire pentru a întîmpina 
gloriosul semicentenar al partidului 
cu realizări cît mai remarcabile în 
Înfăptuirea sarcinilor de producție 
și a angajamentelor asumate în cin
stea zilei de 8 Mai, colectivele În
treprinderilor industriale din jude
țul Timiș au raportat ieri înde
plinirea cu 4 zile mai devreme a 
planului pe primele 4 luni ale anu
lui curent. Printre unitățile care 
au adus o contribuție deosebită la 
obținerea acestui succes se numără 
o seamă de unități din Timișoara — 
Uzinele mecanice, „Electromotor", 
„Electrobanat", Fabrica de ciorapi, 
întreprinderile chimice „Azur" și 
„Solventul". Combinatul de exploa
tare și industrializare a lemnului — 
uzina „Ciocanul" din Nădrag, Com
binatul textil Lugoj.

Pînă la sfîrșitul acestei luni, In
dustria județului Timiș va pune la 
dispoziția economiei naționale o 
producție suplimentară de laminate 
finite, motoare electrice, materiale 
de construcții, cherestea, țesături, 
încălțăminte, mobilă, mase plastice 
șl alte produse în valoare totală de 
120 milioane lei.
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CONTRASTE

Ssst!!! E ora siestei

cere

măsuri ?

au cuvintul!

lua 
Pro- 
con-

milion lei s-a 
în acest fel, pe 
slmbetel pînă 

Evident, tre-

Oftalmologii

SPC-6 sint in situația de a nu mai putea 
fi folosite. Lipsesc unele piese de schimb. 
Referitor la aceste probleme, din discuțiile 
purtate cu factorii de răspundere din între
prinderea județeană pentru mecanizarea 
agriculturii, a reieșit că situația este in
tr-adevăr serioasă, existînd și alte dificultăți 
care ar putea impieta asupra bu
nei desfășurări * campaniei. Cel mai 
mare neajuns se referă 1a neasigu-
rarea Întreprinderii cu repartiții pen
tru carburanți și lubrefianți la nivelul ne
cesarului rezultat din planul de producție și 
financiar. Bunăoară, pe trimestrul I nu au 
fost asigurate 1 281 tone din necesarul de mo
torină, iar pe trimestrul II alte 212 tone 
de motorină. Pe data de 20 aprilie 
stocul de motorină era de numai 600 
tone — ceea ce înseamnă consumul pentru 

3—4 zile. Pentru a pre- 
întîmpina oprirea din 
lucru a celor peste 
2 600 tractoare din ju
deț din lipsa combus
tibilului, s-au trimis 
Ministerului Industriei 
Chimice numeroase a- 
drese și telexuri. Răs
punsul este însă in
variabil : „consumați 
stocurile șl apoi cereți 

suplimentări". Dar de ce să se ajungă în aceas
tă situație cu consecințe previzibile pentru 
soarta producției de porumb 7 După cum ne 
informează tovarășul Vasile Petrescu, direc
tor tehnic în Centrala întreprinderilor pen
tru mecanizarea agriculturii, pînă la data 
de 26 aprilie alte 13 întreprinderi județene 
de mecanizare au anunțat că se află în ace
eași situație, solicitînd suplimentarea planu
lui de motorină. Dar Ministerul Industriei 
Chimice nedînd nici o suplimentare, a fost 
necesar ca Centrala I.M.A. să redistribute o 
parte din stocurile tampon existente încă în 
unele județe — peste 2 200 tone, în cele care 
nu mai au motorină deloc. Această situație 
inadmisibilă nu s-ar fi ivit dacă Ministerul 
Industriei Chimice ar fi repartizat de la în
ceput pentru luna aprilie, cînd sînt de exe
cutat mai multe lucrări, 60 la sută din planul 
de motorină de pe trimestrul II, așa cum a 
solicitat inițial Centrala I.M.A. Șl pentru luna 
mai se întrezărește aceeași situație, deoarece 
necesarul pentru efectuarea Întregului volum 
de lucrări din această perioadă este de cir
ca 40—45 la sută din cota trimestrială, iar 
procentul acordat de Ministerul Industriei 
Chimice este de 25—27 la sută. în repetate- 
rînduri în ziarul nostru s-au semnalat cazuri 
cînd în plină campanie sute de tractoare au 
staționat din lipsă de combustibil. Trebuie 
luate măsuri pentru asigurarea unor repar
tiții de combustibil la nivelul volumului de 
lucrări prevăzut în planul de producție.

Aceste ctteva probleme, care au fost lă
sate pe planul al doilea, trebuie soluționate 
grabnic de către minister, ele condițlonlnd 
în mare măsură buna desfășurare a campa
niei de lnsămlnțare a porumbului în jude
țul Bihor.

în județul Bihor, actuala campanie de în- 
sămînțări, a fost pregătită și organizată in 
amănunt și se desfășoară conform prevede
rilor. Acum prima urgență în agricultura ju
dețului Bihor o constituie însămînțarea în cel 

mai scurt timp a suprafețelor planificate cu 
porumb. La 26 aprilie se însămînțaseră 37 822 
ha, adică 58 la sută din plan, ceea ce reflectă 
o situație bună, cu atît mai mult cu cit, in 
nordul țării, campania de insămînțare a po
rumbului Începe cu 10—12 zile 
față de județele din sud.

„Modul minuțios ‘ 
zată campania de 
cooperativă — ne 
Manea, directorul 
pentru mecanizarea 
garanția că in 9—10 zile bune de lucru se 
va termina semănatul 
aceasta pledează 
faptul că viteza 
nică de lucru pe 
deț de 5 000 ha in 
timele 
realizat 
Ceea ce 
această 
ne arăta interlocutorul 
nostru — este tocmai 
creșterea răspunderii 
mecanizatorilor la e- 
fectuarea unor lucrări.
cru prin generalizarea salarizării în funcție 
de recoltă și la lucrătorii din stațiunile pen
tru mecanizarea agriculturii. Astfel, în cadrul 
cooperativelor agricole mecanizatorii secțiilor 
S.M.A. au fost constituiți în formațiuni de 
muncă mixte, în brigăzi și echipe, lucrînd de 
primăvara pînă toamna suprafețele ce le-au 
fost repartizate. în felul acesta s-a a- 
juns la sporirea răspunderii pentru ob
ținerea unei producții cît mai mari. în pre
zent, in județ există 322 asemenea formațiuni 
de muncă, cu aproape 2 000 de mecanizatori 
și care lucrează în acest fel circa 100 000 
hectare culturi prășitoare.

Faptele întîlnite pe teren demonstrează ro
lul stimulativ deosebit al măsurilor luate pen
tru Îmbunătățirea organizării, planificării șl 
retribuirii muncii în agricultură.

La cooperativa agricolă Hidișelu da Sus, 
ne informa inginerul-șef al acesteia, Octa
vian Mateaș. cooperatorii au administrat tot 
stocul de Îngrășăminte naturale, peste 3 500 
tone, pe terenurile ce se vor cultiva cu po
rumb. Din cauza timpului friguros, în această 
unitate semănatul a Început pe 19 aprilie, 
realizîndu-se numai 95 ha. Pentru a recupera 
rămtnerea în urmă, mecanizatorii lucrează 
acum la semănat de la răsăritul pînă la 
apusul soarelui, obținlnd un randament ma
xim de la cele două semănători SPC-6.

Se poate afirma că peste tot munca este 
bine organizată și se obțin rezultate incom
parabil mai bune declt In anii trecuți.

Au apărut însă și unele greutăți. Tov. 
Mircea Nice, șeful sectorului reparații 
de la S.M.A. Slnmartin, ne arăta că 
nu dispun de o serie de piese de 
schimb de mare uzură pentru semănătorile 
SPC-6, ceea ce creează greutăți in funcționa
rea optimă a semănătorilor de acest tip. Din 
această cauză la unele cooperative din zona 
acestei stațiuni.

mai tlrziu
fost organl- 

!n fiecare 
lng. Nicolae 

Județene 
dă

In care a 
Insămînțări 
arăta tov. 
întreprinderii 
agriculturii — ne

?i 
lll- 
ju- 
ul- 
s-atrei zile

și depășit", 
caracterizează 
campanie —

porumbului. Pentru

Însemnări din
JUDEȚUL BIHOR

S-a ajuns la acest lu-
%

Aurel POP
Aurel PAPADIUCca la Hidișel, semănătorile
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practi-

In industria constructoare de mașini

Calificarea tinerilor muncitori
V

LA C. I.L PIPERA

deunăzi, despre cauzele 
folosirea incompletă a 
mașinilor-unelte într-o

implică o acț iune de mai largă
de 
la 

elevi-mun-

perspectivă, mai energic susținută

Rafinăria Crișana din Suplacu de 
Barcâu, județul Bihor, o nouă uni
tate din industria petrolului. Ea a fost 
proiectată de Institutul de proiectări 
instalații petroliere din Ploiești și are 
o capacitate de prelucrare de 300 000 
tone țiței pe an. Din țițeiul prelucrat 
aici, anual se obțin 140 000 tone bi
tum și 143 000 tone combustibil de ca

lorifer, păcură și benzină.
Foto : Gh. VlntiU

Scriind, 
care duc la 
capacității 
serie de uzine constructoare de ma
șini, ne-am referit doar în treacăt a- 
supra chestiunii asigurării cadrelor 
de muncitori calificați. Prin semnifi
cația sa majoră pentru realizarea 
sarcinilor mari de plan ce revin a- 
cestei ramuri în 1971 șl în actualul 
cincinal, prin acuitatea cu care se 
pune, deopotrivă, în uzine cu tradi
ție și experiență, ca și în tinerele în
treprinderi, problema recrutării și 
pregătirii muncitorilor calificați în 
construcția de ma
șini merită o exa
minare mai atentă.

Am realizat lu
cruri cu adevărat 
remarcabile : uzi
ne moderne și, în 
foarte multe ca
zuri, mașini și u- 
tilaje cu para
metri tehnici 
funcționali 
câți, competitive 
pe piața mondia
lă. Cu toate aces
tea, în privința a- 
sigurării acestei 
industrii cu mun
citori calificați lu
crurile nu par a 
sta tot atît de bine. 
Este drept, califi
carea noilor mun
citori se desfășoa
ră în general la 
un nivel corespun
zător tehnicii și 
tehnologiilor mo
derne. Dar — și 
aici este chestiu
nea ! — cum sa 
face că pînă și 
unități mari, avînd 
proprii, ca uzinele

necesară și deplin justificată de inte
resele generale ale economiei națio
nale. Problema care se pune este 
alta : In ce măsură centralele Indus
triale și, mai ales, ministerul țin 
seama de această cerință, suplimen- 
tînd corespunzător — și anticipat — 
planul de școlarizare în uzinele mari? 
întrebarea nu-i lipsită de temei. Se 
constată că planul de calificare și 
școlarizare nu-i nici măcar la nive
lul strictei necesități a unei uzina 
sau alteia.

în anul ca vine, uzina „23 August*  
va avea nevoia, potrivit sarcinilor

Ce-i de făcut 7 Să ascultăm . 
elenii. Maistrul Gheorghe Bratosin, 
de la uzina „Progresul" Brăila, este 
un bun dascăl. Prin mina iui au 
trecut, fără exagerare, sute de ti
neri, azi muncitori cu o pregătire 
solidă. Să-1 ascultăm.

— Ucenicia la locul de muncă dă 
mal bune rezultate practice. Avem 
muncitori calificați prin ucenicia de 
doi ani la locul de producție care 
egalează pe cei cu o vechime de 10— 
12 ani.

— Vedeți necesitatea unor schim
bări în organizarea instruirii 7

Iată răspunsul : dintr-o situație 
statistică întocmită anul trecut de 
conducerea uzinei reiese că din cei 
o mie de strungari calificați In pe
rioada 1966—1969 mai erau in uzină 
doar 336 ! Tinerii se întorc la o în
treprindere sau la un atelier situat 
mai aproape de casa lor, de comuna 
lor. Se angajează mecanic, lăcătuș 
sau strungar la cooperativa agricolă 
de producție sau in cooperația meș
teșugărească. Pentru societate, fi
rește, nu-l o pierdere — dar pentru 
proiectele marii industrii, care are un 
plan de stat, obligații contractuale 

cu beneficiari in
terni și externi 7 
Așa stînd lucru
rile, poate că ar 
trebui luată in 
considerare echi
librarea situației 
prin creșterea 
numărului celor 
calificați din me
diul urban.

Procentul 
numai 10 
sută
citori din mediul 
orășenesc nu este 
realist. Oare să-și 
fi pierdut cartie
rele 23 August, 
Balta Albă, Ti
tan, Cățelu, Pan- 
telimon și cele
lalte cartiere din 
perimetrul uzinei 
tradiția meseriei? 
Greu de crezut. 
Nu-i vorba, mai 
degrabă, despre 
o anume comodi
tate a organiza
torilor 7 Uzinele 
noastre fac, mai 

vreme, o tot mai 
produselor lor.

însemna să 
o adevărată e- 

dacă ne-am 
să Înșirăm aici 
peripețiile de 

avut parte 
tovarășii 

com- 
,1 Mai" din 

cînd uni

Ar 
scriem 
popee 
apuca 
toate
care au 
anul trecut 
din conducerea 
binatului „1 
Satu-Mare 
tatea se afla la mare 
ananghie din lipsă de 
comenzi pentru con
fecții metalice. Ce nu 
încercaseră să facă 
bieții oameni pentru 
a ieși din impas ! 
cele 
cînd 
păreau 
apărut 
beneficiar 
prinderea de construc
ții montaje Bistrița 
— care, înțelegîndu-le 
suferința, a Încheiat 
în octombrie două 
contracte pentru o 
cantitate de 70 tone 
confecții metalice. Un 
suspin de ușurare a 
străbătut întregul com
binat „Să ne rela
xăm șl noi acum că.

în din urmă, 
toate șansele 
epuizate, le-a 
în cale un 

între-

Ochiul de Argus al 
controlului tehnic de 
calitate din cîteva în
treprinderi buzolene a 
devenit subit miop. 
Șl nu numai atît, dar 
șl auzul a fost afectat. 
Beneficiarii Uzinei de 
mase plastice din Bu
zău țipă șl reclamă 
atit de tare calitatea 
precară a produselor 
primite, Incit și în- 
tr-un pustiu ar putea 
fi auziți. Dar, în uzi
nă n-a foet dat in fo

nici un pustiu, 
ecoul sesizărl- 
plerde în gol. 

produsele ras-

tosință 
așa că 
lor se 
Ca și 
pinse.

Netratată la timp șt 
medical, miopia tinde 
să devină epidemică. 
Corespondentul nostru, 
Radu Gheorghiu, ne 
relatează că acum a 
Început să se instaleze 
și la controlorii de la 
Uzina de slrmă și pro-

vorba ala, oameni 
slntem și mult ne-am 
mai chinuit". Și uite 
așa, de atunci șl pină 
acum se tot relaxea
ză, în timp ce benefi
ciarilor 11 s-a lungit 
gîtul uitindu-se peste 
gardul întreprinderii 
poate se zăresc con
fecțiile metalice atit 
de necesare. Și ce n-au 
făcut — ne relatează 
corespondentul nostru 
M. Bîzu. Convorbiri 
telefonice peste con
vorbiri, delegați peste 
delegați, trimiși, dar 
Întorși cu traista goa
lă. E drept, cei de la 
combinatul sătmărean 
au deplins această re
gretabilă eroare, au 
promis că vor Îndrepta 
acest mic incident, 
dar... alfesta se 
respectată.

Nu s-ar putea 
ceva
babil că da. Cu o 
diție : încet, în liniște, 
să nu fie deranjată 
relaxarea.

duse din slrmă. Aceș
tia n-au mal putut 
vedea că 10 tone de 
electrozi de sudură 
sint, sub aspect cali
tativ, departe de ceea 
ce ar trebui să fie și... 
s-au trezit cu ei în 
brațe. Similar, ver- 
morelele fabricate de 
întreprinderea „Meta
lurgica" au devenit 
și ele subiect de 
prelungi tlrguiell, pe 
fundalul unor ulti
matumuri : „Luați sau 
nu luați, că tot banii 
ăla li dațl*.  Blneințe- 

că beneficiarii 
luat Oameni

tes 
n-au 
tari...

Un 
scurs, 
apa 
acum, 
bule făcut ceva. Tra
tamentul cu ochelari 
adecvați se pare că 
nu dă roade. Atunci, 
să se facă plata.

Garnituri de mobilă, 
biblioteci, scaune, uși, 
ferestre, furnir, pla
caj, plăci fibrolem- 
noase și melaminate, 
hîrtie stratificată de
corativă, butoaie și 
ambalaje din lemn, 
saltele, birouri, cu
iere, baruri, fotolii, 
garnituri pentru ho
luri și bucătării — 
iată doar cîteva din 
numeroasele produse 
realizate in unitățile 
Combinatului de in
dustrializare a lemnu
lui Pipera-Bucureștl.

Concomitent cu di
versificarea produc
ției a crescut si cali
tatea 
Incit 
marca 
sint tot mai solicitate 
de numeroșii săi 
neficiari 
aproape 
de peste

Printre 
cele mai 
numără 
„Dana", compusă din 
7 corpuri asamblate

acesteia, astfel 
produsele cu 
C.I.L. Pipera

be- 
intemi ți de 
30 de firme 
hotare.

produsele 
solicitate se 

biblioteca

între ele prin supra
punere și alăturare, 
caracterizată prin mul- 
tifuncționalitate, echi
libru și eleganță, sal
teaua „Relaxa", reali
zată în diferite 
mensiuni și poziții 
loristice de noua 
brică de tapițerie 
Mizil, care aparține 
de C.I.L. Pipera, gar
nitura de hol „Nor
ma", canapeaua „Hor
tensia", biroul „Ma
maia" etc. Una din 
cele mal noi realizări 
ale harnicului colectiv 
de la C.I.L. Pipera și 
care a întrunit unani
me aprecieri încă de la 
început, mai ales din 
partea gospodinelor, 
este garnitura de bu
cătărie „Ruxandra". 
Lucrată cu gust și 
fantezie din corpuri 
modulate, garnitura 
„Ruxandra" I, II și III 
permite adaptarea 
după preferință șl la 
spațiul disponibil, fiind 
de mare utilitate 
practică.

di- 
co- 
fa- 
din

școli profesionale 
„23 August" și 

„Timpuri Noi" din Capitală, „Progre
sul" din Brăila și „Electroputere" din 
Craiova resimt consecințele pregăti
rii unui număr Insuficient de munci- 

, tori calificați în meserii clasice — 
strungari, frezori, rabotori, mecanici 
etc. ?

Nu s-ar putea vorbi despre o „gre
șeală de concepție" sau despre o o- 
misiune la acest capitol pe planul 
economiei naționale. Dimpotrivă. în 
cincinalul precedent ponderea mun
citorilor calificați a crescut sensibil. 
Aproape un milion două sute de mii 
de muncitori s-au calificat ori și-au 
ridicat calificarea la locul de muncă. 
Această cifră dovedește că, privită 
pe ansamblul economiei, problema 
creării eșalonului de muncitori noi, 
a ridicării calificării se află perma
nent în atenția statului. Dereglările 
despre care vorbeam, neconcordan- 
țele se petrec la nivelul unor mari 
unități industriale și în cadrul unor 
departamente economice, Industria 
constructoare de mașini nefiind de
loc scutită de ele.

Directorul tehnic al uzinei ..23 
August", lng. Alexandru Roșu, pre
ciza : „De mulți ani, ori de cîte ori 
intră In funcțiune o întreprindere 
nouă, uzina noastră trebuie să dea 
zeci de muncitori calificați".

Este de datoria marilor între
prinderi să asigure muncitori ex
perimentați care să formeze nucleul 
de bază pentru fabricație și întreți
nerea utilajelor în Întreprinderile 
noi. Practica aceasta este firească,

sale de producție sporite, de aproape 
o mie de muncitori noi. Pe ce căi ii 
va avea 7 Un studiu de perspectivă 
prevede cîți vor fi calificați în școala 
profesională, cîți prin cursuri de 
scurtă durată și prin ucenicie la lo
cul de muncă, adăugind : „364 de 
muncitori din surse din afara uzi
nei". Ce fel de surse ? Nu cumva tot 
de la alte întreprinderi 7

Atunci cînd presa a relatat despre 
„furtul" unui fotbalist (trecerea lui 
ilegală de la un club la altul) s-a 
stîrnit multă discuție. Dar de „dis
pariția" a patruzeci de muncitori de 
la uzina „23 August" s-a scandalizat 
cineva ? Au apărut In uzină, azi, cîți- 
va delegați ai unor Întreprinderi șl 
mîine au dispărut de la mașini patru
zeci de muncitori. Nu-1 de glumă 1 
Asta se cheamă dereglarea produc
ției. în asemenea Împrejurări tlrgul se 
face tot pe spezele statului : avanta
jul oferit este, de cele mai multe 
ori, o clasă de salarizare în plus, 
ceea ce constituie, evident, o a doua 
ilegalitate.

La uzina „Timpuri Noi" anomalia 
este de altă natură. Enunțînd princi
palele cauze care frlnează In prezent 
folosirea mai bună a mașinilor, ge
neralizarea schimbului II și extinde
rea schimbului III, lnginerul-șef de 
concepție, Constantin Barbu, mențio
na drept primă cauză lipsa de mun
citori calificați. El exprima de fapt 
Ironia unei realități : școala profe
sională a uzinei „Timpuri Noi" a ca
lificat de-a lungul anilor mii 
dre pentru întreprindere, dar 
Ies pentru alții, ea fiind tot 
sub cota cerințelor proprii.

de ca
rnal a- 
timpul

— Nu una. In primul rfnd, școala, 
cursul teoretic să se faeă după pro
gramul de lucru. Și eu am Învățat 
astfel. Desenul tehnic II prinzi foarte 
bine și după orele de program. In 
felul acesta ciștigăm ceea ce ne tre
buie : timp suficient pentru instrui
rea practică.

Pentru această formă de calificare 
s-au pronunțat și cîțiva maiștri de 
la uzina „Timpuri Noi". Am recep
ționat însă și opinii care vădeau o 
oarecare grandomanie. „Să se con
struiască. dom’le, complexe profesio
nale pentru o mie-două de locuri, 
săli de clasă, cantine, dormitoare"... 
Să se construiască, desigur, (de altfel, 
se și construiesc !), dar de unde 
bani pentru mai multe ? Șl apoi, 
n-ar fi mai nimerit ca, pînă una- 
alta, să ne Îndreptăm atenția, lntr-un 
fel mai gospodăresc, spre forme de 
calificare mai rapide și mai econo
mice, conforme cu cerințele concrete 
ale meseriei, ale producției, cum ne 
povățuiesc mulți dintre bunii orga
nizatori ai producției 1

Problema devine șl mal acută dacă 
ne gindim că, tn actualul cincinal, 
numai unitățile constructoare de ma
șini vor trebui să califice nu mai pu
țin de o sută cincizeci de mii de mun
citori ! Actuala modalitate de recru
tare a muncitorilor-elevi prezintă e- 
vident deficiențe. Cu deosebire crite
riul de recrutare. Exemplificăm : din 
cei ce se califică In prezent, prin 
diferite forme de școlarizare, la uzi
nele „23 August", 90 la sută sint din 
mediul rural. Oare cîți din cei 
80 la sută rămln In uzină I

ales In ultima 
bună publicitate 
De ce n-ar proceda astfel șl cu 
meseriile, cu ceea ce pot oferi 
tinerilor 7 Cîte oferte șl prospec
țiuni, multiplicate la șapirograf, 
au răspîndit în oraș uzinele „23 
August", „Timpuri noi" și „Progresul" 
în ultimii ani ? Doar laconicul și de
loc interesantul anunț : „Uzina cali
fică în meseriile"...

în timpul investigației In cele trei 
mari uzine am recoltat multe propu
neri de îmbunătățire a procesului ac
tual de calificare. Reținem ca demne 
de atenție : mărirea parcului de ma
șini din atelierele-școală ; retribuirea 
legală a muncitorilor-instructori 
pentru ucenicii la locul de muncă. In 
condiții similare celor ce se ocupă 
de elevii școlii profesionale ; școlari
zarea numai pe bază de contract (o- 
bligativitatea de a lucra un număr 
de ani tn uzina care l-a calificat) ; 
în primele 4—8 luni de Ia absolvire 
tinerii muncitori să fie plătiți 
regie — un minimum garantat 
în sfirșlt. sporirea numărului 
locuri In școlile profesionale.

Problema formării noilor cadre 
muncitori calificați are, desigur, 
multe alte aspecte cu caracter eco
nomic și social. Indiferent de natura 
lor, punctul nevralgic, esențial, nu va 
putea fi ocolit la infinit

O analiză mal profundă, o acțiune 
mai energică din partea celor inte
resați sint absolut oportune.

«
in 
*1, 
de

de

Ștefan Z1DARITA

oul sau găina?

Desființînd

0 salată cu mult oțet

ne- 
din 
ați 
de 
de

problemei:

fire 
iar 

mal 
alte 

a-

exact 
va rezolva 

lncubatoa-

S-a găsit soluția

A venit primăvara 
și, ca un semn al nou
lui anotimp, cloștile 
au Început să scoată 
pui. Și cloștile „natu
rale". cu aripi și pene, 
și cele artificiale. Dar 
la cooperativa agri
colă de producție din 
comuna Mirăslău, ju
dețul Alba. 4 Incuba
toare cu o capacitate 
totală de 10 000 de ouă 
stau nefolosite. „Nu 
eînt rentabile, ne-a lă
murit președintele co
operativei. Nu putem 
procura ouă. Am a- 
vut o fermă avicolă, 
însă am desfilnțat-o. 
Anul trecut Incuba
toarele au lucrat cu 
pierderi. Le-am de-

Cu multe luni în 
urmă, 14 cooperative 
agricole din județul 
Dîmbovița au pus ba
zele unei asociații in- 
tercooperatiste pentru 
cultivarea legumelor. 
Unii dintre asociațl 
urmau să pună la dis
poziție terenul, alții 
— forța de muncă. Pe 
bază de contract, uzi
nei de reparații și con
strucții agricole din Ro- 
șlorl-Teleorman li re
venea să monteze, la 
Bălenl, 15 ha de solarii, 
care trebuiau termina
te la 1 martie a.c. Lu
crările au întirzlat de
oarece uzina amintită 
nu și-a respectat con
tractul. La Bălenl mal 
eint Încă neacoperite 
și deci neplantate cu 
răsad aproape 3 ha de

clarat disponibile, dar 
n-a venit nimeni să le 
cumpere. în prezent, 
cooperativa agricolă 
este In tratative cu 
cooperația de consum. 
Nu știm Insă 
cum se 
problema 
retor".

în ce 
nu putem 
dumerirea 
Mirăslău : 
desființat 
păsări —
unde ouă pentru incu
batoare 7 
ferma au rezolvat im
plicit vechea proble
mă : ce a fost (șl ce 
trebuie să fie) mal 
întil : oul sau găina 7

ne privește, 
Înțelege 

celor 
dacă 

ferma 
atunci

solarii. C.A.P. Tîrgo- 
viște, angajată să li
vreze asociației 1 mi
lion de fire de răsad 
de tomate timpurii, 
este obligată să aș
tepte. Dar în seră ră
sadul crește. Și a 
crescut atît de mare 
lncît pe alocuri II poți 
cosi. Din această cau
ză, se plîngea Dumi
tru Ivan, șef de echipă 
la seră, 40 000 de 
au fost aruncate, 
dacă plantarea 
întîrzie 2—3 zile 
răsaduri vor avea 
ceeași soartă.

Ce mal salată 11 s-ar 
cuveni celor vinovați 
să nu mal vorbim. 
Desigur, cu mult oțet, 
șl din legumele altor 
asociații, că din ale lor 
n-a ieșit mare lucru.
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ginal, potrivit necesităților specifice 
țării noastre.

Nu putem să nu amintim, în acest 
sens, insurecția armată din august 
1944. Prin modul în care a acționat 
în inițierea și conducerea insurecției, 
prin politica sa de coalizare, pe ace
eași platformă a luptei antifasciste 
a unui larg evantai de forțe sociale 
— de la clasa muncitoare, țărănime, 
Intelectualitate, pături ale micii bur
ghezii, și pînă la partide burgheze, 
cadre superioare ale armatei și 
monarhia — P.C.R. a făcut o stră
lucită dovadă a Îndrăznelii sale crea
toare In aplicarea principiilor mar- 
xist-leniniste referitoare la alianțele 
proletariatului tn revoluție, îndrăz
neală întemeiată pe o lucidă analiză 
a situației interne și internaționale, 
a stării de spirit a maselor, a contra
dicțiilor ce se dezvoltau In rîndu
rile păturilor dominante.

Aspecte origina
le caracterizează 
șl alte momente 
ale revoluției 
populare. De alt
fel, se poate spu
ne că soluționa
rea cu succes a 
problemelor-cheie 
ale revoluției In 
țara noastră, s-a 
datorat în măsu
ră hotărîtoare 
tocmai îmbinării 
juste in politica 
partidului a ge
neralului cu par
ticularul.

Astfel, este bi
ne cunoscută, ca 
o lege generală 
fundamentală a 
revoluției, necesitatea cuceririi puterii 
de către clasa muncitoare și aliații 
săi. In aplicarea acestei legități, 
P.C.R. n-a procedat însă rigid, ci su
plu și nuanțat, cît se poate de semni
ficativ In acest sens fiind faptul că el 
a acceptat, chiar și după instaurarea 
puterii populare la 6 martie 1945, 
menținerea monarhiei. Această si
tuație aparent paradoxală s-a dato
rat aprecierii realiste de către par
tid a raporturilor intre forțele de 
clasă și politice în momentul respec
tiv. Numai pe măsura continuei con
solidări a puterii populare, a izolării 
tot mai accentuate și discreditării 
forțelor reacționare, a creșterii opozi
ției regelui față de transformările re
voluționare, P.C.R. și-a modificat 
tactica și a trecut la înlăturarea mo
narhiei — realizată, tocmai în virtu
tea acestui fapt, fără convulsii so
ciale. fără a da vreun pretext da 
intervenție puterilor imperialiste.

Sau, ca un alt element original în 
desfășurarea revoluției noastre popu
lare, amintim că nu s-a procedat de 
la Început la desființarea vechilor 
organe ale administrației de stat — 
primăriile, prefecturile etc., care au 
continuat să funcționeze In primii 
ani ai revoluției — schimblndu-șl 
Insă conținutul și funcțiile. A conti
nuat, de asemenea, să fia folosit 
parlamentul care, în urma alegerilor 
din noiembrie 1948, dnd forțele de
mocratice au dobîndlt o victorie ho
tărîtoare, a devenit instrumentul În
făptuirii unor măsuri cu caracter 
revoluționar, cum au fost etatizarea 
Băncii Naționale, crearea oficiilor 
industriale etc. Datorită acestor 
schimbări graduale, proclamarea re
publicii — la 30 decembrie 1947 —
a găsit, practic, aparatul de stat aub 
conducerea clasei muncitoare șl a 
partidului ei comunist.

Socialismul este de neconceput 
fără o bază tehnică materială dez
voltată, de înalt nivel tehnic, capa
bilă să asigure o productivitate ri
dicată a muncii sociale. De la a- 
ceastă legitate a construirii noii orîn- 
dulri a pornit partidul nostru dnd a 
situat In centrul programului său e- 
conomlc industrializarea socialistă. 
Politica de industrializare s-a impus 
ca o necesitate fundamentală, finind 
seama tocmai de condițiile specifice 
ale țării noastre, de nivelul «că
zut de dezvoltare economică moș
tenit de la capitalism, de dispropor
țiile dintre ramurile economice, de 
marea pondere a populației agrare.

Caracterul creator al politicii 
partidului și-a găsit o elocventă ex
presie in procesul de trecere la so
cialism in agricultură. Cooperativi
zarea agriculturii, ca cerință legică 
a construcției socialiste in orice țară 
caracterizată prin existența unui 
mare număr de gospodării țărănești 
mid și mijlocii, a fost Înfăptuită de 
partid, lulndu-se în considerare tra
dițiile, «pacificul eoonomlco-eodal

al satului românesc. Astfel, tradițiile 
de muncă și unire ale țărănimii 
noastre au inspirat formele simple, 
mal ales intermediare de cooperare, 
care au fost larg folosite în procesul 
de convingere a țărănimii asupra 
avantajelor marii gospodării socia
liste. O rezolvare originală a dat 
partidul nostru problemelor speci
fice ale țărănimii înstărite, Îngrădind 
posibilitățile ei de exploatare și apoi 
creindu-i condiții pentru a se înca
dra în cooperativele agricole.

In istoria partidului nostru, In o- 
pera sa teoretică și practică, tn în
treaga sa activitate de îmbinare a 
generalului cu particularul, se evi
dențiază cu pregnanță atenția ex
cepțională acordată in ultimii ani 
elaborării unei politici științifice, 
care să pornească de la o cercetare 
aprofundată a realităților concretă 
ale țării, a condițiilor spedfice Ro
mâniei, a cerințelor stadiului actual 
de dezvoltare a societății noastre.

dt mai bună a avantajelor relații
lor socialiste, cum sînt centralele in
dustriala și grupurile de Întreprin
deri.

Corespunzător specificului satului 
românesc, au fost adoptate forme 
noi, originale, menite să evidențieze 
din plin avantajele agriculturii so
cialiste, cum sînt uniunile cooperatis
te, consiliile intercooperatiste, ca 
modalități de asociere a unităților 
socialiste din agricultură. în vederea 
sporirii producției, a ridicării nive
lului de civilizație al satului.

Este incontestabil că soluții de o 
mare forță creatoare au fost elabo
rate în acești ani în cele mai va
riate domenii ale vieții sociale — 
In cercetarea științifică, In învăță- 
mînt, În îndrumarea activității cul- 
tural-artistice, în determinarea ro
lului organizațiilor obștești. Spiritul 
inovator se reflectă cu pregnanță in 
perfecționarea modalităților de exer
citare a rolului conducător al parti

GENERAL Șl PARTICULAR
ÎN POLITICA P.C.R.

S-a Înfăptuit în acești ani o operă 
vastă, în cadrul căreia a fost supus 
unei reexaminări analitice modul în 
care problemelor fundamentale ale 
construcției socialiste li se acordă 
o soluționare corespunzătoare aces
tor condiții, au fost eliminate cu 
curaj asemenea fenomene negative 
care frinau gindirea creatoare și so
luționarea unor probleme, cum ar fi 
cramponarea de teze perimate, sau 
adoptarea fără discemămînt a unor 
soluții necorespunzătoare realităților 
românești, deschizîndu-se larg porți
le unei intense activități creatoare 
avlnd ca permanent factor de efer
vescență germinativă îmbinarea jus
tă a generalului cu particularul.

Aceste rezolvări se referă, în pri
mul rînd, la conținutul politicii eco
nomice a partidului. în opera de 
făurire a socialismului multilateral 
dezvoltat, o necesitate generală este 
creșterea intensă a forțelor de pro
ducție, crearea unei economii avan
sate, dar care anume ramuri ala 
producției trebuie să se dezvolte și 
în ce ritm, în ce proporții trebuie 6ă 
se afle industria față de agricultură, 
sau diferitele ramuri ale industriei 
între ele, toate aceste probleme își 
pot găsi o soluționare adecvată nu
mai prin raportarea lor la particu
laritățile concrete ala țării.

Tocmai In raport cu acesta reali
tăți. și ținlnd seama totodată de ce
rințele revoluției științifice-tehnice 
contemporane, partidul promovează 
transformări calitative în Întreaga 
politică economică, care și-au găsii 
o amplă concretizare in programul 
elaborat de Congresul al X-lea al 
partidului. Aceasta își găsește ex
presie într-o serie de trăsături spe
cifice ale politicii de industrializare, 
ca asigurarea în continuare a unul 
ritm rapid de dezvoltare, rata înaltă 
a acumulării, creșterea puternică a 
celor mai moderne ramuri, determi
nante pentru progresul economic ge
neral, stabilirea unor proporții ju
dicioase între industrie și agricultu
ră, Intre producția mijloacelor de 
producție și cea a bunurilor de con
sum, creșterea mal accentuată a ra
murilor pentru care dispunem’ da 
condiții optime, dezvoltarea echili
brată a întregii economii. Unul din 
aspectele specifice ale acestei poli
tici îl constituie, totodată, repartiza
rea armonioasă a forțelor de pro
ducție pe întreg teritoriul țării, spre 
a se înlătura discrepanțele moștenite 
din trecut între diferitele județe, 
crearea a noi locuri de muncă me
nite a absorbi în sectoare moderne 
(industrie, sfera serviciilor) nume
roasa populație agrară.

Au fost create structuri orga
nizatorice noi, forme specifice de or
ganizare și conducere a economiei, 
adaptate nevoilor reale și menite «ă 
creeze condiții pentru valorificarea

dului. In imposibilitatea de a cu
prinde toate aceste aspecte In spa
țiul unui articol, ne vom opri doar 
asupra a Încă două domenii.

Una din cerințele legice ale • 
făuririi noii societăți decurgînd din 
faptul că întreaga putere aparține 
poporului o constituie dezvol
tarea continuă a democrației, a- 
sigurarea celor mai largi drep
turi și libertăți pentru oamenii 
muncii, Incit el să participe activ, 
nemijlocit, la opera de guvernare, 
lntruclt socialismul se construiește 
prin creația conștientă a maselor. In 
realizarea acestei cerințe, partidul 
desfășoară o activitate laborioasă 
pentru promovarea acelor căi, for
me. metode care, valorificind tra
dițiile democratice, tot ce a acumulat 
mai prețios experiența anilor de 
construcție socialistă, să corespundă 
cit mai bine particularităților, ne
cesităților prezente ale vieții noas
tre economice, politice și sociale. 
Astfel, dezvoltarea, alături de de
mocrația reprezentativă, a formelor 
democrației directe, întruchipate in 
dezbaterea publică a principalelor 
probleme politice și sociale, a proiec
telor de legi și hotăriri, în numeroa
sele intilniri șl consfătuiri ale con
ducerii de partid și de stat cu cele 
mai diverse categorii de oameni al 
muncii, în dialogul viu, purtat In 
permanență intre partid șl popor, a 
devenit o trăsătură dintre cele 
mal pregnante ale vieții noastre po
litice în etapa actuală. De o mare 
importanță principială și practică 
este cristalizarea, ca for suprem de 
conducere muncitorească, în între
prinderi a adunărilor generale ale 
salariaților. Au fost instituționali- 
zate de asemenea forme specifice 
de participare la conducerea vieții 
publice pentru diferitele categorii 
sociale — adunările generale ale 
cooperatorilor pentru țărani și meș
teșugari cooperatori, adunările din 
cadrul uniunilor de creație pentru 
diferite categorii de artiști, senatele 
universitare și consiliile profesorale 
In instituțiile de lnvățămînt superior 
etc., o dată cu lărgirea atribuțiilor 
și autonomiei unităților economice, 
instituțiilor cultural-științifice, con
siliilor populare etc.

Intre multiplele exemple care ilus
trează îmbinarea organică In politi
ca partidului a generalului cu parti
cularul se impune atenției modul in 
care a fost rezolvată in țara noastră 
problema națională. Principiul mar- 
xist-leninlst al deplinei egalități 
în drepturi a tuturor celor ce mun
cesc, fără deosebire de naționalitate 
este aplicat, potrivit realităților de 
la noi, prin modalități specifice, Intre 
care ridicarea — pe baza po
liticii de repartizare armonioa
să a forțelor de producție — 
a potențialului economic al acelor

județe unde, alături de români, tră
iesc șl numeroși oameni ai muncii de 
alte naționalități, folosirea neîngră
dită a limbii materne m școli, admi
nistrație, justiție. în toate domeniile 
de actiritate, înflorirea multilaterală 
a culturii naționalităților conlocui
toare, o dată cu cultura poporului ro
mân, constituirea consiliilor oa
menilor muncii de diferite na
ționalități — organisme cu caracter 
larg reprezentativ, care asigu
ră participarea tot mai largă a a- 
cestora la întreaga activitate a sta
tului, o dată cu rezolvarea optimă a 
problemelor specifice naționalității 
respective.

Socialismul este o societate In care 
structurile, funcțiile, procesele evo
luează continuu ; apar noi feno
mene, noi sarcini. Studierea lor 
permanentă, confruntarea cu expe
riența mondială impun noi soluții 
creatoare, originale. Desigur, este o 
necesitate permanentă de a avea In 

vedere legitățile 
generale, întrucît 
ele exprimă ce
rințe fundamen
tale ale dezvoltă
rii societății ; a 
la neglija, ar În
semna a aduce 
daune serioase 
construcției so
cialiste. Dar a- 
ceasta nu Înseam
nă cîtuși de pu
țin o diminuare a 
importanței sau o 
subapreciere a 
condițiilor con
crete specifice, In 
care aceste legi
tăți acționează, în 
primul rînd reali
tățile naționale, 

stadiul și etapa de dezvoltare a pro
cesului revoluționar ; nesocotirea lor 
n-ar putea duce decît la o politică 
ruptă de realități, cu nimic mai pu
țin dăunătoare.

Luarea în considerare a particula
rităților economice, sociale, politice, 
culturale, specifice diferitelor țări, 
generează o multitudine de soluții, 
de forme și metode de acțiune în 
desfășurarea revoluției și construc
ției socialiste. Aceasta este o pro
blemă cu vaste implicații teoretice 
și practice, între care concluzia ma
joră. a necesității ca partidul clasei 
muncitoare să-și elaboreze el însuși 
linia politică, metodele <le activitate, 
deoarece numai el este in măsură să 
cunoască cel mai bine realitățile pro
priei țări. însăși înțelegerea justă a 
raportiilui dintre general și particu
lar exclude uniformizarea politicii 
partidelor comuniste și muncitorești; 
modurile diferite de abordare a pro
blemelor, soluțiile deosebite apar ca 
un fapt firesc, determinat de carac
terul obiectiv al enormei diversități 
de condiții, și ca atare nu pot și nu 
trebuie să fie privite cu neîncredere, 
ca surse de neînțelegeri sau tensiu
ne ; calea soluționării unor deosebiri 
de vederi o constituie discuțiile to
vărășești, contactele, schimburile de 
experiență care prilejuiesc preluarea 
și aplicarea din experiența altor par
tide a ceeace este corespunzător par
ticularităților din propria țară.

Prin victoriile obținute în trans
formarea revoluționară a societății 
și edificarea noii orfnduiri, prin so
luțiile practice, metodele șl formele 
de organizare și de luptă, precum șl 
prin concluziile noi, generate de 
condițiile concrete ale țării, Par
tidul Comunist Român Își aduce 
contribuția, asemenea altor partide 
revoluționare, îa dezvoltarea și Îm
bogățirea tezaurului teoretic și prac
tic al marxism-leninismului, al luptei 
revoluționare mondiale. A aborda cu 
curaj, fără idei preconcepute, noile 
realități, a trage toate concluziile 
care se impun din acestea pentru 
lupta revoluționară, înseamnă a ac
ționa in deplină fidelitate față de 
însăși esența marxism-leninismului, 
ca învățătură veșnic vie, deschisă 
spre cele mai noi date ale științei și 
ale practicii sociale, ca metodă dina
mică de studiere și cunoaștere a 
realității In infinita ei varietate și 
în procesul necontenitei ei transfor
mări.

Intrfnd tn cea de-a doua jumătate 
de secol de existență și de luptă, 
făcînd bilanțul drumului glorios 
parcurs, al marilor realizări dobîn- 
dite, partidul nostru e profund con
vins că, numai promovînd o politică 
creatoare, novatoare, va asigura vic
toria comunismului tn România, 
aducînd o contribuție de seamă la 
cauza progresului societății umane.

MANIFESTĂRI CONSACRATE
SEMICENTENARULUI PARTIDULUI

In cadrul acțiunilor organizate în 
cinstea jubileului Partidului Comu
nist Român, tovarășul Dumitru Popa, 
prim-secretar al Comitetului muni
cipal București al P.C.R., s-a lntîlnit, 
luni după-amiază, cu activul de par
tid, cu fruntași în întrecerea socia
listă și alți salariațl ai uzinelor „23 
August".

Au participat, de asemenea, cadre 
de conducere și activiști de partid de 
la uzinele „Republica" și Fabrica de 
mașini-unelte și agregate-București.

Cu acest prilej, tovarășul Dumitru 
Popa a prezentat expunerea „50 de 
ani de luptă și victorii", în cadrul 
căreia au fost relevate momente sem
nificative din istoria Partidului Co
munist Român, din activitatea comu
niștilor din Capitală și din uzină, 
precum și marile realizări obținute 
de poporul nostru, sub conducerea 
partidului, in construirea socialismu
lui în patria noastră. Totodată, au 
fost reliefate preocupările actuale ale 
partidului tn vederea înfăptuirii pro
gramului de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate elabo
rat de Congresul al X-lea al parti
dului.

(Agerpres)

CONSTANȚA. — (corespondentul 
„Scînteii", Radu Apostol). — In sălile 
Muzeului marinei române din Con
stanța, s-a deschis, ieri după-amiază, 
în prezența tovarășului Vasile Vîlcu, 
prim-secretar al comitetului jude
țean de partid, a altor reprezentanți 
ai organelor locale de partid șl de 
stat și a unor ofițeri superiori din 
Comandamentul marinei militare, 
expoziția „50 de ani de luptă sub 
steagul Partidului Comunist Român". 
In imagini și documente sugestive, 
multe din ele inedite, puse la dis
poziție de Arhivele Statului, slnt În
fățișate aspecte din luptele maselor 
populare din această zonă a țării, 
conduse de organizația locală a parti
dului, pentru cucerirea puterii, dez
voltarea procesului revoluționar, con
strucția socialistă In patria noastră.

DEVA. — (corespondentul „Scln- 
teii“. Sabin Ionescu). — în cadrul ma
nifestărilor dedicate semicentenaru
lui partidului, ieri, în prezența to
varășului loach im Moga, prim-secre
tar al comitetului județean de partid, 
a numeroși reprezentanți ai organe
lor locale de partid și de stat, ai 
întreprinderilor și instituțiilor din 
județ la muzeul din Deva s-a des
chis expoziția „50 de ani sub flamuri 
de partid biruitoare". Prin interme
diul unor documente originale, al ne-

producerilor după manifeste, afișe, 
prin fotografii și alte materiale de 
arhivă, sînt relevate cele mai repre
zentative aspecte ale activității șl 
luptei organizațiilor de partid din 
județul Hunedoara In jumătatea de 
seool ce a trecut de la înființarea 
partidului. Totodată, printr-o amplă 
suită de panouri, este înfățișat ta
bloul de astăzi al dezvoltării impe
tuoase a județului Hunedoara sub 
toate aspectele — economic, științi
fic, cultural și social

La Biblioteca Academiei Republi
cii Socialiste România s-a deschis, 
luni dimineața, o expoziție documen
tară dedicată semicentenarului Parti
dului Comunist Român. Slnt expuse 
aici articole din presa vremii, mani
feste — în original și fotocopii — 
cărți rare, fotografii care redau mo
mente importante din lupta și activi
tatea partidului.

La vernisajul expoziției au parti
cipat acad. Miron Nicolescu, pre
ședintele Academiei, numeroși oa
meni de știință, artă și cultură.

Cuvîntul inaugural a fost rostit de 
Serban Cioculescu, directorul gene
ral al Bibliotecii Academiei.

„Contribuția cercetării șl proiec
tării la dezvoltarea industriei ali
mentare" este tema unui simpozion 
organizat In cinstea aniversării semi
centenarului Partidului Comunist Ro
mân de către Institutul de cercetări 
și proiectări alimentara (I.C.P.A.).

Partlcipanțil la această manifestare 
au adresat o telegramă Comitetului 
Central al P.C.R., tovarășului Nicola*  
Ceaușescu, prin care exprimă hotă- 
rlrea cercetătorilor și proiectanților 
do la I.C.P.A. de a-șl consacra în
treaga energie creatoare Înfăptuirii 
programului de dezvoltare a indus
triei alimentare.

BECHET (corespondentul „Scin- 
teii", Nistor Țuicu). — La stațiunea 
centrală de cercetări pentru amelio
rarea nisipurilor Bechet-Dolj, a avut 
loc o sesiune științifică dedicată a- 
niversării semicentenarului partidu
lui cu tema : „Cultura plantelor pe 
nisipurile nivelate și irigate din su
dul Olteniei". La sesiune au fost pre- 
zenți tovarășii Constantin Băbălău, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Dolj al P.C.R., acad. prof. dr. 
doc. Grigore Obrejeanu, vicepreședin
te al Academiei de științe agricole șl 
silvice, prof. dr. doc. Mircea Moțoc, 
secretar general al Academiei de 
științe agricole și silvice, cercetători

ai stațiunii gazdă și invitați ai sta
țiunilor experimentale din țară.

Partlcipanții la sesiune au trimis 
o telegramă C.C. al P.C.R., perso
nal tovarășului Nicolae Ceaușescu.

SF. GHEORGHE — (prin te
lefon de la Tomori Geza) : In «ala 
mare a muzeului județean din Sf. 
Gheorghe a avut loc. in prezența to
varășului Ki.raly Carol, prim-secre
tar al Comitetului județean de partid 
Covasna, vernisajul expoziției de artă 
plastică a artiștilor din județul Co
vasna, organizată în cinstea semi
centenarului partidului. Sînt expusa 
cele mal bune lucrări ale artiștilor 
plastici din județ, inspirate din tre
cutul glorios de luptă al P.C.R., si 
creații inspirate din anii construc
ției socialiste.

PITEȘTI (corespondentul „Sdn- 
teii", Gheorghe Cirstea). — In 
noua casă a sindicatelor din Pi
tești, tovarășul Gheorghe Năstase, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Argeș al P.C.R., e-a întllnit cu 
pionierii din județul Argeș. încheind 
o interesantă acțiune denumită „Șta
feta de la străbuni la nepoți", re
prezentanții pionierilor au înmînat 
forurilor locale albumele cu Însem
nări din localitățile prin care a tre
cut ștafeta lor. în cuvîntul său, to
varășul Gheorghe Năstase a evocat 
momente semnificative din lupta 
Partidului Comunist Român In de
cursul celor 50 de ani de existență.

SAT U-M ARE (corespondentul 
„Scînteii", O. Grumeza). — în ca
drul manifestărilor organizate In 
întlmpinarea semicentenarului parti
dului, la Satu-Mare s-a deschis 
o mare expoziție de artă popu
lară și meșteșuguri artistice din 
județ. Deschiderea expoziției a 
avut loc In prezența tovarășu
lui Iosif Uglar, prim-secretar al 
comitetului județean de partid, pre
ședintele consiliului popular jude
țean, precum și a altor reprezentanți 
ai organelor județene de partid și de 
stat Prin varietatea și frumusețea 
obiectelor expuse și cadrul sugestiv 
în care sînt prezentate, expoziția 
pune în valoare cu deosebită preg
nanță bogatele tradiții ale artei 
populare milenare de pe plaiurile 
județului Satu-Mare, adaptarea a- 
cestora la cerințele moderne alo 
omului contemporan.

„ZILELE DRAMATURGIEI 
ORIGINALE"

Spectacolul cu piesa lui Hori*  Lo- 
vinescu, „Și eu am fost în Arcadia", 
prezentat ieri pe scena festivalului 
de către Teatrul „C. I. Nottara", vine 
să reconfirme noutatea ei tematică. 
In regia subtilă a lui Dan Nasta și 
în viziunea plastică a scenografului 
Dan Nemțeanu, este exprimat fidel 
procesul complex al unei modalități 
de cunoaștere umană, cel de glorifi
care a vieții din perspectiva morții. 
Interpretării actoricești, extrem de 
dificile — datorate tehnicii teatrale, 
precum și prezenței simultane recla
mate atît în planul irealității ne
mijlocite cît și în cel al realității 
imediate — i-au răspuns cu înțele
gere și promptitudine actorii Alexan
dru Repan, Gilda Marinescu, Dorin 
Varga, Lucia Mureșan, Anda Ca- 
ropol, precum și Rodica Sanda 
Țuțuianu.

Piesa dramaturgului Paul Everac, 
„Camera de alături", dramă în care 
autorul pledează consecvent pentru 
efortul de a se respecta natura au
tentică a eului nostru în toate îm

prejurările vieții ș! al cărei perso
naj principal este Adevărul, a pri
lejuit colectivului de actori ai Tea
trului de stat din Sibiu, condus de 
regizorul Dan Alecsandrescu (Sceno
grafia : Traian Nițescu), realizarea 
unei reprezentanții care nu a reușit 
să depășească nivelul unui spectacol 
obișnuit. Distribuția a cuprins pe 
Mircea Hindoreanu, Ovidiu Stoichiță, 
Maria Magda, Manuela Marinescu- 
Codrat, Kitty Stroescu, Nicu Nicu- 
lescu, Valeriu Paraschiv, Puica Ste- 
rian.

Andrei STRIHAN

Programul de astăzi al festivalului :
• „înainte de potop" de Nagy 

Istvăn, în interpretarea Teatrului de 
stat din Tg. Mureș — secția ma
ghiară (sala Comedia, orele 16).

• „Ochii dragi ai bunicului" de 
Mihail Davldoglu, în interpretarea 
Teatrului de stat din Reșița (Sala 
Studio a Teatrului Național, orele 20).

• note de lectură • note de lectură • note de lectură •
ZAHARIA STANCU:

Pentru oamenii
acestui

Creatorul Iul Darie a 
fost, Înainte de război, 
una din figurile centrale 
In gazetăria epocii ; cu 
deosebire perioada care 
Începe cu 1934 i-a creat 
faima unui condei neîn
trecut și alert al coloanei 
cotidiene, tn problema
tica cea mai diversă. Vo
lumele Sarea e dulce și 
Cefe de taur, de acum 15 
ani, adună o parte din 
această publicistică, In
tru totul caracteristică
prin stilul el.

Spiritul democratic, ar
doarea militantă, patosul 
protestatar, patriotismul, 
conferă acestei publicistici 
caracterele unei literaturi
revoluționare. Suflul el 
de revoltă sinceră, per
manentă fată de lumea 
burgheză, de capitalism și 
de toate produsele spe
cifice lui (fascism, război, 
criză economică șl criză 
morală) indica certitudi
nea semnatarului articole
lor că revoluția este ine
vitabilă.

Gazetarul baricadei de 
odinioară s-a dăruit, cu 
același patos șl la fel de 
dinamic, noii societăți so
cialiste. Volumul Pentru
oamenii acestui pămint 
adună, din toată activi
tatea ziaristică a lui Za- 
haria Stancu, desfășurată 
In ultimul sfert de secol.
doar o parte, riguros se
lectată din ce a publicat 
Intre anii 1961 și 1971. 
Actualitatea cea mal vie 
trăiește In paginile aces-

pămint
tei cărți cu o intensitate 
care merge pînă la su
gestia directă a gazetei pe 
care cititorul o deschide 
zilnic. Autorul a tinut ca 
și articole apărute în lu
na aprilie, deci imediate, 
să fie incluse, pentru a 
marca vibrația cea mai 
recentă a gazetarului, 
pulsul cotidian, concomi
tenta cărții cu momentul 
în care ea apare.

Ceea ce realizează vo
lumul, dincolo de această 
conexiune cu epoca și 
chiar cu luna și săptămî- 
na, este o foarte amănun
țită diagramă a timpului 
nostru, fixat în eveni
mentele lui semnificative, 
fată de care scriitorul mi
litant, dublat de gazetar 
a simțit nevoia să ia 
mereu atitudine, ca re
prezentant al obște! din 
care face parte, afirmînd 
adevărurile ș< preocupări
le societății noastre so
cialiste în startul el con
temporan.

Un patos, un drama
tism al expunerii a ca
racterizat întotdeauna 
scrisul Iul Zaharia Stancu. 
Altădată el era protesta
tar și se revărsa cotidian 
In coloana de gazetă. A- 
cum căile adresării lui 
publice s-au multiplicat 
și nuanțat ; obiective
le politlco-sociale s-au 
schimbat, pentru că reali
tățile materiale și spiri
tuale sînt altele, care im
pun o atitudine diferită, 
— nu contestare, ci afir

mare și sprijin, nu bari
cadă. ci tribună de în
flăcărat masele pentru 
construcție. Panorama 
largă a societății con
temporane este compusă 
prin confruntări cu so
cietatea descrisă în Des
culț sau în Vîntul și ploa
ia. in Pădurea nebună și 
Jocul cu moartea. Ziarul 
nu mai e nici el unica 
tribună, ca în trecut Vo
lumul include expuneri 
făcute la radio, interviuri 
la televiziune, texte sau 
dări de seamă la adună
rile scriitoricești sau luări 
de cuvînt în reuniunile 
politice, la congrese ale 
partidului. în Marea Adu
nare Națională etc. Pe a- 
cestea, autorul le repro
duce numai în măsura în 
care ele au ajuns la cu
noștința publicului larg, 
deci și în rezumări sau 
prescurtări, unde substan
ța documentului — în
totdeauna incorporînd e- 
lemente de literatură, de 
gazetărie activă, de dis
curs nu de retor, d de 
scriitor — e restrînsă la 
semnalarea atitudinii. A- 
flăm In volumul Pentru 
oamenii acestui pămint. 
In această latură a sa, 
desfășurarea unei con
științe scriitoricești con
temporane. care se mani
festă plenar în actualita
tea vieții noastre sociale, 
tn acest cadru, opiniile 
scriitorului Zaharia Stan
cu. sau ale gazetarului, 
ale cetățeanului se profi
lează și se suprapun pe 
un fundal de epocă. Ele 
comunică adevărurile e- 
pocii, exprimîndu-1 pe 
scriitorul de azi In gene
re. Aceasta In ce privește 
orientarea, ideologia căr
ții. Cît despre componen
tele ei literare, vom sub
linia permanenta Întoar
cere a gazetarului și tri
bunului la materia litera
turii sale. Zaharia Stancu 
s-a considerat adesea 
drept un gazetar. Gazetă
ria sa este însă. In esen

ță, a unui scriitor ; sensi
bilitatea evocării, pictura 
de oameni, locuri și reali
tăți sînt ale literaturii. 
Aceasta este amplu pre
zentată în volum, fie în 
scurte schite, reprezen- 
tînd rubrica permanentă 
în ziar, fie In eseuri con
centrate. fie în atracția 
continuă spre acea me

morialistică, din care se 
trage toată proza prezen
tă a scriitorului. In mod 
semnificativ volumul Pen
tru oamenii acestui pă- 
mînt se încheie cu un 
amplu capitol de Confe
siuni ale lui Darie, capi
tol probabil al unul 
viitor roman.

GEORGE MACQVESCU:

Vîrstele timpului
Volumul reprezintă sin

teza întregii activități ga
zetărești a autorului, cel 
mai vechi articol repro
dus In volum fiind datat 
1934, iar ultimul de acum 
cîteva luni. „Vîrstele tim
pului" consemnate în pa
ginile cărții sînt așadar 
cele ale unei perioade 
frămîntate care-și are un 
capăt situat în anul pro
cesului greviștilor de la 
Grivița și se prelungește 
pînă azi. trecînd prin pe
rioada fascismului și ur
mărind, în etape mari, 
dezvoltarea socialistă a 
țării. Materia cuprinsă e 
axată cu deosebire asupra 
ultimilor doi ani. întinsa 
gamă de preocupări și 
procedee gazetărești, ale 
articolelor selectate deli
mitează coordonatele unui 
profil. George Macovescu 
a scris odinioară despre 
pericolul fascismului și 
despre război, acum în 
primul rînd, despre ima
ginea României socialiste 
și despre factorii deter
minant! ai evoluției sale, 
în primul plan despre 
partid.

Partea cuprinzînd pu
blicistica anterioară Eli
berării. se întinde pe un 
spațiu de șapte ani. între

1934 și 1940. începutul a- 
parține gazetăriei de fie
care zi, militante, pornind 
de la faptul concret, dra
mele celor multi, nevoile 
lor. lupta lor, evoluînd 
spre tableta de tip arghe
zian, asemănătoare nu o 
dată poemului în proză.

In acest cadru general, 
spiritul relatărilor, fina- 
lurile interogative asupra 
soartei țăranilor, muncito
rilor, intelectualilor, asu
pra rezolvării crizei ma
teriale și morale declan
șate de fasciști și de a- 
proplerea războiului, spe
cificul datelor șl informa
țiilor culese, o anumită 
tehnică a disimulării, pe 
atunci Indispensabilă In a- 
bordarea directă a proble
melor grave, ni-1 desco
peră azi, în multe puncte, 
pe gazetarul comunist 
George Macovescu ; în a- 
celași timp referiri con
crete, sau lesne traducti
bile acum, dezvăluiau di
rect identitatea politică a 
autorului articolelor. Un 
articol se intitulează . 
Comunismul din licee, în- 
tr-altul se vorbește despre 
perioada cînd în literatu
ră se manifesta „curentul 
condus cu demnitate și 
talent de trinitatea Ar-

ghezi. Cocea și Galaction" 
(e vorba despre momentul 
Faclei socialiste din 1910); 
formule precum : „solida
ritatea desăvîrșită" a 
muncitorilor, ca deziderat 
«uprem în momentul 1937, 
ideea. notată într-un in
terviu despre organizarea 
„tuturor forțelor munci
toare, manuale și intelec
tuale, sub un singur steag 
de luptă profesională", și 
faptul că acest interviu e 
luat unui muncitor cefe
rist care e Ilie Pintilie, 
ne vorbesc îndestul astăzi 
despre caracterele acestei 
gazetării, din prima parte 
a volumului Vîrstele tim
pului.

Partea a doua, «părti
nind noii epoci, e compu
să în principal din arti
colul curent, direct poli
tic, reconstituind o eloc
ventă monografie de pre
ocupări contemporane, iz- 
vorlte din participarea 
directă la construcție, și 
dintr-o foarte Interesantă 
memorialistică, în care se 
integrează documentarul 
gazetăresc, tabloul de 
moravuri, eseul, medita
ția, confesiunea lirică 
etc. Aici apar în pagini 
de o admirabilă tinută li
terară, resursele șl cali
tățile de evocator ale au
torului. Se configurează 
astfel, o panoramă amplă 
a unei lumi, de azi și de 
ieri, în centrul căreia me
morialistul așează adesea 
momente cheie ale vieții 
sale, care sînt legate de 
prezența sa în rîndurile 
comuniștilor. In diferite 
moduri cartea țese o su
gestivă imagine a timpu
lui unui gazetar integrat 
sensului înaintat al tim
pului unei întregi socie
tăți.

GEORGE IVAȘCU:

Jurnal
Sub aoest titlu, su- 

gerînd caracterul cotidian 
ai scrisului de gazetă și 
nu specia literară efecti
vă. George Ivașcu își a- 
dună publicistica sa din 
perioada 1935—1940, în 
ziare și reviste ieșene 
(Manifest, lașul, Jurnalul 
literar etc.). Cu toate a- 
cestea, articolul de gaze
tă are, în anumite limite, 
un specific ce-1 apropie 
de jurnalul propriu-zis, 
și acest lucru se reflectă 
din plin în volumul lui 
George Ivașcu : este acel 
termometru al tempera
turii zilnice, a unei socie
tăți, a unui timp.

într-o prefață — singu
rul capitol memorialistic 
al volumului — George 
Ivașcu istorisește avataru
rile tinereții sale, împăr
țite între activitatea uni
versitară și gazetărie, de 
la douăzeci și pînă la 
douăzeci și cinci de ani. 
Autorul scrie acolo des
pre emoția cuvintului ti
părit. despre responsabili
tatea gazetarului, a tînă- 
rului om de cultură etc. 
In chip pregnant se des
prinde Insă drumul unui 
intelectual în formație, 
mai întîi student, apoi 
asistent universitar — a- 
propiat de profesori ca 
G. Ibrăileanu, Iorgu Ior
dan sau G. Călinescu, de
mocrat! de prestigiu — de 
albia unde se desfășura 
lupta subterană a comu
niștilor. Apropierea e la 
început spontană, apoi 
conștientă și, in sfîrșit, 
organizată.

Articolele volumului re
flectă ele însele această 
traiectorie, plină de inte-

ieșean
res, atît pentru evoluția 
climatului spiritual din 
epocă în care se impri
mau caracteristicile ideo
logiei comuniste, a pro
gramului concret al parti
dului, cît și pentru docu
mentul concret asupra u- 
nor realități în continuă 
și tulburată mișcare. In 
mod explicabil, problema 

< fascismului de la noi și 
din Europa, a războiului 
dezlănțuit de fascism în 
Abisinia. în Spania, în 
Extremul Orient, apoi în 
centrul Europei și in lu
mea întreagă ocupă cen
trul volumului. Insistența 
abordării acestor proble
me stringente in epocă, 
subtilele referiri din text 
la crearea frontului unic 
antifascist, la încrederea 
în forțele păcii, exactita
tea soluțiilor preconizate, 
toate acestea, împreună 
cu fermitatea opiniei, tra
duc pentru cititorul de 
azi autenticitatea a ceea 
ce autorul afirmă In pre
fața sa autobiografică.

Volumul se întregește 
cu numeroase referiri la 
situația culturii, la proble
mele social-economice in
terne, la formațiile politi
ce, la personalități cărtu
rărești (C. Dobrogeanu- 
Gherea, Al. Sahia etc.).

Volumul Jurnal ieșean 
definește liniile unui pro
fil specific gazetăriei a- 
vansate a momentului din 
ajunul celui de-al doilea 
război mondial și con
struiește din frînturi dis
parate un elocvent tablou 
al conștiinței de sine a 
unei epoci.

Mihai GAFIȚA
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cinema

fUatellstulul : VICTO- 
XI,15; 13,30; ÎS; 18,30;

• Printre colinele verzi : PATRIA
— 10; 13; 16; 18,45; 21,15.
a Zestrea domniței Ralu : LU
CEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45, FEROVIAR — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30, EXCELSIOR
— 9; 11,15; ** ------ -----"
GLORIA —
20.30.
• Moartea 
RIA — S;
20,45.
• Haiducii Iul Șaptecal : CEN
TRAL — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30. GRIVIȚA — 9.30; 11,30; 13.30; 
16; 18,15; 20,30, MELODIA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
• Domiciliul conjugal : CAPITOL
— 9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 21.
• Sunetul muzicii : FESTIVAL — 
9; 12,30; 16,15; 20.
• Butch Cassidy și Sundance Kid: 
BUCUREȘTI — 8.30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21, FAVORIT — 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30, MODERN — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
• Mihal Viteazul : BUZEȘTI — 
15,30; 19,30, VOLGA — 9,45; 15; 19, 
PROGRESUL — 15; 19.
e Duminică la ora 6 : LUMINA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30.
• Rîul și moartea — 9. Revărsat 
de zori — 10,30; 12,30; 14,30, Dltte, 
fiica omului — 16,30; 18,45, Clinele 
andaluz ; Vlrsta <le aur ; Părntnl 
rări pline — 21 : CINEMATECA 
(sala Union).
• Poveștile piticului Bimbo — 
9—17,45 In continuare; Program de 
filme documentare — 19,30; 21 ; 
TIMPURI NOI.
• Prețul puterii : DACIA — 8,45— 
20 în continuare, FLOREASCA — 
15,30; 18; 20,30, ARTA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18,15; 20,30.
• Secretul din Santa Vittoria:
TOMIS — 9,30; 12,30; 16; 19,15,
FLAMURA — 9; 11,45; 14,30;
17,15; 20.
• Cel trei care au speriat Vestul: 
MIORIȚA — 9; 11,13; 13,30; 15,45; 
18; 20,15, BUCEGI — 10; 15,30; 18;
20.30.
S Trandafiri roșii pentru Ange- 

ca : UNIREA — 15,30; 18. MOȘI
LOR — 15,45; 18; 20.
• Poienile roșii : UNIREA — 20,15. 
• Los Tarantos : LIRA — 15,30; 
18; 20,15, FLACARA — 15,30; 18; 
20.30.
• Romeo și Julieta : DRUMUL 
SARI! — 18; 19.
a Cîntecele mării : FERENTARI 
— 15,30; 17,45; 20.
• Adio, Granada ! : GIULEȘTI — 
13,30; 18; 20,30, AURORA — 9; 11; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Clanul sicilienilor: PACEA — 
15,30; 18; 20,13, VIITORUL — 15.45; 
18, COSMOS — 15,30, 18.
• Trec zilele : VIITORUL — 20.15. 
• O duminică în familie : COS
MOS — 20.15.
• Vagabondul : CRÎNGAȘI — 10; 
16; 19,30.
• Ultima relicvă : MUNCA — 16; 
18; 20.
• Mexic ’70 : VITAN — 15,30; 18. 
• Trimis extraordinar : VITAN — 
20,15.
• Doar un telefon : RAHOVA — 
15,30; 18; 20,15.

teatre

(sala 
19.30.
care

Cinci

• Teatrul de operetă : My fair 
lady — 19,30.
• Teatrul de comedie : Cher 
Antoine — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) ; Iubire pentru iubire — 
20; (sala din str. Alex. Sahia) : 
Gluga pe ochi — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" 
Magheru) : Adio Charlie —
• Teatrul Giulești : Omul 
a văzut moartea — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă : 
săptămtnl în balon — 16.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Peter Pan — 17; 
(sala din str. Academiei) : De ce 
a furat zmeul mingea 7 — 17.
• Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
giale" ; Divertisment ’70 — 20.
« Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Mini-jazz Cu 
maxi-haz — 19,30.
■ Teatrul satirlc-muzieal „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Bimblrică — 
19,30.
• Circul ,,Globus" : Spectacol 
prezentat de Circul Mare din 
Moscova — 19,30.
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(NTllNIRE LA C.C. AL P.C.R.
Luni după-amiază. la sediul C.C. 

al P.C.R., tovarășul Paul Niculescu- 
Mlzil, membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent, secre
tar al C.C. al P.C.R., s-a intîlnit cu 
Jyoti Basu, membru al Biroului Po
litic al Partidului Comunist din In
dia (Marxist), care a participat la lu

Cronica zilei
Ministrul afacerilor externa al 

Republicii Socialiste România, Cor- 
neliu Mănescu, a adresat omologu
lui său togolez, Joachim Hunlede, o 
telegramă de felicitare cu prilejul 
silei naționale a Republicii Togo.

. . * *

10,00 — 11,00 Teleșcoală. Emisiune 
realizată tn colaborare cu 
Ministerul Invățămîntulul 
• Chimie — clasele VIII— 
X — Aluminiul. Prezintă 

prof. dr. Ing. Marius Proto- 
popescu • Matematică — 
clasa a VIII-a — Probleme 
rezolvate aritmetic și alge
bric. Prezintă prof. I. Oli- 
votto • Biologie — Digestia. 
Prezintă prof. Alexandru 
Dablja.
Deschiderea emisiunii. Stea
ua Polară. Anchetă pentru 
elevii clasei a VIII-a cu pri
vire la orientarea școlară șl 
profesională. Emisiune reali
zată de Carol Roman.
Handbal feminin : România— 
U.R.S.S. (meci de baraj pen
tru calificarea tn turneul fi
nal al Campionatului Mon
dial). Repriza a Il-a. Trans
misiune directă de la Cluj. 
Reflector — „Gazde primi
toare". Emisiune de Iile Ne- 
delcu.
Publicitate. 
1001 de seri. 
Telejurnalul de seară.
50 de ani în 50 de evocări. 
Seară de teatru : „Puterea" 
de Aurel Mlhale. In distribu
ție : Silviu Stănculescu,
Ernest Maftel, Amza Pellea, 
Mihai Mereuță, Marga An- 
ghelescu, Matei Alexandru, 
Aurel Cloranu și alții. Re
gia : Cornel Popa. Decoruri : 
arh. Gheorghe Constantin. 
Costume : Gabriela Zamfi- 
rescu. Operator șef : George 
Grlgorescu.
Reportajul săptămînll. Unde 
stnt nitultorli f Emisiune de 
Nicolae Holban.

22,00 Varietăți cu mari vedete ale 
filmului. Un spectacol cu 
Gene Kelly, Mickey Rooney, 
Judy Garland, Eleanor 
Powell și alții. Orchestra di
rijată de Bob Crosby.

22,25 Telejurnalul de noapte. 
32,35 Telesport.

puncte diferență (14—11). Meciul 
se anunță deosebit de interesant, 

în cadrul emisiunii „Orele 
serii", stațiile noastre de radio 
vor transmite pe programul I, 
cu începere din jurul orei 18,05 
aspecte de la acest joc.

Timișoara : Politehnica — Universi
tatea Cluj. Toate meciurile Încep la 
ora 16,30.

• Centrul de Învățare a Înotului 
de către copii, care funcționează la 
bazinul Floreasca, anunță că, sub 
îndrumarea unor cadre calificate, au 
loc cursuri cu durata de o lună (lec
ții de 3 ori pe săptămină).

CAMPIONATELE BALCANICE DE 
TIR de la Sofia s-au încheiat ieri, 
cu disputarea probei de armă cu aer 
comprimat (juniori). Pe primul loc 
s-a clasat sportivul român Ilie Co- 
dreanu, cu rezultatul de 372 puncte. 
La această ediție a tradiționalei în
treceri de tir. concurenții români 
s-au comportat excelent, cîștigînd 14 
titluri de campioni balcanici.

ȘAH. — în ultima rundă a turne
ului internațional de șah de la Za
greb, maestrul român Theodor 
Ghițescu a remizat cu iugoslavul Ko- 
vacevici. Ghițescu totalizează 7,5 
puncte (din 13 partide) și ocupă 
locurile 4—5, la egalitate cu Tukma- 
kov (U.R.S.S.). înaintea disputării 
partidei întrerupte dintre Marangu- 
nici și Rogoff, pe primele locuri se

Intre 18 și 24 aprilie, ministrul mi
nelor, petrolului și geologiei, Bujor 
Almășan, a făcut o vizită In Sue
dia, la invitația ministrului industriei 
din această țară, Krister Wickman.

La înapoiere, răspunzind unor în
trebări ale reprezentanților presei, 
•1 a arătat :

Am vizitat obiective miniere șl 
uzine constructoare de mașini și uti
laj minier și am luat legătura cu re
prezentanți ai unor firme cum sînt 
Atlas-Copco, Flygt și altele. Îm
preună cu ministrul suedez al in
dustriei am examinat posibilitățile 
de lărgire a cooperării în domeniul 
producției și al comerțului. La Aso
ciația generală de export din Sue
dia am făcut o expunere asupra sta
diului de dezvoltare a industriei ex
tractive din țara noastră. Cu acest 
prilej, specialiști și oameni de afa
ceri e-au interesat asupra posibili

Constituirea primei 
societăți culturale 

din județul Gorj
Luni după-amiază a avut loc con

stituirea primei societăți culturale 
din județul Gorj — Societatea 
„Voința" — Peștișanl. La adunarea 
da Înființare au luat parte, alături 
da membrii fondatori. Constantin 
Drăgoescu, secretar al Comitetului 
Județean Gorj al P.C.R., Ion Nicola, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
popular județean, activiști de partid 
și de stat.

Cu acest prilej partitipanții au a- 
dresat Comitetului Central al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, o te
legramă In care se apune, printre 
altele :

în acest moment solemn, glndurile 
noastre se Îndreaptă pline de recu
noștință și devotament către condu
cerea partidului, către dumneavoas
tră, mult «timate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. pentru condițiile minu
nate create nobilei acțiuni de valo
rificare a moștenirii culturale a po
porului român.

Sub conducerea organizației de 
partid, societatea noastră culturală 
va asigura, In toate satele comunei, 
un nou și puternic impuls manifes
tărilor cultural-artistice și de edu
care multilaterală a oamenilor mun
cii, de punere în valoare a tuturor 
resurselor culturale locale, pentru 
dezvoltarea creației populare, per
manentizarea mișcării artistice de 
amatori și stimularea talentelor, lăr
girea orizontului de cunoștințe artis
tice al maselor.

Prin activitatea multilaterală ce o 
vom desfășura — se arată în înche
ierea telegramei — noi, membrii so
cietății culturale „Voința", ne anga
jăm, iubite tovarășe secretar gene
rat ii nu precupețim nici un efort 
pentru realizarea sarcinilor ce ne 
revin din hotărîrile Congresului al 
X-lea al P.C.R., aducîndu-ne mo
desta contribuție la ridicarea pa
triei pe noi culmi ale civilizației și 
progresului. (Agerpres)
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• CALIFICATIVUL MAXIM!
ASTAZI, LA CLUJ

Revanșa meciului feminin 
de handbal România - U. R. S. S
Astăzi, la Cluj, în meci retur 

pentru preliminariile campiona
tului mondial feminin de hand
bal, se întîlnesc echipele Româ
niei și U.R.S.S. în primul joc, 
disputat la Tbilisi, handbalistele 
sovietice au obținut victoria la 3

COMPETIȚII SPORTIVE 
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂM'INĂ

Aflăm, prin sectorul de propa
gandă al Consiliului național pentru 
educație fizică și sport, că în această 
săptămină principalele competiții 
sportive sînt următoarele : TENIS 
DE ClMP — în zilele de 30 apri
lie, 1 și 2 mai, pe terenul central din 
parcul sportiv „Progresul" din Bucu
rești se dispută meciurile din primul 
tur al „Cupei Davis" al meciului 
România — Olanda. (Din echipa O- 
landei — sosită ieri în Capitală — 
fac parte Fred Hemmes, Jan Hordjik, 
Fried Scmitz și Louk Sanders) ; VO
LEI — meciurile dintre ephipele fe
minine ale României și Cubei (30 
aprilie, la Bacău ; 2 mai, la Iași ; 3 
mai, la Piatra Neamț); PATINAJ AR
TISTIC — concurs, internațional pe 
noul patinoar acoperit de la Miercu
rea Ciuc (de la 28 aprilie la 1 mai, cu 
participarea unor sportivi din 
U.R.S.S., Ungaria, Polonia, Ceho
slovacia și România) ; BOX — la 
3 mai, în incinta patinoarului acope
rit „23 August" din Capitală, încep 
finalele campionatului național ai 
boxerilor seniori ; FOTBAL — la 
28 aprilie, primele meciuri ale sfer
turilor de finală ale „Cupei Româ
niei" : tn București : Metalul—C.F.R. 
Timișoara (stadionul „Metalul", șos. 
Panlelimon). Dinamo — Progresul 
Brăila (stadionul „Dlnamo"), Steaua 
— Crișul (stadionul „Republicii") ; la 

crările Sesiunii științifice Jubiliare 
organizate In cinstea semicentenarului 
Partidului Comunist Român.

A participat tovarășa Ghizela Vass, 
membru al C.C. al P.C.R.

întîlnlrea a decurs intr-o atmosferă 
cordială, tovărășească.

tăților de realizare a unor schimburi 
de experiență și comerciale avanta
joase pentru ambele țări.

în încheiere, ministrul minelor, 
petrolului și geologiei a apreciat că 
vizita și discuțiile purtate au contri
buit la lărgirea cooperării tehnice și 
comerciale Intre România și Suedia.

★
începînd de luni dimineața. Casa 

de cultură a sindicatelor din muni
cipiul Pitești găzduiește, timp de 
trei zile, faza finală a celui de-al 
doilea Festival al cineaștilor amatori.

în ultimii ani, mișcarea de cine- 
amatori din țara noastră a cunoscut 
o amploare deosebită, numărul cine- 
cluburllor din cadrul sindicatelor, a- 
șezămintelor culturale și caselor pio
nierești ridicindu-se la peste 200, iar 
cel al membrilor lor la aproape 3 000. 
Stabilindu-șl o largă tematică, cineaș
tii amatori redau, prin intermediul 
peliculei, aspecte ale vieții noi a con
structorilor socialismului din patria 
noastră, munca plină de abnegație 
din uzine și de pe ogoare, realizările 
de prestigiu din domeniile științei și 
culturii, frumusețile patriei.

(Agerpres)
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ÎN CÎTEVA RÎNDURI

PLECAREA TOVARĂȘULUI 
GHEORGHE RADULESCU LA MOSCOVA

Tovarășul Gheorghe Rădulescu, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, președintele in funcțiune al 
Comitetului Executiv al Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc, a ple
cat luni dimineața la Mosoova, pen
tru a participa la a 52-a ședință a 
Comitetului Executiv al C.A.E.R.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
erau prezenți tovarășii Ion Pățan, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi

CU PRILEJUI VIZITEI MINISTRULUI COMERȚULUI AL S.U.A.

Primire la Consiliul de Miniștri
Luni dimineața, Ion Pățan, vice

președinte al Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România, a 
primit pe Maurice Stans, ministrul 
comerțului al S.U.A., și persoanele 
care îl însoțesc.

La primire a participat Cornel 
Burtică, ministrul comerțului exte
rior.

Primire la Consiliul Economic
Președintele Consiliului Economic, 

Manea Mănescu, a primit, luni la 
amiază, pe ministrul comerțului al 
S.U.A., Maurice Stans, șl persoanele 
care îl însoțesc.

La primire au participat Cornel 
Burtică, ministrul comerțului exte
rior, Ion St. Ion, vicepreședinte al 
Consiliului Economic, alțl membri ai 
conducerii Consiliului Economic.

★

în cursul zilei de luni, ministrul 
comerțului al S.U.A. Maurice Stans, 
și persoanele care 11 însoțesc, au avut 
convorbiri cu ministrul comerțului 
exterior, Cornel Burtică, și cu alți 
membri ai conducerii ministerului.

★
în onoarea ministrului american al 

comerțului, ambasadorul S.U.A. la 
București, Leonard Meeker, a oferit 
un dineu.

LA CLUJ

A fost dată in exploatare noua construcție 
a centrului teritorial de calcul

CLUJ. — (corespon
dentul „Scinteii**,  Al. 
Mureșan) : La Cluj a 
fost dată în exploatare 
clădirea nou construită 
a centrului de calcul 
teritorial. Ea dispune 
de un complex cu 4 e- 
taje, unde sînt instala
te echipamentele de 
calcul : mașini de cal
cul cu cartele perfora
te, mașini electronice 
de contabilizat și fac
turat. în corpul cen
tral al clădirii urmea
ză a fi instalat în 
cursul lunii viitoare 
calculatorul electronic 
de construcție româ
nească „Felix-C—256“. 
Alte spații sînt desti
nate sectoarelor de a-

naliză, programare și 
servicii funcționale.

Centrul teritorial de 
calcul Cluj, a cărui 
activitate se integrea
ză in sistemul națio
nal de informatică și 
conducere, execută 
prestări de calcul 
pentru unități econo
mice, lucrări de con
ducere in domeniul 
gestiunii, lansării și 
urmăririi producției 
financiar contabile, 
precum și lucrări de 
optimizări. El este 
încadrat cu un număr 
însemnat de specia
liști, ingineri, econo
miști, programatori, 
matematicieni etc. 
Pentru anul acesta.

Desigur, un prim scop al cercurilor 
științifice studențești constă în fami
liarizarea studenților cu metodele 
de cercetare. Abordarea unor teme 
concrete, din viitoarea activitate 
profesională, suplimentează insă, 
valoarea preocupărilor de aci, con- 
ducîndu-i pe student! direct în ca
drul în care vor trebui să lucreze 
după terminarea institutului. Acest 
aspect important l-am întilnit și la 
recenta sesiune de comunicări a ce
lor 16 cercuri științifice ale studen
ților de la I.E.F.S. București.

„Experimentarea înființării sec
țiilor de gimnastică modernă pe 
lingă întreprinderile și fabricile cu 
un număr mare de muncitori", „Uti
lizarea mijloacelor cine-foto în edu
cația fizică școlară". „Capacitățile 
motrice generale și specifice ale

• DIN NOU DESPRE ARBITRAJE SLABE 
...Șl FOTBALIȘTI IREVERENJIOȘI

S-a întîmplat duminică, pe stadio
nul „1 Mai" din Constanța, la meciul 
de fotbal Farul—Dinamo. începutu
lui furtunos al gazdelor oaspeții 
i-au răspuns printr-un contraatac, in 
minutul 5, cind Dumitrache a primit 
mingea la picior și s-a îndreptat 
singur către poarta adversă, șutind 
în plasă. GoJ ? Nu, pentru că înain
tașul dinamovist fusese semnalat 

află iugoslavii Mlnici și Marovici, cu 
cite 8,5 puncte.

HANDBAL. — Invingînd în me
ciul retur echipa Suediei cu 14—8 
(10—4), selecționata feminină de 
handbal a R. F. a Germaniei s-a 
calificat pentru turneul final al 
campionatului mondial. programat 
anul acesta între 8 și 18 decembrie 
in Olanda. Handbalistele vest-germa- 
ne cîștigaseră primul joc cu 12—4.

• La Neubrandenburg, în meci 
retur pentru preliminariile campio
natului mondial de handbal (femi
nin), echipa R. D. Germane a în
vins cu 11—7 (5—2) echipa Ceho
slovaciei. în urma acestui succes, 
echipa R. D. Germane s-a calificat 
pentru turneul final programat în 
Olanda. 

niștri, Petru Burlacu. adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, Grigore 
Bârgăoanu, vicepreședinte al Co
misiei guvernamentale de colaborare 
și cooperare economică și tehnică, 
alte persoane oficiale.

Au fost de față V. I. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, șl alțl membri al am
basadei.

(Agerpres)

A luat parte Leonard Meeker, am
basadorul S.U.A. la București.

în cadrul convorbirii, desfășurată 
lntr-o atmosferă cordială, au fost a- 
bordate o serie de probleme de inte
res reciproc, relevîndu-se existența 
unor noi posibilități de dezvoltare a 
colaborării economice dintre Româ
nia și S.U.A.

A fost prezent Leonard Meeker, 
ambasadorul S.U.A. la București.

în timpul convorbirii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cordială, 
au fost abordate aspecte ale dezvol
tării economice din cele două țări, 
precum și modalitățile de extindere 
a colaborării și cooperării economice 
și tehnico-științifice dintre România 
șl Statele Unite ale Americii.

★

Au participat Ion Pățan, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
loan Avram, Cornel Burtică, Ion Cos- 
ma, miniștri, George Macovescu, 
prim-adjunct al ministrului afacerilor 
externe, Ion Românu și Gheorghe 
Oprea, consilieri, alte persoane ofi
ciale.

★
Cu același prilej, ministrul Cornel 

Burtică a oferit un dejun.
(Agerpres)

centrul are încheiate 
contracte de prelucrări 
de date cu un număr 
de peste 20 de unități 
din județ. în această 
unitate urmează să se 
organizeze pregătirea 
de cadre de speciali
tate pentru întreprin
derile beneficiare. în 
acest cincinal. Cen
trul de calcul terito
rial Cluj va fi dotat 
cu încă două calcula
toare electronice de 
mare capacitate, ceea 
ce ii va permite efec
tuarea unui volum 
sporit de prestări de 
calcul, pentru Între
prinderile industriale, 
de construcții. tran
sporturi etc.

elevilor din clasele V-VIII. verifi
cate prin exerciții la o școală fără 
condiții", „Instalație optică de sem
nalizare pentru dezvoltarea vederii 
periferice la jucătorii de handbal". 
„Studii de anatomie funcțională a- 
supra sistemului nervos", iată nu
mai clteva dintre titlurile lucrărilor 
prezentate, titluri care au darul să 
sublinieze legătura strînsă pe care 
temele cercetate o au cu viitoarea 
activitate profesională a actualilor 
studenți de la Institutul de educație 
fizică și sport. Fără îndoială, caracte
rul concret al lucrărilor a garantat 
interesul cu care a fost urmărită 
fiecare comunicare în parte. Cre
dem că modul In care a fost pregă
tită și s-a desfășurat această sesiu
ne merită nota maximă.

în poziție de ofsaid. Firește, re
punerea mingei în joc trebuia să se 
facă, fără nici o altă precizare, de 
către constănțeni, din locul unde se 
comisese iregularitatea. Unii dintre 
dinamoviști, în loc să se conformeze, 
(sau, cel mult, dacă ceva le-a fost 
neclar, să ceară lămuriri în mod re- 
verențios, prin căpitanul de echipă), 
s-au repezit care la arbitrul de tușă, 
care la cel de centru, protestind prin 
vociferări și... imbrîncituri. Momente 
penibile, cu atît mai mult cu cit 
printre cei mai înfierbîntați erau ju
cători internaționali ca Dinu, Nun- 
veiller III etc.

într-adevăr, arbitrajele de la o se
rie de meciuri primesc calificative 
necorespunzătoare. Unele dintre gre
șelile comise de „cavalerii fluierului" 
pot fi puse pe seama incompetenței, 
altele sînt generate — probabil — de 
o rea intenție. Datoria de a lă
muri lucrurile și de a lua măsu
rile necesare este însă a forului fe
deral, a colegiului său de resort, 
în nici un caz, a jucătorilor sau 
a antrenorilor — și mai ales la mo
dul cu totul reprobabil văzut de 
atitea ori pe terenurile noastre de 
fotbal. Nu-i mai puțin adevărat că 
arbitrii înșiși trebuie să fie mai in
transigenți cu cei indiscipllnați, du- 
cind sancțiunile pînă la eliminarea 
vinovaților de pe teren. De ce le 
arată la nesfîrșit doar „cartonașul 
galben", de avertisment 7

FESTIVITATEA DE PREMIERE A FORMAȚIILOR PARTICIPANTE
I

TA CEL DE-AL VI-IEA FESTIVAL BIENAL
DE TEATRU DE AMATORI „ION LUCA CARAGIALE"

Luni după-amiază, a avut loc tn 
sala Ansamblului „Rapsodia română" 
din Capitală festivitatea de premiere 
a formațiilor participante Ia cel de-al 
VI-lea Festival bienal de teatru de 
amatori „Ion Luca Caragiale", amplă 
manifestare artistică desfășurată în 
cinstea semicentenarului partidului.

în urma propunerilor făcute de ju
riu, alcătuit din scriitori, regizori, 
actori, critici și alți specialiști, au 
fost atribuite premii și Titlul de 
Laureat al Festivalului „I. L. Ca
ragiale", după cum urmeazâ :

Premii șl distincții 
acordate de Comitetul 
de Stat pentru Culturâ 

și Arta
PENTRU FORMAȚII DE TEATRU 

ALE CĂMINELOR CULTURALE
Premiul I, medalia de aur șl titlul 

de laureat al festivalului : formația 
de teatru a Căminului cultural din 
Jiblea-Călimăneștl, jud. Vilcea, pen
tru spectacolul cu piesa „Comedie 
cu olteni" de Gh. Vlad.

Premiul II, medalia de argint — 
formațiilor de teatru ale căminelor 
culturale din : comuna Zlatna, jud. 
Alba, pentru spectacolul cu piesa 
„La o piatră de hotar" de I. D. 
Sirbu ; comuna Moara Vlăsiel, jud. 
Ilfov, pentru spectacolul „Piatra din 
casă" de Vaslle Alecsandri ; comuna 
Godeni, jud. Argeș, pentru spectaco
lul coupă cu piesa „Deșteaptă pămîn- 
tului" de V. I. Popa și „Punctul cul
minant" de Gh. Vlad ; comuna Co- 
gealac, jud. Constanța, pentru spec
tacolul cu piesa „O glumă de doi 
bani" de Gh. Vlad ; comuna Tere- 
gova, jud. Caraș-Severin, pentru 
spectacolul cu piesa „Gara mică" de 
Dan Tărchilă ; comuna Gearmata, 
jud. Timiș, pentru spectacolul cu pie
sa „Fără titlu" de Peter Riesz (in 
limba germană).

Premiul III și medalia de bronz : 
formația de teatru a căminului cul
tural din comuna Lipănești, jud. 
Prahova, pentru spectacolul cu piesa 
„Tron pentru Goace" de Gh. Vlad ; 
formația de teatru folcloric a cămi
nului cultural din comuna Săliște, 
jud. Maramureș, pentru spectacolul 
„Cintare bradului" ; formația de tea
tru a căminului cultural din comuna 
Vama, jud. Suceava, pentru specta
colul cu piesa „Comedie cu olteni" 
de Gh. Vlad.

PENTRU FORMAȚIILE DE TEA
TRU ALE CASELOR DE CUL
TURA MUNICIPALE, ORĂȘE
NEȘTI, ALE TINERETULUI ȘI AR
MATEI.

Premiul I, medalia de aur și titlul 
de laureat al Festivalului: Casa de 
cultură din Mangalia, jud. Con
stanța. pentru spectacolul cu piesa 
„Acești îngeri triști" de D. R. Po
pescu ;

Premiul II și medalia de argint : 
Casa de cultură „Petofi Sandor" din 
București, pentru spectacolul cu 
piesa „Micii burghezi" de Maxim 
Gorki ; Casa de cultură a munici
piului Oradea, pentru spectacolul cu 
piesa „Electra" de Sofocle (în limba 
maghiară) ;

Premiul III șl medalia de bronz : 
Casa armatei din Timișoara, pentru 
spectacolul cu piesa „Cu cine mă 
bat ?“ de Aurel Storin ; Casa de 
cultură a sectorului 8 din București, 
pentru spectacolul cu piesa „Patru 
oameni fără nume" de Radu Bădilă ; 
Casa de cultură din Urziceni, jud. 
Ilfov, pentru spectacolul cu piesa 
„Urme pe zăpadă" de Paul Everac.

PENTRU TEATRELE POPULARE 
DE AMATORI

Premiul I, medalia de aur și titlul 
de laureat al festivalului : Teatrul 
popular din Buzău, pentru specta
colul cu piesa „Evadarea", de Leo
nida Teodorescu.

Premiul II și medalia de argint : 
Teatrul popular din Tr. Severin, 
pentru spectacolul cu piesa „Oameni 
care tac" de Al. Voitin ;

LA BISTRIȚA

Inaugurarea 
Casei corpului 

didactic
BISTRIȚA (corespondentul „Stin- 

teii", Mihal Bâzu). — Un mare nu
măr de cadre didactice de la diferite 
școli din județul Bistrița-Năsăud au 
luat parte la festivitatea de consti
tuire a Casei Județene a corpului di
dactic. La adunare a participat tova
rășul Adalbert Crișan, prim-secretar 
al comitetului județean de partid, 
președintele consiliului popular ju
dețean.

Casa corpului didactic a fost con
stituită pentru intensificarea activi
tății metodice și de cercetare a ca
drelor didactice. Ea este înzestrată cu 
o bibliotecă documentară de specia
litate, aparate moderne audio-vizua- 
le și demonstrativ-apiicative. în ca
drul activităților desfășurate de noua 
instituție a cadrelor didactice, un rol 
important îl vor avea lectoratele, 
simpozioanele, întîlnirile cu oameni 
de știință și cultură din centre uni
versitare, întreprinderi și instituții.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

28, 29 și 30 aprilie a.c. In țară : Vre
mea va fi schimbătoare, cu cer tem
porar noros. Vor cădea ploi locale, 
mai frecvente în jumătatea de nord 
a țării. în munți, lapoviță și ninsoare. 
Vîntul va sufla potrivit. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse între 4 și 
12 grade, iar maximele între 12 și 22 
grade. In București : Vreme schimbă
toare, cu cer temporar noros, favo
rabil ploilor de scurtă durată. Vînt 
potrivit Temperatura ușor variabilă.

Premiul III șl medalia de bronz : 
Teatrului popular din Slănic-Moldo- 
va, pentru spectacolul cu piesa 
„Ochiul babei" de Gh. Vasil eseu, 
după un basm de Ion Creangă ; Tea
trul popular din Lugoj, pentru spec
tacolul cu piesa „Epoleții invizibili" 
de S. Andreescu și Th. Mănescu ; 
Teatrul popular din Tulcea, pentru 
spectacolul cu piesa „Marele fluviu 
iși adună apele" de Dan Tărchilă ; 
Teatrul popular din orașul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, pentru spectacolul cu 
piesa „Comedie cu olteni" de Gh. 
Vlad.

PENTRU COLECTIVELE DE RE
CITATORI DE POEZIE SAU MON
TAJE LITERARE

Premiul I, medalia de aur șl titlul 
de laureat al festivalului : Căminul 
cultural din Moisei, jud. Maramureș, 
pentru montajul „Eroii de la Moisei"; 
Căminul cultural din comuna Ni- 
colae Bălcescu, jud. Bacău, pentru 
montajul „Baladă pentru primăvara 
anului ’71“ de Sorin Postelnicu ;

Premiul II șl medalia de argint : 
Casa de cultură din Govora, pentru 
montajul „Balada Lotrului" ; Casa 
de cultură din Tg. Lăpuș, jud. Mara
mureș, pentru montajul „Inimă și 
inimă".

Premiul III și medalia de bronz : 
Casa de cultură din Arad, pentru 
montajul „Hai, frații mei", după 
„Surâsul Hlroșimei" de Eugen Jebe- 
leanu ; formația „Club T, 4“ — Bucu
rești, pentru recitalul „Unde fugim 
de-acasă“, pe versuri de Marin So- 
rescu.

Premii și distincții 
acordate de Consiliul 

Central al U.G.S.R.
FORMAȚII DE TEATRU
Premiul I, medalia de aur șl titlul 

de laureat al festivalului : formația 
de teatru a clubului „7 Noiembrie"- 
Galați, pentru spectacolul cu piesa 
„Epoleții invizibili" de S. Andreescu 
și Th. Mănescu ; formația de teatru 
a sindicatului invățămînt — Alexan
dria, pentru spectacolul cu piesa 
„Vlaicu Vodă" de Al. Davila ; for
mația de teatru a sindicatului uzinei 
„Vulcan" din București, pentru spec
tacolul cu piesa „Pași" de I. Pău- 
nescu.

Premiul II și medalia de argint : 
formația de teatru a sindicatului 
Combinatului chimic-Făgăraș, pentru 
spectacolul cu piesa „Viceversa" de 
Șt. Haralamb ; formația de teatru a 
Casei de cultură a sindicatelor din 
Pitești, pentru spectacolul cu piesa 
„Făt-frumos" de H. Furtună ; for
mația de teatru a sindicatului in
vățămînt — Brașov, pentru specta
colul cu piesa „Chibritul" de D. So
lomon.

Premiul III și medalia de bronz : 
formația de teatru a sindicatului sa
nitar din Iași, pentru spectacolul cu 
piesa „Timp și adevăr" de Eugenia 
Busuioceanu ; formația de teatru a 
clubului șantierului naval Oltenița, 
pentru spectaoolul cu piesa „Absen
ța" de I. Naghiu ; formația de teatru 
a sindicatului sanitar din Constanța, 
pentru spectacolul cu piesa „Camera 
de alături", de P. Everac ; 
formația de teatru a sindica
tului textil-Lugoj, pentru spectaco
lul cu piesa „în căutarea sensului 
pierdut" de I. Băieșu ; formația de 
teatru a sindicatului C.F.R.-Cluj, 
pentru spectacolul cu piesa „Picnic 
pe timpul de luptă" de F. Arrabal 
(In limba maghiară) ; formația de 
teatru a clubului Chimia-Brălla, 
pentru spectacolul cu piesa „Insula" 
de M. Sebastian ; formația de teatru 
a clubului „Constructorul" din Ora
dea, pentru spectacolul cu piesa 
„Escurial" de M. Gheiderode.

TEATRE POPULARE DE AMA
TORI

Premiul III și medalia de bronz : 
formația teatrului popular al Casei

Sărbătoarea națională 

a Republicii Togo
Poporul togolez sărbătorește astăzi 

împlinirea a 11 ani de la proclamarea 
independenței țării sale. Situată tn 
Africa occidentală, pe coasta golfului 
Guineei, Republica Togo este unul 
din cele mai mici state africane, cu 
o suprafață de 56 600 kmp și o popu
lație de aproape două milioane de 
locuitori.

în această perioadă au fost depuse 
eforturi pentru lichidarea consecin
țelor dominației coloniale și pentru 
dezvoltarea economiei tînărului stat, 
în cadrul ultimului plan, care se în
cadrează într-un program mai larg 
de 20 de ani, s-au întreprins pași 
pentru o mai bună valorificare a bo
gățiilor naționale. S-a amplificat ex
ploatarea fosfaților, care a atins o

SIERRA LEONE
Un deceniu de independență

Sărbătoarea națională a Slerrei 
Leone, prilejuită de împlinirea unui 
deceniu de Ia cucerirea independen
ței, are loc astăzi în condiții deose
bite : zilele trecute, tinărul stat a fost 
proclamat republică — eveniment ce 
marchează un nou pas important în 
calea dezvoltării de sine stătătoare 
a Sierrei Leone.

Noua republică dispune de impor
tante bogății — diamante, minereu de 
fier, bauxită, minereu de titan, cro- 
mită etc. în cei 10 ani de indepen
dență s-au înregistrat o serie de suc
cese pe calea afirmării suverane și 
independente a personalității noului 
staț. Este cunoscut că anul trecut gu
vernul țării a hotărît preluarea a 51 
la sută din acțiunile companiilor 
străine care exploatează diamantele. 

de cultură a sindicatelor din Tul
cea, pentru spectacolul cu piesa 
„Marele fluviu iși adună apele" de 
Dan Tărchilă ; formația teatrului 
popular al Clubului sindicatelor din 
orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
pentru spectaoolul cu piesa „Come
die cu olteni" de Gh. Vlad.

Au mai fost atribuite :

Premiul special al Uniu
nii Scriitorilor: fomaț,a aueI 
de cultură din Buziaș, cu spectacolul 
„Zorile la 4,54" de Ionel Hristea.

Premiul special al Minis
terului Forțelor Armate ” 
dalia de argint unei formații de tea
tru din Bîrlad, cu piesa „Ecaterina 
Teodoroiu" de N. Tăutu.

Premiul special ai Unlu- . 
nil Tineretului Comunist, 
Diploma de onoare a C.C. al U.T.C. 
și titlul de laureat; formația „Ate
neului Tineretului" din București, 
pentru balada „Fata de apă" de Do
minic Stanca ; formației de teatru a 
căminului cultural din comuna Po
pești, jud. Bihor, pentru spectaco
lul cu piesa „Fraza sau elogiul trans
pirației" de S. Andreescu și Th. Mă
nescu.

Premiul special al revis
tei „ClUbUl" î fonn*t la «indica
tului învățămlnt din Odorhelul Secu
iesc, pentru balada „Soția lui Keie- 
men-zidarul".

Premiul special al Uniu
nii Naționale a Cooperative
lor Agricole de Producție, 
medalia de aur și titlul de laureat: 
formația de teatru a căminului cul
tural din comuna Ivești, jud. Ga
lați, pentru spectacolul cu piesa „Cind 
aud cucul cintînd" de Gh. Vlad.

Premiul revistei „Sătean*
• formația de teatru a căminu

lui cultural din comuna Petica, jud. 
Arad, pentru spectaoolul cu piesa 
„Fata de birău" de I. Slavici.

Premiul revistei „Dol- 
gOZO No" 1 formația de teatru a 
căminului cultural din comuna Dă
ri ești, jud. Harghita, pentru specta
colul cu piesa „Nota zero la purtare" 
de O. Sava și V. Stoenescu (in limba 
maghiară).

Premiul special al ziaru
lui „Munca" 51 HtluI de Uaresl ’ 
colectivul de teatru al sindicatului 
I.C.S.M.-Brazi, pentru spectacolul cu 
piesa „Marele fluviu iși adună apele" 
de Dan Tărchilă.

Premiul special al A.T.M. 
și titlul de laureat : colectivul da 
teatru al sindicatului Învățămlnt-Bu- 
huși, pentru spectaoolul cu pieza 
„Năpasta" de I. L. Caragiale.

Un însemnat număr de formații au 
fost distinse cu mențiuni.

S-au acordat, de asemenea, premii 
și mențiuni individuale unor regi
zori, instructori, recitatori și inter
pret!.

★
După festivitate a urmat tin spec

tacol la care și-au dat concursul in
terpret! premiați șl formații artistica 
distinse la cel de-al VI-lea Festival 
bienal de teatru „I. L. Caragiale".

Programul a cuprins lucrări Inspi
rate din lupta glorioasă a Partidului 
Comunist Român, din vasta operă 
constructivă desfășurată de poporul 
român, sub conducerea partidului, 
pentru edificarea socialismului în pa
tria noastră.

Artiștii amatori au fost răsplătiți 
cu călduroase aplauze, bucurindu-se 
de un frumos succes.

(Agerpres)

producție de 1,4 milioane tone pe an, 
asigurînd peste 50 la sută din va
loarea exporturilor. Totodată, au fost 
construite mai multe obiective in
dustriale. Paralel cu aceste preocu
pări, tinărul stat s-a preocupat de 
dezvoltarea învățâmîntului, de for
marea de cadre naționale. în dome
niul politicii externe, guvernul togo
lez promovează o politică de promo
vare a relațiilor cu toate statele, in
diferent de orînduirea lor socială.

Cu prilejul sărbătorii naționale a 
Republicii Togo, poporul român, 
prieten statornic al tinerelor state 
africane, adresează poporului togo
lez urări de succes în dezvoltarea 
multilaterală a patriei sale.

în cadrul măsurilor de dezvoltare • 
țării sînt prevăzute, între altele, con
struirea unor obiective industriale, 
diversificarea producției agricole și 
extinderea învățămîntului.

Tinărul stat militează pentru întă
rirea unității africane împotriva po
liticii de dominație colonială, pentru 
dezvoltarea relațiilor cu toate statele 
lumii. între România și Sierra Leone 
s-au stabilit și se dezvoltă relații de 
prietenie și colaborare în interesul 
celor două țări și popoare.

De ziua națională a poporului din 
Sierra Leone, poporul nostru, care 
și-a manifestat și își manifestă per
manent sprijinul și solidaritatea cu 
lupta pentru dezvoltarea de sine stă
tătoare a tinerelor state, îi urează noi 
realizări pe calea progresului eco
nomic și social.



ITALIA

Cu prilejul 
aniversării

semicentenarului

ORIENTUL APROPIAT
Turneul secretarului de stat al S.U.A., W. Rogers

Momentul cosmic „Soiuz-10“
• CONFERINȚA DE PRESA A CELOR TREI C0SM0NAUȚI
• PRECIZĂRILE ACAD. A. BLAGONRAVOV
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ZI DE MOBILIZARE POPULARĂ ÎMPOTRIVA 
FORȚELOR REACȚIONARE Șl NEOFASCISTE

ROMA 26.— Corespondentul Agerpres, N. Pulcea, transmite : în în
treaga Italie au avut loc duminică mari manifestații consacrate ani
versării eliberării țării de sub fascism și nazism. Ziua de 25 aprilie a 
fost sărbătorită pretutindeni ca un moment important al acțiunilor 
îndreptate in direcția realizării unor schimbări structurale in viața 
politică șl socială italiană, ca zi de mobilizare populară împotriva for
țelor reacționare șl neofasciste. Adunări și mitinguri, la care au parti
cipat reprezentanți al tuturor partidelor democratice, ai asociației 
naționale a partizanilor italieni, membri ai mișcării din rezistență, ofi
cialități, s-au desfășurat la Roma, Milano, Torino, Bologna, Florența, 
Genova, Napoli și in numeroase alte localități. La Roma, in Campi- 
dogiio (sediul municipalității) a avut loc o manifestare consacrată ani
versării eliberării la care a luat cuvintul primul ministru, Emilio 
Colombo. „Violența, a spus el, este expresia tipică a aversiunii față de 
libertate. Astăzi, in țara noastră violența se exprimă impotriva institu
țiilor democratice ce au fost create ca urmare a triumfului rezistenței 
și a ideilor sale".

în fotografie : Ciocnire la Pescara, localitate situată pe coasta 
Adriatică a Italiei, intre elemente neofasciste $1 forțele de stingă hotă- 
rite să le zădărnicească provocările.

Organele O.S.A. 
caută să frineze procesele 

revoluționare de pe 
continentul latino-american 
— declară președintele Boli- 

viei, Juan Jose Torres
LA PAZ 26 (Agerpres). — Juan 

Jose Torres, președintele Boliviei, 
s-a referit, în cadrul unei conferințe 
de presă, la activitatea Organizației 
Statelor Americane. El a arătat că, 
in numeroase cazuri, organele O.S.A. 
caută să frineze procesele revoluțio
nare de pe continentul latino-ameri
can șl Bă provoace reprimarea miș
cărilor de eliberare națională. Ase
menea acțiuni, a spus președintele 
bolivian, constituie un amestec fă
țiș in treburile interne ale popoare
lor Americii Latine. Abordînd pro
blemele interne ale țării, vorbitorul 
a arătat că guvernul bolivian se va 
sprijini in înfăptuirea hotăririlor sale 
pe principalele forțe ale națiunii — 
muncitorii, țăranii, intelectualitatea 
șl armata.

Vorbind despre relațiile dintre Bo
livia și Uniunea Sovietică, Juan Jose 
Torres a arătat că acestea se ba
zează pe principiul avantajului re
ciproc și a exemplificat aceasta prin 
recenta achiziționare de către 
U.R.S.S. a unei cantități de cositor 
bolivian.

PEKIN 26 (Agerpres). — La Invi
tația Ministerului Afacerilor Exter
ne al R.P. Chineze, un grup de di
plomat străini acreditați la Pekin, 
inclusiv ambasadori și însărcinați cu 
afaceri ad-interim a 14 țări, au vizi
tat între 10 și 22 aprilie a.c., pro- 
clnciile Hupeh. Kwangtung șl Honan 
— anunță agenția China Nouă. Di
plomații străini, care au fost pri
miți pretutindeni cu căldură și prie
tenie, au vizitat fabrici, comune 
populare și alte obiective economice 
din provinciile menționate. Ei au 
vizitat, de asemenea, Institutul pen
tru mișcarea țărănească, fondat de 
președintele Mao Tzedun în 1926, 
precum și Tîrgul de primăvară de la 
Canton. Diplomații străini au fost 
însoțiți de Chj Peng-fei, ministru 
ad-interim al afacerilor externe al 
R.P. Chineze.

agențiile
de presă
transmit

La Oswiecim, pe locul 
fostului lagăr nazist de ex
terminare, s‘au lncheiat lucră
rile „Comitetului internațional 
Oswiecim". Au participat foști deți
nuți ai lagărului, reprezentanți ai 
comitetelor antifasciste din țări so
cialiste, din Italia, Luxemburg și alte 
țări. Cu acest prilej. Alexandru 
Buican, vicepreședinte al Comitetului 
foștilor luptători antifasciști .din Re
publica Socialistă România, a fost 
ales în funcția de președinte al „Co
mitetului internațional Oswiecim".

La 26 aprilie, la Moscova, 
Ion Dodu Bălan, vicepreședinte al 
Comitetului de Stat pentru Cultură și 
Artă, și A. V. Romanov, vicepreședin
tele Comitetului pentru cinematogra
fie de pe lingă Consiliul de Miniștri 
al U.R.S.S., au semnat o înțelegere 
de colaborare pe anul 1971 între cele 
două instituții. Părțile au convenit, 
printre altele, ca în Uniunea Sovieti
că să aibă loc o retrospectivă a fil
mului românesc, dedicată celei de-a 
50-a aniversări a Partidului Comunist 
Român.

Alexei Kosîcjhin, preșe
dintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., l a Primtt- 
luni, la Kremlin pe M. Akagi, om 
politic japonez, deputat în Parla
ment, Informează agenția TASS. 
în cursul convorbirii, au fost abor
date unele probleme ale relațiilor 
sovieto-japoneze. M. Akagi l-a ln- 
mînaț lui A. Kosîghin o scrisoare 
din partea primului ministru al Ja
poniei, Eisaku Sato.

Premierul Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze, Ciu 
En-lai, a avut o Întrevedere cu Axon 
Jasper Soko, ministrul comerțului și 
industriei al Zambiei, care se află 
într-o vizită Ia Pekin, în fruntea 
unei delegații guvernamentale zam- 
biene.

TOKIO 26 — Corespondentul 
Agerpres, FI. Țuiu, transmite: 
„Ziua națională a României" la 
Tîrgul internațional din Tokio, 
deschis acum două săptămini, a 
fost sărbătorită luni, 26 aprilie. 
Cu acest prilej, ambasadorul ro
mân la Tokio, Iosif Gheorghiu, 
șl directorul pavilionului româ
nesc, au oferit o recepție la care 
au participat reprezentanți ai 
conducerii tîrgului, ai celor mai 
mari firme industriale și comer
ciale din Japonia, numeroși zia
riști.

Cea de-a 19-a conferință 
a Asociației Odra-Nisa, u 
care, pentru prima dată, au partici
pat și reprezentanți ai celor două 
state germane, a avut loc la Paris, 
informează ziarul „Trybuna Ludu". 
Conferința, menționează ziarul polo
nez, a adoptat o rezoluție în care se 
cere ratificarea Tratatului polono— 
vest-german și convocarea conferin
ței europene in problemele securită
ții și colaborării.

BUDAPESTA. — La marele 
magazin universal „Divatcsar- 
nok“ din Budapesta, au început 
luni „Săptămînile mărfurilor ro
mânești". Este pentru a doua 
oară cînd în capitala ungară se 
organizează o asemenea mani
festare menită să facă cunoscute 
produse românești în rîndurile 
cumpărătorilor maghiari.

PEKIN 26. Corespondentul A- 
gerpres, I. Gălățeanu, transmite: 
Ambasadorul Republicii Socia
liste România la Pekin, Aurel 
Duma, a ținut luni o conferință 
de presă. Au participat repre
zentanți ai Ministerului Afaceri
lor Externe, membri ai condu
cerii ziarului „Jenminjibao" și 
ai altor organe centrale de presă.

Ambasadorul român a vorbit 
despre însemnătatea actului isto
ric al creării Partidului Comunist 
Român, a înfățișat lupta desfă
șurată de partid pentru apărarea 
intereselor vitale ale poporului, 
pentru eliberarea socială și na
țională. El a relevat succesele 
obținute de poporul român, sub 
conducerea partidului, în opera 
de construire a societății socia
liste.

VARȘOVIA 26 — Corespon
dentul Agerpres, 1. Dumitrașcu, 
transmite: In sala Asociației 
prietenilor artelor frumoase a 
fost deschisă luni o expoziție 
de grafică contemporană româ
nească. Au participat reprezen
tanți ai Secției culturale a C.C. 
al P.M.U.P., Ministerului Cul
turii, Ministerului Afacerilor Ex
terne, și sfatului popular oră
șenesc, ambasadori și membri 
ai corpului diplomatic din țările 
socialiste. A fost prezent Tiberiu 
Petrescu, ambasadorul Româ
niei la Varșovia.

HANOI. — La ambasada Re
publicii Socialiste România la 
Hanoi a fost organizată a confe
rință. de presă. Au luat parte re
prezentanți ai Ministerului Afa
cerilor Externe, ai Agenției de 
presă, ai comitetului pen
tru relațiile culturale, nume
roși ziariști. Constantin Băbeanu, 
ambasadorul României în R. D. 
Vietnam, a vorbit despre activi
tatea, lupta și succesele Parti
dului Comunist Român în cei 
cincizeci de ani de existență.

WASHINGTON 26 (Agerpres). - 
William Rogers, secretarul Departa
mentului de Stat al S.U.A., a plecat 
luni spre Londra, prima escală din- 
tr-un turneu printr-o 
vest-europene și 
piat. La Londra, 
astăzi la ședința 
siunii S.E.A.T.O.
Departamentului _ __
scurtă escală la Paris pentru a con
feri cu șeful diplomației franceze, 
Maurice Schumann, asupra situației 
din Orientul Apropiat, după care va 
pleca la Ankara, unde va lua parte, 
începînd de vineri, la reuniunea re
prezentanților țărilor din cadrul 
C.E.N.T.O. Deși itinerariul complet 
al lui Rogers nu a fost precizat ofi
cial, în cercurile informate se consi
deră că, după reuniunea din capitala 
Turciei, el va face, timp de o săptă
mână, vizite în cîteva țări din Orien
tul Apropiat, printre care R.A.U. și 
Israel. Se așteaptă ca Rogers să dis
cute cu interlocutorii săi probleme 
legate de reglementarea situației din 
Orientul Apropiat.

într-o conferință de presă, ținută 
vinerea trecută, diplomatul american 
a ținut să afirme în fața ziariștilor, 
într-un spirit precaut, că nu sînt de 
așteptat rezultate spectaculoase în 
urma turneului său.

★
TEL AVIV. — La Tel Aviv a so

sit, într-o vizită particulară, repre
zentantul Departamentului de Stat 
al S.U.A., Michael Sterner. Surse 
diplomatice precizează că el va avea 
convorbiri cu oficialitățile israeliene 
asupra conflictului din Orientul A- 
propiat. De menționat că Michael

serie de țări 
din Orientul Apro- 
Rogers va participa 
de deschidere a se- 
Miercuri, secretarul 
de Stat va face o

Sterner a vizitat zilele trecute Re
publica Arabă Unită și a avut o în
trevedere 
ședințele

de 90 de minute și cu pre- 
Sadat.

26 (Agerpres). — Comite- 
al Uniunii Socialiste

Ambasadorul
României in Malayezia 

și-a prezentat 
scrisorile

de acreditare
KUALA LUMPUR 26 (Agerpres). 

— La 26 aprilie a.c., Marin Alexie a 
prezentat scrisorile 
Maiestății Sale Tuanku 
lim Mu’Azzam Shah Ibni 
Sultan Badlishah Yang 
Agong al Malayezia, în 
ambasador extraordinar 
tențiar al Republicii 
România în Malayezia.

Cu această ocazie, între regele 
Malayeziei și ambasadorul român a 
avut loc o convorbire cordială.

de acreditare 
Abdul Ha- 
Al-Marhum 
Di Portuon 
calitate de 
și plenipo- 

Socialiste

CAIRO
tul Central
Arabe a hotărît, în cadrul celei de-a 
doua reuniuni, care a avut loc du
minică, sub conducerea președintelui 
R.A.U., Anwar Sadat, să-și reia lu
crările în cursul acestei săptămini, 
anunță agenția M.E.N. Reuniunea 
Comitetului Central a avut drept 
obiectiv examinarea declarației de 
constituire a Federației Republicilor 
Arabe, adoptată la Benghazi de 
tre președinții R.A.U., Siriei și 
biei.

că- 
Li-

ca-TRIPOLI 26 (Agerpres). — în 
drul unei conferințe de presă, Abdel 
Salam Jalloud, membru al Consiliu
lui Comandamentului Revoluției și 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al Libiei, a afirmat că avioane
le „Mirage", cumpărate din Franța, 
„vor fi utilizate numai pentru apăra
rea teritoriului național". El a decla
rat că „Libia nu va accepta insta
larea unor baze militare străine pe 
teritoriu! său și că dorește ca Marea 
Mediterană să fie o mare neutră, o 
zonă a păcii".

Pe de altă parte, transmite agen
ția M.E.N., vicepremierul libian a 
afirmat că „stabilirea de relații di
plomatice intre Libia și Republica 
Populară Chineză este doar o ches
tiune de timp".

ANIVERSAREA CONFERINȚEI LA NIVEL ÎNALT
A POPOARELOR DIN INDOCHINA

MOSCOVA 26 (Agerpres). — Nici ninsoarea abundentă, nici vlntul pu
ternic nu au putut „răci" primirea călduroasă pe care locuitorii „orășelului 
stelelor" de lingă Moscova au făcut-o luni cosmonauților Vladimir Șatalov, 
Alexei Eliseev și Nikolai Rukavișnikov,care și-au încheiat misiunea la bordul 
navei „Soiuz-10".
în aceeași zi, în orășelul cosmonau

ților de lingă Moscova a avut loc 
ședința finală a comisiei de stat în
sărcinată cu dirijarea experimentu
lui. Echipajul a raportat despre des
fășurarea zborului și a comunicat 
unele rezultate științifice preliminare. 
Răspunzînd 
riștilor, 
sistem 
re a 
bitală 
talov 
distanța 
rea celor două cosmonave s-a 
făcut automat. în acest timp, 
cosmonauții nu au avut altă obli
gație decît de a urmări modul de 
funcționare a automatelor. După ce 
ne-am convins că instrumentele și 
aparatajul funcționează bine, a spus 
Șatalov, eu am procedat la dirijarea 
manuală și am efectuat singur ope
rațiile următoare.

Inginerul experimentator, Nikolai 
Rukavișnikov, a relevat precizia ire
proșabilă cu care nava spațială exe
cuta comenzile primite de pe Pămînt, 
precum și cele date de echipaj. 
Acest lucru a putut fi resimțit în 
special în timpul coborîrii și ateri
zării navei, cînd diversele operații 
trebuiau executate cu o precizie pînă 
la o sutime de secundă.

Inginerul de bord al navei cosmice, 
Alexei Eliseev, a subliniat că pro
blema cuplării navei cu stația orbi
tală este o problemă cardinală pen
tru crearea unor mari stații care să 
evolueze pe orbite circumterestre. 
Schimbarea echipajelor, dotarea cu 
utilaj suplimentar, aprovizionarea cu 
alimente și apă — toate acestea sînt 
operațiuni care necesită cuplarea a- 
paratelor de zbor transportoare cu 
stațiile orbitale cu o existență înde
lungată.

în 
de 

navei 
„Saliut", 
a precizat 

de 180 
celor două 

automat.

la întrebările 
legătură cu 

apropiere și 
„Soiuz-10“ cu stația or- 

cosmonautul Șa- 
că pină la 

metri apropie- 
cosmonave 

în acest

zia- 
noul 

cupla-

PEKIN 26. — Corespondentul
Agerpres transmite: Cu prilejul 
aniversării Conferinței la nivel înalt 
a popoarelor din Indochina, prințul 
Norodom Sianuk, șeful statului cam
bodgian, președintele Frontului Na
țional Unit din Cambodgia (F.U.N.K.), 
a oferit o recepție în marea sală a 
Adunării Reprezentanților Populari 
din întreaga Chină.

Au luat parte Ciu En-lai. 
Iun-șen, Cian Ciun-ciao, Ian 
iuan. Ie țien-in. Li Sien-nien 
persoane oficiale chineze. Au 
cipat Penn Nouth, președintele Bi
roului Politic al C.C. al F.U.N.K., 
prim-ministru al Guvernului Regal 
de Uniune Națională, Kaysone 
Phom-vihan, vicepreședinte al C.C. 
al Frontului Patriotic din Laos, am
basadorii R. D. Vietnam și R. P. D. 
Coreene, precum și însărcinatul cu 
afaceri al Republicii Vietnamului de 
Sud la Pekin. Au fost, de asemenea, 
prezenți șefi ai unor misiuni diplo
matice acreditați în capitala Chinei.

Luînd cuvîntul. Norodom Sianuk 
a relevat importanta istorică a con
ferinței la nivel înalt a popoarelor 
din Indochina, care a avut o influen
tă decisivă asupra desfășurării eve
nimentelor din ultimul timp. Po
poarele din Cambodgia, Laos șl 
Vietnam, fronturile lor patriotice.

Huan
Uen- 

și alte 
parti-

guvernele și armatelor lor de elibe
rare națională vor lupta împreună, 
pînă la capăt, împotriva imperialis
mului american, fără să accepte 
vreun compromis în problemele care 
privesc drepturile lor la unitate na
țională și integritate teritorială, 
dreptul lor inalienabil de a dispune 
liber de ele însele, fără vreo inter
venție sau amestec, indiferent sub 
ce formă.

La rîndul său, premierul Ciu En- 
lai a transmis calde felicitări celor 
trei popoare din Indochina și a ară
tat că guvernul și poporul chinez 
sprijină popoarele din Vietnam. Laos 
și Cambodgia în războiul lor împo
triva agresiunii americane, pentru 
salvarea națională. Trupele agre
soare trebuie să se retragă oomplet 
din Indochina pentru ca cele trei po
poare să-și 
problemele 
rul chinez.

Au luat, 
vicepreședintele 
Patriotic din Laos, însărcinatul 
afaceri al Republicii Vietnamului de 
Sud, ambasadorii R. D. Vietnam și 
R. P. D. Coreene la Pekin. Ei au re
afirmat prietenia și unitatea de 
luptă dintre popoarele din Cambod
gia, Laos. Vietnam, Coreea și China.

poată rezolva 
a subliniatlor.

de asemenea, 
C.C. al

După realegerea lui Franz Jonas
ca președinte al Austriei

După cum s-a anunțat, pre
ședintele Austriei, Franz Jonas, 
candidat din partea partidului 
socialist, a fost reales în funcția 
de șef al statului pentru o nouă 
perioadă de șase ani, realizînd, 
în comparație cu scrutinul pre
cedent, un spor de 263 000 de 
voturi față de adversarul său 
populist.

După opinia unanimă a co
mentatorilor austrieci, rezulta
tele de duminică constituie o 
confirmare, în ansamblu, a poli
ticii partidului socialist. Astfel, 
semnificația scrutinului prezi
dențial a depășit cadrul con
fruntării dintre două personali
tăți politice. Importanța sa, scrie 
„Salzburger .. ..................
stă în faptul 
experimentul 
cialist".

în schimb, . . .
lese învins pentru a treia oară, 
în decurs de 13 luni. într-o con
fruntare electorală. El nu a reu
șit să depășească criza prin care 
trece după plasarea sa pentru 
prima oară în opoziție, în urma 
alegerilor din martie 1970. „Par
tidul populist austriac, dezagre
gat și dezorientat, nu s-a afir
mat ca o opoziție efectivă... E 
de temut că rezultatele acestor 
alegeri nu vor avea efectul unui 
liant pentru fragilul edificiu 
populist" — constată „Die

Nachrichten" con- 
că „legitimează 

unul guvern so-
partidul populist

Presse", cotidian legat de fede
rația industriașilor și comer- 
cianților, una din cele trei ra
muri care formează partidul 
populist.

Actualul mandat al președin
telui Franz Jonas expiră la 9 iu
nie, cînd va fi instalat oficial 
pentru perioada următoare a 
funcției sale de șef al statului, 
în acel moment, cancelarul în 
funcțiune trebuie să-și prezinte 
demisia și președintele dispune 
de împuterniciri constituționale 
spre a decide continuarea sau 
schimbarea formulei de guvern.

în ce îl privește, actualul can
celar, Bruno Kreisky, a precizat 
că este favorabil realizării în 
continuare a programului gu
vernamental și că nu intețio- 
nează să recurgă la noi alegeri 
parlamentare înainte de termen 
Rămîne de văzut dacă președin
tele nu va cere, după reinsta
larea sa. lărgirea bazei parla
mentare a guvernului. în orice 
caz, părțile interesate au decla
rat că vor folosi răgazul pînă la 
9 iunie pentru examinarea 
aprofundată a situației, evitînd 
însă să se angajeze în vreun 
fel față de eventualitatea unei 
modificări a formulei guverna
mentale.

«

singure 
premle-

cuvîntul 
Frontului 

cu

Problemele 
bil, cele mai

★
terestre vor fi, proba- 
impoctante în activita-

tea stațiilor științifice orbitale, opi
nează, intr-un articol publicat de 
ziarul .,Pravda", acad. Anatoli Bla
gonravov, președintele Comisiei Aca
demiei de Științe a U.R.S.S. pentru 
explorarea și folosirea spațiului cos
mic. Explorarea scoarței Pămintului 
din Cosmos poate determina cu pre
cizie locurile de concentrare a bogă
țiilor naturale. Chiar și simplele fo
tografii ale Pămintului din Cosmos 
oferă materiale din cele mai intere
sante cu privire la structura plane
tei noastre. Autorul articolului con
sideră că stațiile orbitale vor oferi 
date importante șl cu privire la sta
rea oceanului mondial, curențil ma
ritimi, temperatura apei.

Referindu-se la datele tehnice als 
zborului, cosmonautul prof, universi
tar K. Feoktistov a declarat că, în 
cursul zborului navei cosmice „So
iuz-10", au fost experimentate noi 
subansambluri ale sistemului de cu
plare a cosmonavei cu o stație or
bitală. El a arătat că atunci cînd se 
va pune problema deservirii unor 
stații orbitale cu durată lungă de 
funcționare, va trebui să fie pus la 
punct sistemul de cuplare a unei 
cosmonave relativ mici de uriașul 
laborator cosmic. Or, pînă In prezent, 
a existat numai experiența cuplării 
în spațiu a unor nave cosmice cu 
mase aproximativ egale.

MOSCOVA. — Comitetul Central 
al P.C.U.S., Prezidiul Sovietului Su
prem și 
U.R.S.S.
licitare 
Șatalov, 
Rukavișnikov, precum și savanților, 
constructorilor, inginerilor, tehni
cienilor și muncitorilor, tuturor oa
menilor sovietici care au participat 
la pregătirea și realizarea zborului 
navei cosmice „Soiuz-10".

Consiliului de Miniștri al 
au adresat un mesaj de fe- 

cosmonauților Vladimir 
Alexei Eliseev și Nikolai

încheierea Congresului P. C. din Norvegia
OSLO 26 (Agerpres). — La Oslo, 

s-au încheiat lucrările celui de-al 
XIII-lea Congres al Partidului Co
munist din Norvegia, desfășurat sub 
lozinca „unirii forțelor de stingă in 
lupta pentru independență națională, 
pace și socialism". Delegații au 
examinat raportul de activitate al 
C.C. al P.C. din Norvegia, au apro
bat raportul comisiei de revizie, au 
formulat propuneri pentru elabora
rea „programului de principiu al 
P.C. din Norvegia cu privire Ia căi
le Norvegiei spre socialism", au 
ales președintele și Comitetul Cen
tral al partidului. Președinte al 
partidului a fost reales Reidar Lar
sen.

Congresul a adoptat o serie de re
zoluții asupra problemelor actuale 
de politică externă și internă, 
într-un document intitulat „Pentru 
un front socialist unit", adoptat de 
congres, se subliniază că în situa
ția creată în țară se Impune unifi-

care» forțelor de stingă ale mișcării 
muncitorești norvegiene in lupta po
litică comună pentru telurile șl in
teresele comune.

SCHLESWIG- HOLSTEIN

s™ „COINCIDENȚA"
CANONIERELOR

CORESPONDENȚA DIN RIO DE JANEIRO DE LA V. OROS

Viena, 26.
P. STANCESCU

In plenara Comisiei economice a O.N.U. pentru Eu
ropa și în cadrul comitetului sesional «»«««*,  țeastă etapa, 
examinarea diferitelor aspecte concrete ale cooperării europene, care fac 
obiectul preocupărilor comisiei. La punctul intitulat „cooperarea științifică și 
tehnica" a luat cuvîntul reprezentantul român, I. Ionescu. Vorbitorul a pre
zentat mai multe sugestii și propuneri vizînd impulsionarea și diversificarea 
cooperării tehnico-științifice între țările membre ale comisiei. în cadrul co
mitetului sesional, delegatul țării noastre a luat cuvintul pe tema colabo
rării în problemele energiei In Europa, făcînd propuneri privind activitatea 
organismelor Comisiei economice a O.N.U. pentru Europa.

Consiliul Național al Secu
rității din Turcia, alcătuit din 
principalii membri al guvernului și 
comandanții forțelor armate, s-a reu
nit, luni, la Ankara sub conducerea 
președintelui țării, Cevdet Sunay. în 
cursul serii, un comunicat oficial al 
guvernului a anunțat proclamarea 
stării de urgență în 11 provincii, in
clusiv la Ankara, Istanbul și Izmir.

Potrivit ziarului „To
Vima", primul ministru al Greciei, 
Gheorghios Papadopoulos, a avut re
cent intîlniri separate cu foști mem
bri ai Parlamentului „pentru a as
culta părerea acestora asupra modu
lui de restabilire a vieții politice nor
male". Este pentru prima dată, men
ționează ziarul grec, cînd primul mi
nistru a intrat în contact cu repre
zentanți ai fostelor partide politice.

C.C. al P.C.U.S. și Consi
liul de Miniștri al U.R.S.S. 
au adoptat hotărîri pri- 
vire la producția de produse anima
liere pe baze industriale" și „Cu 
privire la măsurile în vederea dez
voltării continue a producției de ouă 
și came de pasăre pe baze indu
striale". Prin hotărârile menționate, 
relatează agenția TASS, 
probată construcția a 1170 
zootehnice de stat și 585 
avicole pentru producția
lapte și ouă pe baze industriale. în 
paralel, organele locale au primit 
dispoziția de a analiza posibilitățile 
de construire a unor ferme zooteh
nice și avicole colhoznice și intercol- 
hoznlce.

a fost a- 
de ferme 
de ferme 
de carne.

După 14 ani de guvernare abso
lută, protejat de „forțe divine" (In 
versiunea destinată pentru consu
mul supușilor) și de un cumplit 
aparat de represiune (in realitate), 
Frangois Duvalier s-a stins in urma 
unei boli misterioase, fiind urmat 
la „tron" de fiul său Jean-Claude, 
desemnat încă acum citeva luni ca 
succesor. Noul președinte a adresat 
un mesa) națiunii, in care anunță 
că va fi continuată linia dispăru
tului, și a numit o nouă echipă gu
vernamentală, in care a inclus pe 
Adrien Raymond — fratele genera
lului Claude Raymond, comandantul 
armatei — in funcția de ministru 
de externe. Aceștia doi, alături de 
Marie Denise — sora mai vîrstnică 
a lui Jean-Claude — sint conside
rați ca definind, in realitate, frinele 
puterii in momentul de față.

Lunga guvernare duvalieră a lă
sat in urmă o situație economică 
din cele mai sumbre. Sint suficiente 
citeva date statistice pentru a în
țelege drama hai-tiană. Venitul me
diu pe cap de locuitor a scăzut de 
la 82 de dolari in 1960, la 74 dolari 
in 1970, fiind cel mai redus în în
treaga Americă Latină. Intre 1962 
și 1969 ritmul de creștere econo
mică a scăzut de la 2,5 la sută la 
1,3 la sută, reprezentind actual
mente jumătate din ritmul sporu
lui demografic. Nu e de mirare că 
Haiti exportă azi mai puțin decît 
in îndepărtata epocă colonială. Con
sumul de electricitate pe locuitor 
e unul din cele mai neînsemnate 
din cite se cunosc : de-abia 24 kilo- 
wați-oră. Puținele ramuri industria
le — prelucrarea trestiei de zahăr 
și exploatarea bauxitei și cuprului 
— se află in întregime in mîinile 
firmelor nord-americane. In unele 
regiuni din nord, tuberculoza ucide 
trei sferturi din copii înainte de a 
împlini patru ani. Cu citeva zile 
înainte de moarte. Duvalier a apro
bat un decret de arendare pe 99 de 
ani a 75 la sută din teritoriul in
sulei Tortuga — din apropierea 
coastei haitiene — firmei nord- 
americane ..Dupont Caribean Inc", 
ultimul act dintr-o lungă serie care 
a înfeudat total această (ară capi
talului monopolist străin. De altfel, 
in aceasta constă explicația longe
vității politice a lui Duvalier.

Duvalier, tatâl și fiul, cu puțin 
înaintea decesului primului

Lui i se datorează organizarea 
unuia din cele mai eficiente apa
rate represive — siniștrii „tontons 
macoutes", un fel de variantă lo
cală a gestapoului hitlerist, care a 
lichidat orice opoziție, prin exter
minarea fizică a rivalilor politici ai 
dictatorului. Observatorii apreciază 
că Jean-Claude este departe de a 
avea capacitatea de control a tată
lui său și că, prin urmare, riscurile 
unei confruntări cu adversarii vor 
deveni tot mai mari. De altfel, ca
pacitățile sale mintale par a fi foar
te reduse — nu degeaba vîrsta-i 
oficială fiindu-i redusă cu cîțiva 
ani, pentru a nu apare prea bătător, 
la ochi faptul că abia recent a... 
reușit să abslove liceul. Fotografiile 
lut Jean-Claude recent apărute în 
presă redau imaginea unui subdez
voltat intelectual.

Deocamdată la Port-au-Prince 
totul pare calm, dar nu este lipsită 
de semnificație subita apariție în 
apropierea coastelor haitiene a unor 
nave militare nord-americane, afla
te — ce coincidență ! — în exerciții 
„de rutină", cum se afirmă oficial. 
Dispariția lui Duvalier creează bă
tăi de cap celor interesați ca Haiti 
să rămină înlănțuit în jocul strate
giei monopoliste.
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BONN 26 — Corespondentul A- 
gerpres, M. Moarcăș, transmit» 5 
Duminică noaptea au fost date pu
blicității, la Kiel, rezultatele alege
rilor din landul Schleswig-Holstein. 
Potrivit cifrelor oficiale, Uniunea 
Creștin-Democrată a obținut 51,7 la 
sută din voturi (față de 46 la sută 
în alegerile regionale anterioare, 
din 1967), iar Partidul Social-Demo
crat 41,2 la sută (față de 39,4 la 
sută în alegerile din 1967). Partidul 
Liberal Democrat nu a obținut de- 
cît 3,8 la sută din voturi (în 1967 îi 
reveniseră 5,9 la sută din voturi) și, 
neîntrunind un minimum necesar 
de 5 la sută din voturi, nu va mai 
putea fi reprezentat în Dieta de 
land.

Cea mai serioasă înfrîngere a fost 
suferită de partidul de orientare 
neonazistă, Partidul Național De
mocrat, care, reprezentat pînă în 
prezent în Dieta de land datorită 
celor 5,8 la sută din voturile ob
ținute în 1967, nu a mai cîștigat du
minică decît 1,3 la sută din voturi. 
Ca urmare a acțiunilor tot mai ho
tărî te ale forțelor democratice șl 
discreditării continue a partidului 
neonazist, reprezentanții săi au fost 
înfrînți în toate confruntările elec
torale care au avut loc in R.F.G. în 
ultimii doi ani.

franța Grevă
în sprij

v ■ v a ■

PARIS 26 (De la corespondentul 
nostru, P. Diaconescu) — Luni, ma
rea majoritate a elevilor francezi 
și-au prelungit week-end-ul din cau
za grevei de 24 de ore, organizată de 
profesori și părinți. In peisajul învă- 
țămîntului francez grevele, tulbură
rile, mișcările contestatare, nu con
stituie o noutate, dar ele au survenit 
aproape întotdeauna din inițiativa ti
neretului. Cum se explică acum a- 
ceastă grevă a adulților 7

Desfășurată în ajunul sesiunii par
lamentare în care urmează să fie vo
tată o lege în sprijinul învățămîntu- 
lui particular, greva de luni, lansată 
la chemarea sindicatelor din învăță- 
mîntul național, împreună cu marile 
federații sindicale și organizațiile 
profesioniste din domeniul educației, 
a constituit un puternic apel la «- 
părarea școlii laice.

„O grevă pentru egalitate" — o nu
mește ziarul „Combat" din 26 aprilie, 
arătînd in editorialul său de pe pa
gina întîi, că „ajutorul acordat de 
stat școlilor particulare frecventate 
în cea mai mare parte de categoriile 
sociale cele mai favorizate, ating in
teresele financiare ale colectivității 
naționale. Este vorba aici — conti
nuă editorialul — de un privilegiu 
prea puțin conform cu principiile de
mocrației"...

în concluzia sa. la articolul „învă
țători și părinți în grevă pentru a- 
părarea școlii laice", „l’Humanită" 
notează : „în epoca noastră numai 
școala laică poate să răspundă aspi
rațiilor celor ce înțeleg să păstreze 
adevărata libertate și viitorul de
mocrației".
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