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Interviul acordat de președintele 
Consiliului de Stat

al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceausescu,J 7

MAI 1971

POLITICA P.C.R.

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU 

Tovarășii Gydrgy Aczel 
și Zoltan Komocsin

televiziunii norvegiene
După cum s-a anunțat, președintele Consiliului de Stat al Repu

blicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, a acordat, zilele tre
cute, un interviu filmat șefului secției externe a televiziunii norve
giene, Johann Otto Jahansen.

Miercuri seara, televiziunea norvegiană a difuzat interviul.

- RODUL UNEI 
ACTIVITĂȚI 

TEORETICE VII, 
CREA TOARE

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, a primit ieri pe 
tovarășii Gyorgy Aczel și Zoltan 
Komocsin, membri ai Biroului 
Politic, secretari ai C.C. al 
P.M.S.U., care se află într-o vizită 
de prietenie în țara noastră.

La primire au participat tova
rășii Manea Mănescu și Paul Ni- 
culescu-Mizil, membri ai Comite
tului Executiv, ai Prezidiului Per
manent, secretari ai C.C. al P.C.R., 
Vasile Vlad, membru supleant al 
C.C. al P.C.R., șef de secție la C.C. 
al P.C.R., precum și Laszlo Per- 
jesi, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.M.S.U.

A fost prezent ambasadorul 
R. P. Ungare la București, Ferenc 
Martin.

In cadrul convorbirii, care a 
avut loc cu acest prilej, s-a rele
vat cu satisfacție evoluția pozitivă 
a relațiilor de prietenie și colabo

rare multilaterală dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Mun
citoresc Socialist Ungar, dintre 
Republica Socialistă România și 
Republica Populară Ungară, ex- 
primîndu-se, totodată, dorința co
mună de a dezvolta și diversifica 
în continuare cooperarea româno- 
ungară pe toate planurile de acti
vitate, de a extinde contactele și 
schimbul de experiență între cele 
două partide, între instituțiile de 
stat și organizațiile obștești din 
România și Ungaria. Aceasta co
respunde intereselor poporului ro
mân și poporului ungar, servește 
întăririi unității țărilor socialiste, 
a partidelor comuniste și munci
torești, cauzei păcii între popoare.

De asemenea, în cursul convor
birii s-a făcut un schimb de pă
reri asupra unor probleme inter
naționale actuale.

întrevederea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă caldă, tovărășească.

Creat ea partid marxist-leninlsi, 
tnsușindu-ți organic concepția ști
ințifică despre lume a clasei mun
citoare ca o călăuză in acțiune, ca 
un instrument inegalabil de cu
noaștere a realităților, Partidul Co
munist Român a dezvoltat, de-a 
lungul celor 50 de ani de existentă, 
o tot mai bogată activitate teoreti
că de analiză și interpretare a pro
blemelor ridicate de dezvoltarea so
cietății românești. în contextul ge
neral al evoluției lumii con
temporane. Tocmai capacitatea de 
a aplica creator marxism-leni- 
nismul potrivit condițiilor spe
cifice României a generat și ge
nerează soluțiile teoretice noi, ori
ginale date de partid multiplelor 
probleme pe care le ridică înain
tarea țării pe calea socialismului.

O deosebită vigoare, un puternic 
avint a cunoscut gindirea teoretică 
a partidului in anii din urmă, măr
eați de Congresele al IX-lea și al 
X-lea. IN ISTORIA PARTIDULUI 
NOSTRU, ACEASTA PERIOADA 
APARE CA CEA MAI FERTILĂ 
DIN ÎNTREGUL RĂSTIMP DE LA 
ELIBERAREA ȚARII, NU NU
MAI IN DEZVOLTAREA FORȚE
LOR DE PRODUCȚIE ȘI ADÎN- 
CIREA DEMOCRAȚIEI SOCIA
LISTE, CI ȘI PE TÂRlMUL AC
TIVITĂȚII TEORETICE, AL GIN- 
DIRII SOCIAL-POLITICE.

S-a Înfăptuit in acest răstimp o 
operă teoretică vastă, în cadrul 
căreia au fost supuse unei profun

de examinări principalele proble
me atit ale activității interne, cit și 
internaționale, inlăturindu-se teze 
și aprecieri perimate, depășite de 
viață, elaborindu-se soluții noi, co
respunzătoare noilor realități, care 
au deschis largi orizonturi și au 
generat perfecționări în toate sec
toarele construcției socialiste.

O EXCEPȚIONALA CONTRI
BUȚIE LA INVESTIGAREA SI 
REZOLVAREA MARXIST-LENI- 
NISTA A PROBLEMELOR ESEN
ȚIALE ALE DEZVOLTĂRII SO
CIALE A ROMÂNIEI REPREZIN
TĂ LUCRĂRILE SECRETARULUI 
GENERAL AL PARTIDULUI. TO
VARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU, 
EXEMPLU DE SPIRIT CREATOR. 
DE GINDIRE ORIGINALA, LU
CIDA ȘI CUTEZĂTOARE, DE 
REALISM ȘI PERMANENTA CON
FRUNTARE A TEORIEI CU 
PRACTICA, CU VIAȚA.

Prin activitatea sa teoretică, 
Partidul Comunist Român și-a a- 
dus și își aduce astfel contribuția 
la dezvoltarea și îmbogățirea te
zaurului mondial al gîndirii mar- 
xist-leniniste.

Diferite aspecte ale activității 
teoretice a partidului nostru în pe
rioada ultimilor ani au format o- 
biectul discuțiilor in cadrul unei 
mese rotunde organizată de redac
ția ziarului nostru. Redăm în pa
gina a 3-a a ziarului nostru păre
rile exprimate.

Delegația primăriei
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a primit la 5 
mai delegația primăriei orașului 
Helsinki, condusă de Teuvo Aura, 
primarul capitalei Finlandei, care 
face o vizită în țara noastră.

La primire a participat Dumitru

Ambasadorul
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Con
siliului de Stat, a primit, miercuri 
5 mai, pe dr. Hans Voss, am
basador extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Democrate

orașului Helsinki
Popa, primarul general al Capi
talei.

A fost de față Kaarlo Veikko 
Măkelă, ambasadorul Finlandei la 
București.

Președintele Consiliului de Stat 
s-a întreținut cu oaspeții într-o at
mosferă cordială.

R. D. Germane
Germane la București, la cererea 
acestuia.

La convorbirea care s-a desfășu
rat într-o atmosferă tovărășească 
a participat tovarășul Paul Nicu- 
lescu-Mizil, membru al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. al P.C.R.

ÎNTREBARE: Domnule
președinte, ați constatat vreun 
progres în activitatea de pre
gătire a conferinței pentru 
securitatea europeană 7 Dacă 
nu, ce ar trebui întreprins 
pentru a se ieși din impas 7

RĂSPUNS : Consider că în di
recția pregătirii conferinței euro
pene s-au făcut unii pași pozitivi, 
în primul rînd prin aceea că s-a 
ajuns la un consens privind parti- 
cipanții la această conferință și, în 
al doilea rînd’prin faptul că s-au 
emis o serie de propuneri cu pri
vire la ordinea ei de zi.

Nu aș putea vorbi de un impas 
în pregătirea conferinței, deși 
există o oarecare întîrziere în des
fășurarea pregătirilor. Consider că 
ar fi necesar să se renunțe la 
unele condiții, cum este, de exem
plu, cererea de a se soluționa în 
prealabil problema Berlinului și 
să se treacă cît mai neintîrziat la 
realizarea unor întîlniri pregăti
toare, cu participarea tuturor sta
telor interesate.

ÎNTREBARE : Ce așteaptă 
România de la conferința 
pentru securitatea europeană 7

RĂSPUNS : România, ca și alte 
state europene, așteaptă ca o con
ferință a tuturor statelor de pe 
continent să ducă la realizarea 
unei înțelegeri privind renunțarea 
la folosirea forței sau la amenin
țarea cu forța în relațiile dintre 
state. în același timp, considerăm 
că o conferință europeană va tre
bui să deschidă căile spre o mai 
bună cooperare economică, teh- 
nico-științifică și culturală între 
toate statele continentului nostru.

ÎNTREBARE : Pot țările 
mici — și este necesar — ca 
ele să joace un rol mai im
portant în politica internațio
nală ?

RĂSPUNS: în situația interna
țională de astăzi, țările mici și 
mijlocii pot, după părerea mea, să 
aibă un rol important în viața in
ternațională. De altfel, astăzi nu 
se mai poate concepe soluționarea 
problemelor care preocupă în
treaga omenire fără participarea 
tuturor națiunilor lumii, fie ele 
mari sau mici.

ÎNTREBARE: A avut loc 
vreo modificare în principiile 
binecunoscute ale României 
cu privire la suveranitate și 
independență națională sau a- 
ceste principii au rămas 
neschimbate 7

RĂSPUNS: România a așezat 
întotdeauna și așează și astăzi la 
baza relațiilor sale cu toate statele 
lumii principiile egalității în drep
turi, respectul suveranității și in
dependenței naționale, care consti
tuie în lumea de astăzi calea 
sigură a unei colaborări multilate
rale între state.

ÎNTREBARE : Cum apre- 
ciați dumneavoastră politica 
răsăriteană a lui Brandt 7

RĂSPUNS : Consider că politica 
guvernului prezidat de cancelarul 
Brandt de a merge pe calea rezol
vării problemelor cu țările socia
liste, îndeosebi Tratatul dintre 
Uniunea Sovietică și Republica 
Federală a Germaniei, dintre Re
publica Populară Polonă și Repu
blica Federală a Germaniei, cît și 
tratativele care au loc între repre
zentanții guvernului Republicii 
Democrate Germane șl Republicii 
Federale a Germaniei și între Re
publica Socialistă Cehoslovacă și 
Republica Federală a Germaniei 
sînt pași pozitivi. De altfel, după 
părerea mea, aceasta este singura 
politică pe care o poate duce un 
guvern al Republicii Federale a 
Germaniei, dacă dorește să contri

buie la pacea și securitatea în Eu
ropa.

ÎNTREBARE : Cum apre- 
ciați dumneavoastră situația 
din Orientul Apropiat 7 Pot 
țările mici europene, ca Ro
mânia și țările nordice, să 
joace un rol mai activ în O- 
rientul Apropiat 7

RĂSPUNS : în Orientul Apro
piat continuă să se mențină o si
tuație încordată, cu toate că s-au 
obținut anumiți pași în direcția 
unor soluționări a problemelor 
care există în această zonă a lu
mii. După părerea mea, este nece
sar să se depună eforturi susținute 
pentru o rezolvare a conflictului 
din Orientul Apropiat în spiritul 
rezoluției Consiliului de Secu
ritate din noiembrie 1967.

România nu-și propune să aibă 
un anumit rol în soluționarea 
acestor probleme. Consider însă că 
prin poziția sa, de a milita pentru 
soluționarea conflictului pe cale 
politică, poate, împreună cu alte 
state, să joace un rol pozitiv în 
sensul stimulării țărilor care se 
pronunță pentru această soluție 
politică. în acest context, apreciez 
că țările mici europene trebuie să 
militeze cu fermitate pentru a de
termina ca și Israelul să ducă o 
politică mai realistă și să vină în 
întîmpinarea acelor propuneri care 
sînt îndreptate spre o soluționare 
a acestui conflict.

ÎNTREBARE : Cum apre- 
ciați viitorul relațiilor econo
mice ale României cu cele
lalte țări 7

RĂSPUNS : După cum se știe, 
România se pronunță pentru dez
voltarea largă a relațiilor econo
mice, tehnico-științifice cu toate 
statele lumii. Avînd în vedere pro
gramul de dezvoltare a economiei 
românești, apreciez că există o 
perspectivă bună pentru un pro
gres în viitor al relațiilor econo
mice ale României cu alte state, 
inclusiv cu Norvegia.

Partidul Comunist Român 
a conferit României

un înalt prestigiu internațional
George MACOVESCU

De două mii de ani. așezat la Ma
rea Neagră, la Dunăre și în arcul 
Carpaților, poporul român muncește 
cu o rară și inepuizabilă perseve
rență pentru a-și făuri un loc -de 
frunte in rindul popoarelor lumii, 
creind necontenit valori materiale și 
spirituale. Istoria i-a fost zbuciu
mată. Au fost vremuri întunecate, 
dar șl perioade de mare strălucire, 
cînd ochii altor neamuri au fost a- 
țintiți asupra acestui popor harnic, 
curajos, inteligent și generos. Așa a 
fost pe timpul lui Mircea cel Bătrin, 
al lui Ștefan și al lui Mihai, al lui 
Brîncoveanu și al Iui Cantemir. al 
lui Tudor din Vladimiri și al lui 
Bălcescu. Faptele poporului din a- 
cele apuse vremuri au marcat pietre 
de hotar pe drumul mereu ascendent 
al locuitorilor acestui vechi pămînt 
al nostru, iar despre ele s-a vorbit 
în lumea întreagă.

Trăim acum una din aceste mari 
epoci de strălucire din istoria noastră. 
Ne făurim cu miinile și mințile 
noastre o orînduire nouă : socialis
mul. N-au trecut decît douăzeci și 
șase de ani de cind sintem liberi, de 
cind poporul conduce prin el si 
pentru el, de cind expresia înțelep
ciunii lui, detașamentul de frunte al 
clasei muncitoare. Partidul Comu
nist Român continuindu-și munca din 
ilegalitate, desfășoară o vastă activi
tate organizatorică, politică și ideo
logică — și fața României s-a schimbat 
radical. Douăzeci și șase de ani re
prezintă o scurtă perioadă în istoria 
unui popor, dar a fost suficientă pen
tru ca astăzi atenția lumii întregi să 
fie îndreptată spre această tară a 
noastră, nu prea mare, spre acest

popor caire abia a trecut de douăzeci 
de milioane.

România socialistă se bucură de 
un mare prestigiu internațional, de 
un prestigiu nu de circumstanță, ci 
de trăinicie și de deosebită elevație. 
Se vorbește în lumea întreagă cu 
respect și admirație despre poporul 
român și despre țara lui. Sintem 
cercetați de priviri atente, de minți 
iscoditoare, care vor să înțeleagă fe
nomenul în toate aspectele lui, care 
vor să afle cauzele acestui prestigiu. 
Chiar și cei mai înrăiți dușmani ai 
regimului nostru socialist au trebuit 
să părăsească vechile calomnii și au 
fost forțați de realități cel puțin să 
tacă, dacă nu să recunoască adevărul.

Niciodată, în lunga noastră istorie, 
nu s-au bucurat poporul român și țara 
lui de un asemenea prestigiu inter
național. Păstrind toată modestia, 
sintem îndreptățiți să facem această 
afirmație deschis și tare, fără să fim 
dezmințiți, pentru că acesta este a- 
devărul.

Căror cauze se datorează această 
situație 7

Scriam mai înainte că ne făurim 
noua orinduire. socialismul, cu mii
nile și mințile noastre. Efortul în
tregului popor, unit cum n-a fost 
niciodată, este uriaș, dar am înce
put să culegem roadele. Avem o e- 
conomie în plină dezvoltare, bazată 
pe industrializarea țării tocmai în 
perioada cînd tehnica și știința 
trăiesc o revoluție necunoscută in 
trecut. Regimul social-politic este 
bine închegat și asigură progresul 
continuu al întregii noastre societăți 
socialiste, ferită de zguduiri caracte-

8 Mai 1971 
zi 

nelucrătoare
Consiliul de Miniștri a sta

bilit, printr-o hotărire, ca 
ziua aniversării semicentena
rului Partidului Comunist 
Român, 8 Mai 1971, să fie zi 
nelucrătoare.

Hotărîrea nu se aplică uni
tăților productive in care se 
desfășoară proces continuu de 
muncă, in agricultură, in u- 
nitățile comerciale, de trans
porturi publice și alte unități 
de deservire a populației, pre
cum și tuturor locurilor de 
muncă unde angajați!, prin 
natura serviciului, nu au ziua 
de duminică stabilită ca zi 
de repaus.

Ministerele, celelalte or
gane centrale și comitetele 
executive ale consiliilor popu
lare vor stabili programul u- 
nităților care vor asigura de
servirea populației in ziua de 
8 Mai 1971.

' NOI STEAGUL...
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IN PIEPT, PURTĂM

Cînd noi purtarăm steagul în piepturi, nu pe sus, 
Și răspîndeam în taină cuvîntul tău în lume. 
Trudind cu sîrg și rîvnă din zori pînă-n apus 
Și-ades în umbra nopții, ascunși sub false nume, 
Eram așa de mîndri de-a fi ostașii tăi
Și de-a-nfrunta vrăjmașul cu haita-i de călăi, 
Că niciodată altă mai mare bucurie
Noi nu credeam sub soare că va putea să fie.

Sînt ani cincizeci acuma de cînd porniră primii 
Și rînduri după rînduri pe drumul falnic, noi, 
Purtînd văpaia sfîntă din inima mulțimii, 
Spre orizontu-n purpur al timpurilor noi.
A visurilor ghindă o iat-acum dumbravă 
In trunchiuri cu inele de luptă și de slavă, 
Cu pasări printre ramuri vestind o primăvară 
Cu flori și ploi de aur pe-această mîndră țară.

Și iată-ne acuma pe cei de-atunci bătrîni, 
în creștet cu troiene de ani sclipind ca neaua, 
Spunîndu-ne pe nume, și pe destin stăpîni 
Privind cu bucurie de-asupra stemei steaua, 
Străluminîndu-i țării prin veacuri viitorul 
Și drumul arătîndu-1, ce-1 suie-ntreg poporul, 
E drumul care duce la culmea fericirii : 
Prin muncă, libertate și pace omenirii !

*

*
*
*

\
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TARA ÎNTREAGA 
SĂRBĂTOREȘTE 
SEMICENTENARUL

PARTIDULUI

• AFIRMARE LARGĂ 
A SPIRITULUI DE INI* 
ȚIATIVĂ Șl RESPONSA

BILITATE SOCIALĂ
• PARTICIPARE NE
MIJLOCITĂ LA CONDU
CEREA AGRICULTURII, 
A TREBURILOR SATULUI

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUSESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
Vă mulțumesc în modul cel mai cordial pentru urările pe care Exce

lența Voastră mi le-a adresat cu prilejul realegerii mele ca președinta 
federal al Republicii Austria.

Dr. H. C. FRANZ JONAS
Președintele federal 

al Republicii Austria

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
Vă transmit mulțumirile mele sincere pentru amabilele felicitări șl 

bunele urări.
JULIANA

Regina Țărilor de Jos

De la uriașa „retortă" a chimiei românești — Combinatul petrochimic Pitești — am primit la redacție vestea 
că, asemenea tuturor colectivelor de oameni ai muncii de pe întreg cuprinsul țării, chimiștii argeșeni își sin
cronizează eforturile in cadența vie a muncii pline de abnegație, a efervescenței creatoare prilejuite de ani
versarea gloriosului semicentenar al partidului. Producția suplimentară realizată de acest harnic colectiv o 
depășit, în aceste zile, 30 milioane lei, iar beneficiile obținute se ridică, de asemenea, la valoarea de 30 mi

lioane lei

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
Mi-a făcut o deosebită plăcere să primesc amabilul dv. mesaj de fe

licitări și bune urări pe care mi l-ați adresat cu prilejul fericitei ocazii 
a aniversării uniunii noastre și doresc foarte mult să exprim sincera mea 
gratitudine, a guvernului și poporului tanzanian. Sînt foarte recunoscător 
pentru sentimentele bune și prietenești care au fost exprimate în tele
grama dv. Noi în Tanzania căutăm să întărim strînsele relații și să pro
movăm în continuare cooperarea fericită și cordială care există între gu
vernele și popoarele României și Tanzaniei.

JULIUS K. NYERERE
Președintele Republicii Unite 

Tanzania

Excelenței Sale ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Excelență,
Doresc să vă exprim sincera mea recunoștință pentru mesajul de 

felicitare și bunele urări transmise de Excelența Voastră, cu ocazia nu
mirii mele în funcția de prim-ministru al Nepalului.

Nutresc convingerea că relațiile de prietenie dintre România și Nepal 
se vor dezvolta continuu.

Primiți vă rog, Excelență, asigurările considerațiunii mele cele mal 
înalte.

KIRTI NIDHI BISTA
Prim-ministru al Nepalului
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SUCCESE IN ÎNDEPLINIREA PLANULUI SI A ANGAJAMENTELOR

Un tablou însuflețitor 
al muncii rodnice
a întregului popor

• SESIUNI ȘTIINȚIFICE FESTIVE

Aniversarea gloriosului semicente
nar al Partidului Comunist Român 
este întîmpinată de Întregul nostru 
popor într-o atmosferă de puternică 
efervescență creatoare pentru Înfăp
tuirea programului de dezvoltare 
multilaterală a societății noastre so
cialiste, elaborat de Congresul al 
X-lea al partidului. Suocesele remar 
cabile obținute în toate domeniile de 
activitate oamenii muncii le dedică, 
cu întreaga incandescență a inimii lor, 
sărbătoririi mărețului jubileu al par
tidului, care, de 50 de ani, este pur
tătorul intereselor fundamentale ale 
poporului, conducîndu-1 ferm pe dru
mul socialismului și comunismului, 
înfloririi neîncetate a patriei, progre
sului și prosperității.

în acest prag de mare sărbătoare, 
pretutindeni, pe întreg cuprinsul ță
rii, oamenii muncii — români, ma
ghiari, germani și de alte naționali
tăți — raportează cu mîndrie și sa
tisfacție, cu sentimentul datoriei îm
plinite. că, animați de un profund pa
triotism, pătrunși de dragoste și de
votament față de gloriosul și încer
catul nostru partid, au obținut rea
lizări de seamă în îndeplinirea șl 
depășirea planului și a angajamente
lor luate in întrecerea socialistă. Bi
lanțul realizărilor este deosebit de 
rodnic. De la începutul acestui an, 
colectivele întreprinderilor industria
le din Capitală au dat „peste. plap . o 
producție marfă de 544.6 milioane 'l.e!', 
ceea ce reprezintă mai mult decît 
dublul angajamentului luat în între
cerea socialistă pînă la 8 Mai, iar 
cele din județul Brașov — de 268 mi
lioane lei. La fel în județele Argeș, 
Arad, Iași, Mureș, Dîmbovița, Galați, 
Suceava, planul pe patru luni a fost 
îndeplinit înainte de termen, reali- 
zîndu-se peste plan însemnate can
tități de produse. Practic, toate jude
țele țării au anunțat. în telegramele 
trimise C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, cu prilejul adu
nărilor festive care au avut loc marți, 
că și-au îndeplinit cu succes planul și 
angajamentele asumate în întrecerea 
socialistă în cinstea semicentenarului. 
Cu realizări importante întimpină 
gloriosul jubileu al partidului și oa
menii muncii din agricultură, în cele 
mai multe județe încheindu-se se
mănatul porumbului.

Este un tablou dinamic, optimist, al 
muncii rodnice a întregului nostru 
popor, angajat cu toate forțele sale 
creatoare, strîns unit in jurul parti
dului, în înfăptuirea cu succes încă 
din primul an a sarcinilor mărețe ale 
noului plan cincinal. Faptele și rea
lizările capătă dimensiuni și mai mari 
dacă sînt însumate la nivelul ramu
rilor economice. Numai în patru luni 
unitățile Ministerului Industriei Con
strucțiilor de Mașini au realizat su
plimentar o producție de peste 600 
milioane lei, cele ale Ministerului In
dustriei Lemnului — de 350 milioane 
lei, cele ale Ministerului Industriei 
Ușoare — de 360 milioane lei, iar uni
tățile de construcții-montaj ale Mi
nisterului Construcțiilor Industriale 
au pus în funcțiune în acest an 40 de 
obiective și capacități, multe din ele 
cu 3—6 luni mai devreme. Este, de 
altfel, revelator să amintim că planul 
pe patru luni din acest, an a fost în
deplinit și depășit de către toate mi

ÎN ÎNTRECEREA 
SOCIALISTA, MINERII 
Șl PETROLIȘTII ȘI-AU 

ț ONORAT CUVINTUL DATJ Muncitorii, tehnicienii șl ingine-
ț rii din ramura industriei miniere, 
a petrolului și geologiei raportează
* că in cinstea semicentenarului 
i partidului și-au realizat angaja-

mentele asumate în întrecerea so- 
ț cialistă. Minerii au livrat în plus 
i produse în valoare de 145,3 milioa- 
1 ne lei. In această perioadă ei au 
i dat economiei naționale peste an- 

gajamentele inițiale 151 000 tone de 
Ț cărbune, 3 270 tone de fier în mi- 
a nereu. importante cantități de cu- 
’ pru in concentrat, de calcar, sare 
i și alte produse.
/ La rîndul lor petroliștii din sec- 
Ț torul de extracție și-au depășit an- 
l gajamentul cu însemnate cantități
* de țiței, iar sondorii au forat peste 
i plan aproape 47 400 metri, ceea ce

echivalează cu mai bine de 30 de 
l sonde.

PESTE ANGAJAMENTE 
Z 0 PRODUCȚIE IN VALOARE 
J DE 101 MILIOANE LEI 

\ Colectivele întreprinderilor din 
i industria lemnului, hîrtiei și celu- 
’ lozei și-au depășit angajamentele 

luate în cinstea aceluiași eveni- 
■ ment cu 101 milioane lei la pro- 
1 ducția globaiă și 28 milioane lei la 
i beneficii. Printr-o mai bună valo- 
’ rificare pe piața externă a pro- 
I duselor și prin devansarea terme- 
i nelor de livrare a unor cantități 
1 de mobilă, hirtie, ambalaje și alte 

produse, angajamentul la export a 

nisterele economice, asigurîndu-se în 
continuare un ritm înalt al creșterii 
economice — producția industrială 
realizată fiind cu circa 12 la sută mai 
mare față de perioada similară a 
anului trecut.

început sub auspiciile întrecerii en
tuziaste care a cuprins întreaga țară, 
primul an al noului cincinal a înscris, 
așadar, încă din primele luni, suc
cese importante în îndeplinirea planu
lui și a angajamentelor, succese dem
ne de marea sărbătoare a partidu
lui, a întregului popor. Realizările 
de pînă acum constituie o nouă și 
elocventă mărturie a vitalității eco
nomiei noastre socialiste, reflectă 
forța înnoitoare și mobilizatoare a 
măsurilor elaborate de partid pentru 
perfecționarea vieții economice și so
ciale — care au imprimat un puternic 
dinamism in toate domeniile de ac
tivitate. Hotărîrea fermă a întregu
lui popor de a da viață politicii știin
țifice și clarvăzătoare a partidului 
nostru — care are ca scop fundamen
tal ridicarea standardului de viață al 
celor ce muncesc — declanșează pu
ternic energiile creatoare ale tuturor 
oamenilor muncii, consacrate ridică
rii României socialiste pe noi trepte 
de progres și civilizație.

Prin faptele lor de fiecare zi, prin 
munca lor fără preget, oamenii mun
cii din țara noastră dovedesc capa
citatea lor de a obține realizări ecp-.

5. norfiice cantitativ și calitativ supe- ' 
ribSre, pe măsura sarcinilor ‘ trasate 
de partid pentru actuala etapă de 
dezvoltare a economiei naționale.

Din rezultatele obținute pină în 
prezent în îndeplinirea planului și a 
angajamentelor se desprind cu preg
nanță și alte concluzii bogate în 
sensuri și semnificații economice și 
politice. Notăm, in această ordine de 
idei, că nici un moment colectivele 
din întreprinderi, dornice să depă
șească cit mai substanțial sarcinile 
de plan, nu au scăpat din vedere 
lucrul esențial asupra căruia con
ducerea partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu au atras atenția în repe
tate rînduri : suplimentarea produc
ției numai la acele sortimente pen
tru care există certitudinea desfa
cerii, la produsele de care are ne
voie economia națională. Desprin
dem, in acest sens, dincolo de ci
frele valorice prezentate înainte, că, 
de pildă, metalurgiștii țării au dat 
peste plan peste 36 000 tone de fontă 
și 30 000 tone de oțel, iar minerii au 
extras peste prevederi mai mult 
de 140 000 tone cărbune ; unitățile 
constructoare de mașini au livrat 
suplimentar strunguri, autocamioa
ne. motoare electrice, transforma
toare de forță, mijloace de automa
tizare, rulmenți etc. Și am puteâ con
tinua șirul exemplificărilor de acest 
gen. Producția livrată peste plan in 
contul angajamentelor se regăsește, 
in acest fel, în valori materiale con
crete, utile economiei naționale.

Interpretarea economică a rezulta
telor de pînă acum relevă, cu clari
tate realismul profund al sarcinilor de 
plan, atît pe acest an, cît și pe între
gul cincinal. Cînd s-a dezbătut pro
gramul partidului de dezvoltare a eco
nomiei noastre naționale pe perioada 
noului cincinal s-au auzit voci din afa
ra țării care își manifestau o oarecare

fost depășit cu mai mult de 38 
milioane lei valută.

AL 1 400 000-LEA 
MOTOR ELECTRIC

BRAȘOV (corespondentul „Scin- 
teii", Nicolae Mocanu). — Ieri, 
colectivul uzinei „Electroprecizia" 
din Săcele a realizat cel de-al 
1 400 000-lea motor asincron. Peste 
400 000 din acestea au fost livrate 
Ja export, direct sau echipate pe 
diverse mașini și utilaje. Demn 
de relevat este faptul că, astăzi, 
uzina realizează pe aceeași supra
față o producție de motoare elec
trice de circa 5 ori mai mare decît 
în urmă cu un deceniu și jumă
tate. Această creștere a fost țx>si- 
bilă datorită îmbunătățirii continue 
a organizării producției și, în pri
mul rind, reamplasării succesive în 
flux a liniilor de producție, intro
ducerii unei noi tehnologii de fa
bricație. echipării mașinilor cu dis
pozitive de înaltă tehnicitate, ridi
cării nivelului profesional al mun
citorilor. Rezultate deosebite a în
registrat colectivul uzinei din Să- 
cele și in domeniul diversificării 
producției de motoare electrice. în 
acest an ea realizează 200 tipo- 
dimensiuni de motoare electrice 
asincrone, față de circa 100 tipo- 
dimensiuni realizate cu cinci ani 
în urmă.

PESTE PLAN, 
0 PRODUCȚIE ÎN VALOARE 

DE 118 MILIOANE LEI
PIATRA NEAMȚ (prin telefon, 

de la Gh. Baltă). — Oamenii mun
cii din industria județului Neamț 
și-au îndeplinit și depășit anga- 

îndoială față de realismul și posibi
litățile de realizare a sarcinilor sta
bilite. Iată că au trecut patru luni 
din acest an și nu numai că înfăp
tuirea planului nu a fost pusă nici 
un moment sub semnul îndoielii, dar 
prevederile inițiale au fost substan
țial depășite. Pe ansamblul economiei 
s-a dat peste plan o producție de 
mai bine de 2 miliarde lei, în numai 
patru luni. Numai cine nu cunoaște 
realitățile României socialiste, atît 
pe plan economic, cit și politic și 
social, poate să manifeste nedume
rire în fața unor asemenea cifre.

Se știe că partidul nostru, con
știent de rolul hotărîtor al maselor 
in dezvoltarea economică și socială a 
țării, pune în dezbaterea întregului 
popor problemele majore de interes 
național. Iar in dubla lor calitate — 
de proprietari și producători — pe 
care numai socialismul o poate oferi, 
oamenii muncii sînt direct interesați 
să administreze cît mai bine între
prinderile, să valorifice cît mai ra
țional potențialul lor tehnic și ma
terial. să producă mai mult, mai 
bine, mai ieftin. Iată de ce, dezbă- 
tînd sarcinile economice ce le stau 
în față, colectivele de salariați sta
bilesc în fiecare an, în forul suprem 
de conducere a întreprinderii — a- 
dunarea generală a salariaților — și 
măsurile tehnice și organizatorice 
carp . oferă, cum dovedesc realitățile 
vieții ■ noastre economicei. certitudinea 
înfăptuirii sarcinilor de plan și chiar 
a depășirii lor.

Activitatea de pînă acum îndrep
tată spre îndeplinirea planului și 
a angajamentelor este străbătută, ca 
de un fir roșu, de preocuparea oame
nilor muncii pentru ridicarea nivelului 
calitativ al activității economice — 
caracteristică principală a planului 
pe 1971, ca și a întregului cincinal. 
Amintim, de pildă, că planul pro
ductivității muncii a fost îndeplinit 
și depășit, că mai bine de două 
treimi din sporul producției indus
triale s-a obținut pe seama creșterii 
productivității muncii, că eforturile 
colectivelor de întreprinderi pentru 
ridicarea gradului de eficiență a 
producției s-au concretizat în reali- 
rea și depășirea planului de bene
ficii, că toate colectivele sînt din 
plin angajate în ridicarea caracteris
ticilor tehnice, funcționale și este
tice ale produselor.

La aniversarea unei jumătăți de 
secol de existență a gloriosului nos
tru partid, poporul român este mîn- 
dru de a fi autor al marilor înfăp
tuiri in dezvoltarea economică șl so
cială a țării și este pregătit să trans
pună în viață cu hotărtre obiecti
vele complexe și însuflețitoare tra
sate de partid pentru noul cincinal. 
Cu încredere deplină în politica mar- 
xist-leninistâ a partidului. clasa 
muncitoare, țărănimea, intelectuali
tatea vor munci fără preget și vor 
dedica toate forțele și capacitatea 
lor creatoare pentru a realiza cu 
succes sarcinile planului pe acest an, 
punînd astfel o bază trainică pentru 
îndeplinirea întregului cincinal, a 
programului elaborat de Congresul al 
X-lea al partidului în vederea edi
ficării societății socialiste multilate
ral dezvoltate în patria noastră.

V. SALĂGEAN

jamentele luate în cinstea semi
centenarului partidului. De la în
ceputul anului, industria județului 
a realizat o producție-marfă supli
mentară in valoare de 118 milioane 
lei. Totodată, prevederile planului 
de beneficii au fost depășite cu 
37,5 milioane lei, iar la prețul de 
cost s-a înregistrat o economie su
plimentară de aproape 11 milioane 
lei. Au fost livrate economiei na
ționale, peste plan, 1919 tone țevi 
din oțel, 1 431 tone îngrășăminte 
cu azot, 304 tone fire și fibre sin
tetice. 7 000 tone ciment, 7 000 mc 
cherestea, mașini și utilaje pentru 
prelucrarea lemnului în valoare de 
aproape 3 milioane let Pe podiu
mul întrecerii se situează colecti
vele de muncitori, ingineri și teh
nicieni de la Uzina de țevi și în
treprinderea mecanică din Roman, 
Combinatul de îngrășăminte chi
mice și Combinatul de exploatare 
și industrializare a lemnului din 
Piatra Neamț. Fabrica de ciment 
din Bicaz, Uzina de fire și 
sintetice din Săvinești.

fibre

CONSTRUCTORII 
DE LOCUINȚE ÎN AVANS 

FAȚĂ DE GRAFICE
CRAIOVA (corespondentul „Scîn- 

teii“, Nistor Țuicu). — Recent, în 
noile cartiere ale orașului Craiova 
au fost predate beneficiarului 140 
noi apartamente. în primele 4 luni 
ale anului s-au dat în folosință în 
Craiova 444 apartamente, cu 180 în 
plus față de prevederile graficului. 
Muncitorii, inginerii și tehnicienii 
întreprinderii județene de con
strucții au depășit cu peste 3 mi
lioane lei planul la construcții și 
montaje și cu 2 134 000 lei la pro
ducția industrială.

„PENTRU CĂ PE LUME 
PARTIDUL S-A NĂSCUT'

Evocare istorico-literară prezentată de pionierii 
din Capitală

Ieri seara, la Muzeul de istorie • 
partidului comunist, a mișcării revo
luționare și democratice din Româ
nia, pionierii Capitalei au prezentat 
o emoționantă evocare istorico-lite
rară intitulată „Pentru că pe lume 
partidul s-a născut". Au fost înfăți
șate, în sunet și lumină, pagini de 
aur ale istoriei partidului, ale luptei 
sale eroice pentru libertatea și inde
pendenta patriei, pentru fericirea ce
lor ce muncesc, pagini glorioase din 
istoria poporului român.

La spectacol au fost prezent! to
varășii Dumitru Popa, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetului 
municipal București al P.C.R., pri
marul general al Capitalei, Leonte 
Răutu, membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, Mihai 
Gere, membru supleant al Comitetu
lui Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Mircea Malița, ministrul în- 
vățămîntului, Dan Marțian, prim- 
secretar al C.C. al U.Ț.C., ministru 
pentru problemele tineretului, Virgil 
Radulian, președintele Consiliului 
Național al Organizației pionierilor, 
reprezentanți ai organelor locale de 
partid și de stat, ai unor instituții 
centrale și organizații obștești, un 
numeros public.

La lumina reflectoarelor care în
văluie marea scenă amenajată, sim
bolic, în fața muzeului, micii artiști 
dau naștere unei impresionante 
fresce a istoriei naționale. în acordu

Omagiul artiștilor plastici 
expoziția națională de pictură, sculptură, 

GRAFICĂ Șl ARTĂ DECORATIVĂ

Ieri, după-amiază, în patru din ma
rile săli de expoziție ale Capitalei, 
a avut loc vernisajul unei ample 
manifestări de artă plastică pe care 
artiștii întregii țări o închină ani
versării gloriosului semicentenar al 
P.C.R.

Organizată de Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă și Uniunea 
Artiștilor Plastici in colaborare cu 
U.G.S.R. și U.T.C., expoziția prezin
tă lucrări de pictură și sculptură (in 
sălile Dalles și pavilioanele de ex
poziție din parcul Herăstrău), de 
grafică și artă, decorativă (în sălile 
Muzeului de artă al Republicii So
cialiste România și ale Ateneului 
Român).

La vernisajul expoziției din sala 
Dalles au fost prezenți tovarășii 
Pompiliu Macovei, președintele Co
mitetului de Stat pentru Cultură și 
Artă, acad. Ion Jalea, președinte de 
onoare al Uniunii Artiștilor Plas
tici, Dan Marțian, prim-secretar al 
C.C. al U.T.C., ministru pentru pro
blemele tineretului, Nicolae Gavri- 
lescu, vicepreședinte al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor, Dumitru Ghișe, 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., personalități ale Vieții artis
tice și culturale din țara noastră.

în cuvintul său inaugural, pictorul 
Brăduț Covaliu, președintele Uniunii 
Artiștilor Plastici, sublinia : „Factor 
creator, mijloc de afirmare și con
cept de artă superioară și cultură, 
prezentul complex de expoziții re
prezintă atașamentul artiștilor noștri 
la politica P.C.R., bucuria de a par
ticipa la marea sărbătoare, omagiul 
nostru al tuturor către cel ce este 
izvorul construcției pașnice a socia
lismului in patria noastră".

Sînt reunite in aceste săli pes
te 1 000 de lucrări inspirate de 
marile teme ale istoriei și con
temporaneității românești, de lupta 
și victoriile poporului nostru. Maeș
tri unanim apreciați, nume de 
prestigiu ale artei noastre ca Du
mitru Ghiață, Al. Clucurencu, COr- 

*

*
*
*
J

*

1 Aspect din expozijie (sala Dalles) Foto ; Gh. Vințilă

rile „Internaționalei", este marcată 
crearea Partidului Comunist Ro
mân, moment crucial pentru desti
nele poporului nostru. In mai multe 
imagini artistice sînt oglindite su
gestiv aspecte ale luptei eroice a co
muniștilor în anii grei ai ilegalității, 
rolul hotărîtor al P.C.R. pentru în
făptuirea insurecției armate din au
gust 1944, pentru instaurarea re
gimului democrat-popular. Reușite 
tablouri coregrafioe sugerează efor
turile creatoare ale poporului nostru 
care, sub conducerea partidului, edi
fică pe pămîntul românesc societatea 
socialistă multilateral dezvoltată.

Interpreții oferă, în același timp, 
o imagine cuprinzătoare a copilăriei 
lor fericite. Prin vers, cîntec și dans, 
ei redau atmosfera de fiecare zi a 
școlii, a taberelor pionierești. Toate 
vorbesc despre grija părintească a 
partidului și statului nostru față de 
cei mai tineri fii al țării. Fetițe și 
băieți, în pitorești costume națio
nale, reprezentînd toate zonele țării, 
se prind în joc într-o suită coregra
fică ce simbolizează unitatea de 
voință și idealuri a tuturor cetățeni
lor patriei : români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități.

Scena se umple, apoi, cu cei 2 000 
de copii care și-au dat concursul la 
evocarea istorică. Toți poartă ramuri 
în floare, eșarfe roșii și tricolore. în 
interpretarea lor, vibrează, sub bolta 
cerului, ecoul cîntecului „Mulțumim 
din inimă partidului".

(Agerpres)

neliu Baba, Henri Catargl, Ion Ja
lea. Oscar Han, Ion Irimescu etc., 
artiști ai generațiilor medii și tinere 
și-au unit efortul în a exprima, cu 
mijloacele specifice artei lor, gin- 
duri, sentimente dedicate partidului, 
poporului român, au evocat chipul 
nou al patriei socialiste, portrete ale 
făuritorilor ei. Artiști dintre cei mai 
diferiți ca factură stilistică, pornind 
de la teme de mare generozitate, 
menite să reflecte umanismul socie
tății noastre socialiste, au descoperit 
noi surse de emoție, au asociat as
pectul evocator al lucrărilor cu ca
litatea artistică.

Este un excelent prilej de cunoaș
tere a unora dintre cele mai recen
te și reprezentative creații ale plas- 
ticienilor noștri, de constatare a am- 
plorii fenomenului artistic românesc. 
Prin caracterul ei cuprinzător pre
zenta expoziție pune plenar în va
loare noțiunea de artist-cetățeali. de 
artist-militant, marea răspundere 
care îi revine în complexul vieții 
noastre cultural-artistice. Ea se în
scrie în continuitatea preocupărilor 
înregistrate de-a lungul întregii is
torii a artei românești, de a reflec
ta mari evenimente și realități po- 
litico-sociale, abordînd astfel pro
blematica foarte actuală, cu tră
sături distinct dinamice, a contempo
raneității noastre socialiste. Idei ca 
cele ale construcției, libertății, pro
gresului patriei noastre revin frec
vent și se constituie în omagiul pe 
care artiștii plastici ai întregii țări 
îl aduc făuritorului societății noas
tre socialiste — Partidul Comunist 
Român.

De-a lungul simezelor expoziției, 
un numeros public, numeroși oameni 
de cultură și artă care au asistat la 
deschidere au avut încă o dată pri
lejul să constate vitalitatea artei 
noastre contemporane, calitatea ar
tistică a unei manifestări reunite sub 
semnul aniversării semicentenarului 
P.C.R.

• NOI APARiJII
în cadrul expoziției „Momente din 

lupta muncitorimii bucureștene pen
tru crearea P.C.R.", la Cabinetul mu
nicipal de partid din Capitală * 
fost deschisă miercuri după-amiază 
o nouă sală, unde, sub titlul „Bu- 
cureștiul la a 50-a aniversare a 
P.C.R.", sînt expuse fotografii și do
cumente care oglindesc momente și 
aspecte dintre cele mai importanta 
ale luptei maselor populare din Bu-

★

Miercuri, a avuit loc adunare* fes
tivă a Uniunii Arhitecților închinată 
celei de-a 50-a aniversări a Partidu
lui Comunist Român.

Participanții la adunare au adoptat 
textul unei telegrame adresate Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în care se spune : întru
niți în adunare festivă pentru a săr
bători cea de-a 50-a aniversare a 
Partidului Comunist Român, arhitec- 
ții își exprimă puternicul atașament 
față de partid și de politica sa de 
ridicare necontenită a patriei noastre 
pe culmile civilizației și progresului. 
Conștienți de răspunderea ce le re
vine în uriașul efort constructiv al 
țării, arhitecții sînt hotărîți să tra
ducă în viață sarcinile care decurg 
din politica partidului, prețioasele 
îndrumări date de dumneavoastră 
personal, iubite tovarășe Ceaușescu, 
cu prilejul recentei conferințe a 
Uniunii Arhitecților.

în zilele de 4 și 5 mai a avut loc 
în Capitală plenara Comitetului de 
conducere a Uniunii Artiștilor Plas
tici din România, organizată în cin
stea semicentenarului partidului.

Dezbaterile și materialele prezen
tate au evidențiat evoluția creației 
plastice românești in anii socialismu
lui, succesele deosebite obținute de 
reprezentanții artelor noastre plas
tice. S-a subliniat, de asemenea, 
vasta acțiune de difuzare a artei 
plastice, precum și perspectivele 
largi care se deschid în fața artistu
lui., plastic din țara noastră.

într-o atmosferă entuziastă a fost 
adresată o telegramă Comitetu
lui Central al Partidului Comu
nist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în care se spune, printre 
altele : împreună cu întregul popor, 
artiștii plastici, reuniți într-un cadru 
sărbătoresc. își îndreaptă toate gîn- 
durile către conducerea partidului 
nostru, exprimîndu-și și cu acest 
prilej deplina lor adeziune la poli
tica internă și externă a partidului. 
Ei se vor strădui să contribuie prin 
arta lor la îmbogățirea tezaurului ar
tistic național, realizînd noi și va
loroase opere inspirate din viața și 
realitățile României socialiste.

La Institutul agronomic „Nicolae 
Bălcescu" a avut loc miercuri sesiu
nea științifică festivă a cadrelor di
dactice și a studenților din Institu
tul agronomic „Nicolae Bălcescu". 
dedicată aniversării semicentenarului 
Partidului Comunist Român.

în încheiere, participanții au adop
tat o telegramă adresată Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
în care se spune, printre altele : „Cu 
sentimente de admirație, încredere 
și devotament, cadrele didactice și 
studenții din Institutul agronomic 
„Nicolae Bălcescu" adresează Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Român și dumneavoastră perso
nal gîndurile lor cele mai bune. Vă 
asigurăm, iubite tovarășe secretar 
general, că vom depune toate efortu
rile pentru a asigura o bună pregă
tire profesională specialiștilor nece
sari agriculturii noastre socialiste, că 
vom educa tineretul în spiritul idea
lurilor de înalt umanism caracteris
tice societății noastre socialiste, con
tribuind la dezvoltarea științei și teh
nicii în scopul sporirii producției a- 
gricole, a avuției naționale.

Miercuri dimineața a început sesi
unea științifică festivă a Institutului 
de meteorologie și hidrologie organi
zată în cinstea semicentenarului par
tidului. In cadrul manifestării sînt 
prezentate și dezbătute rezultate ale 
cercetărilor științifice din acest sec
tor, de importanță și utilitate prac
tică in diferite ramuri ale economiei 
naționale.

Participahții au adoptat o telegramă 
adresată Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în care se spune 
între altele : însuflețiți de mărețul e- 
fort al poporului nostru pentru desă- 
vîtșirea construcției socialiste, lucră
torii Institutului de meteorologie și 
hidrologie, în frunte cu comuniștii, se 
angajează solemn să răspundă cu 
toate forțele multiplelor sarcini puse 
de economia națională în domeniile 
folosirii raționale a mediului Încon
jurător și utilizării complexe a resur
selor de ăpă ale țării.

La Casa prieteniei româno-sovie
tice din București a avut loc, în ca
drul manifestărilor consacrate semi
centenarului partidului, simpozionul 
„Servirea intereselor fundamentale 
ale poporului, țelul suprem al poli
ticii partidului". în cuvintul lor, in
giner Constantin Iftode, vicepreșe
dinte al Comitetului de stat al plani
ficării, prof. univ. dr. Alexandru Tă- 
nase și scriitorul Domokos Gâza, di
rectorul editurii „Kriterion", au re
levat probleme actuale ale politicii 
economice și culturale a partidului 
și statului nostru.

REȘIȚA (corespondentul „Scîn- 
teii", Flore* Clobanu). în cadrul ma
nifestărilor închinate aniversării a 
50 de ani de la crearea P.C.R., Consi
liul oamenilor muncii de naționalitate 
sîrbă din județul Caraș-Sevefin a 
organizat ieri, la Casa de cultură a 
sindicatelor din Reșița, simpozionul 
„Omagiu partidului". Cu acest prilej 
au vorbit Milan Iovanovici, redactor- 
șef al ziarului „Banatske Novine" din 
Timișoara, și scriitorul Rajko Zveto- 
mir.

EDITORIALE
curești sub conducerea P.C.R. pen
tru cucerirea puterii și ale preface
rilor pe care le-a cunoscut Capital* 
în anii luminoși ai socialismului.

La deschidere au luat parte tova
rășul Dumitru Popa, membra al Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului munici
pal București al P.C.R., secretari ai 
comitetelor de partid ale sectoarelor, 
alți activiști de partid și de stat

★
VASLUI (corespondentul „Scîn- 

teii", Vasile Iancu). — La Vaslui a 
fost deschisă recent o expoziție 
omagială : „Studiu de dezvoltare 
economică și social-culturală a ora
șului Vaslui in perioada 1971—1973 
și în perspectivă". La deschiderea 
expoziției a participat tovarășul 
Gheorghe Tănase, prim-secretar al 
comitetului județean de partid. Tot
odată s-a inaugurat o expoziție de 
artă populară organizată de Casa 
județeană a creației populare Vaslui.

La Casa de cultură „Friedrich 
Schiller" din București a fost organi
zată o expoziție de documente, foto
grafii și extrase din ziare, intitulată 
„Presa progresistă de limbă germană 
din România, 1918—1921", care oglin
dește participarea oamenilor muncii 
de naționalitate germană din țara 
noastră la acțiunile care au pre
mers crearea partidului revoluționar 
al clasei muncitoare din România.

Sînt prezentate numeroase docu
mente, unele din ele expuse pentru 
prima dată, unicate, relevînd activi
tatea unor personalități mar
cante, ca, de pildă, Johann Schu
bert (1851—1939), Nikolaus Schmidt 
(1874—1930) și Koloman MU1-
ler (1891—1957), prezenți în pu
blicistica socialistă de limbă ger
mană din Timișoara, Bistrița, Sibiu, 
Brașov, Sighișoara și București.

Sint prezente, de asemenea, exem
plare din periodicele „Volkswille", 
„Arbeiter-Zeitung" șl „Gewerk- 
schaft" din Timișoara, „Volkswacht" 
și „Bistritzer Deutsche Zeitung" din 
Bistriță, „Das Ziel" și „Das Neue 
Ziel" din Brașov, precum și „Der 
Nerv".

TIRGOVIȘTE (corespondentul 
„Scînteii", Constantin Soci).

în cadrul manifestărilor dedicate 
sărbătoririi semicentenarului parti
dului, în sala mică a Casei de cul
tură din Tirgoviște s-a deschis ex
poziția „Sistematizarea municipiului 
Tirgoviște".

CLUJ (corespondentul „Scinteli”', 
Alexandru Mureșan).

A ieșit de sub tipar volumul oma
gial „Cluj — pagini de istorie revo
luționară 1848—1971 (Oameni, fapte, 
locuri)" sub îngrijirea secției de pro
pagandă a comitetului județean de 
partid, a sectorului din Cluj al In
stitutului de studii istorice și social- 
politice de pe lingă C.C. al P.C.R. 
Prefața la volum este semnată de to
varășul Aurel Duca, prim-secretar 
al comitetului județean de partid, iar 
introducerea de prof. univ. Ștefan 
Pascu, membru corespondent al Aca
demiei, rectorul Universității ..Babeș- 
Bolyai". Volumul prezintă cele mai 
importante momente din istoria 
multiseculară a orașului, pagini din 
lupta oamenilor muncii de pe acesta 
meleaguri — români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități. sub 
conducerea Partidului Comunist Ro
mân, pentru libertăți sociale și na
ționale. pentru instaurarea puterii 
populare și construcția socialismului.

A
In Editura 
științifică 
au apărut:

• P.C.R. — stegarul luptelor 
revoluționare din anii 1929— 
1933 de llie Ceaușescu.

• Najiunea și contemporanei
tatea — elaborată de un co
lectiv coordonat de loan Ce- 
terchi,

• P.C.R. și masele populare — 
de Gh. I. lonifâ.

• Probleme ale conștiinței so
cialiste a țărănimii socialiste 
— de Mihai Merfea.

MIERCUREA CIUC (prin telefon 
de la Istvăn Bartunck).

Secția de propagandă a Comitetu
lui județean Harghita al P.C.R. a 
editat recent o broșură intitulată 
„Județul Harghita în cincinalul ma
rilor înfăptuiri 1966—1970“ care pre
zintă cele mai semnificative succes* 
șl realizări din activitatea economico- 
socială și culturală a județului în 
cincinalul precedent. Broșura a fost 
tipărită în limbile română și ma
ghiară.

SLATINA (prin telefon de la Eml- 
llan Rouă). — Secția de propagandă 
a comitetului județean de partid a 
editat recent lucrările „Județul Olt 
în circuitul economic național" și 
„Județul Olt în cifre și imagini". 
Totodată, comitetul județean pentru 
cultură și artă, în colaborare cu zia
rul local, a editat supliment^ social- 
politic-cultural — „Confluențe".

SIBIU (corespondentul „Scinteii", 
Nicolae Brujan). — Sub egida Comi
tetului județean de partid Sibiu, zi
lele acestea a ieșit de sub tipar lu
crarea „Masele populare — făuritoara 
ale istoriei", care evocă lupta oame
nilor muncii din județul Sibiu pentru 
libertate și socialism.
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CONSTANTIN VLAD : De

a conținutului și particularităților

esențial, analiza

în societatea contemporană

la 
început se impune aprecierea că în 
acest domeniu, în care dezvoltarea 
social-politică a lumii In ultimele 
decenii a schimbat multe din vechi-

reliefa 
poziției 
dezvol- 

a-

în spiritul autentic științific

al marxism-leninismului
Vi propunem pentru început, sd—J-"~ . care 

gin-
precizăm izvoarele, factorii' 
imprimă un caracter creator 
dinii teoretice a partidului...

PO-Conf. univ. CONSTANTIN
POVICI : După părerea mea, sursa 
originalității activității teoretice a 
partidului nostru rezidă în curajul și 
discernămîntul științific cu care a- 
bordează problemele teoretice și 
practice ale dezvoltării societății 
românești, atit în cadrul specific 
național, cit șl în contextul istoric 
general al epocii noastre. Pentru 
că o activitate realmente creatoare 
este intr-un anumit sens și un act 
de curaj — curajul de a examina 
critic o realitate sau un concept, 
de a Înlătura o teză care „tronea
ză" de mult, insă, examinînd-o în
deaproape, li 
șubrezite, constați 
nică.

Prof. dr. docent 
TANASE: Ca o 
releva consecvența principială, a- 
titudinea critică, respingerea prag
matismului și eclectismului — 
îmbinate organic cu permanen
ta deschidere către nou. că
tre tot ceea ce reprezintă gtndire 
progresistă, valoare umanistă — 
drept notele esențiale ale conceptu
lui de creativitate ce stau la baza 
atitudinii partidului nostru față de 
destinul Istoric al învățăturii lui 
Marx-Engels-Lenin.

Conf. univ. ION DRAGAN : în 
sensul celor subliniate anterior, de
sigur că principalul factor al aces
tei creativități proprii activității 
partidului este conceperea marxism- 
leninismului nu ca o teorie finită, 
de muzeu, osificată, ci ca o știintă 
revoluționară, mereu vie șl dinami
că. permanent regenerată prin ra
portarea la practică. Ia realitățile 
prezentului. In concepția partidu
lui nostru, fidelă față de însuși 
spiritul marxism-leninismului. asa 
cum a fost gîndit de întemeietorii 
socialismului științific, procesul con
strucției socialiste se cere abordat 
intr-o viziune dialectică, incompa
tibilă ou imobilismul și rutina, 
cu orice tendințe de osificare 
a teoriei, fără prejudecăți și păreri 
preconcepute. O asemenea orientare 
se află in strînsă legătură cu 
relevarea de către partidul nostru 
atît a rolului marxismului ca teo
rie revoluționară prin esența sa, 
cit șl a virtuților sale ca metodă, 
ca instrument de transformare a 
realității sociale. Tocmai asemenea 
premise teoretice au contribuit la 
conturarea concepției partidului 
nostru conform căreia, în practica 
socială, orînduirea socialistă este 
nu o entitate statică, ci o societate 
tn continuu proces de perfecționare 
— ceea ce reclamă răspunderea 
partidului comunist pentru dezvol
tarea 
țlilor

Nu 
după 
matului favorabil dezvoltării 
cetărilor tn științele sociale, abor
dării creatoare a problemelor teo-

descoperi temelii 
că este anacro-

ALEXANDRU
completare, aș

noii orinduiri conform condl- 
speciflce tării sale.
mal puțin important este, 

părerea mea, și crearea cll- 
cer-

Ar fi, desigur, interesant să ilus
trăm activitatea teoretică creatoare 
a partidului prin referirea concretă 
la citeva probleme abordate in pe
rioada din urmă, in care este 
exprimată contribuția sa de gindire 
originală.

Prof. dr. 
GEANU « 
începem 
prin 
care se află în 
struirea noii orînduiri 
noastră — ca etapa făuririi socia
lismului multilateral dezvoltat. De
finirea etapei este — se știe — o 
problemă de importanță cardinală 
pentru activitatea oricărui partid, 
deoarece numai așa se pot deter
mina corect și realist sarcinile 
practice actuale și de perspectivă. 
O caracterizare a actualei etape s-a 
impus cu atît mai mult cu cît multă 
vreme a avut circulație o concep
ție simplificatoare asupra sistemu
lui nostru social, asupra raporturi
lor dintre diferitele lui comparti
mente. In esență, această con
cepție tindea să considere că 
prin generalizarea relațiilor socia
liste în economie, a fost realizat 
principalul în făurirea noii orîn
duiri ; or. de fapt, aceasta repre
zintă doar începutul acestei opere 
vaste, a cărei înfăptuire ridică pro
bleme multiple șl extrem de com
plexe care n-au fost și nici 
teau fl soluționate concret 
etapă. O asemenea sarcină 
partidului comunist din 
țară, gîndirii sociale a etapei res
pective. Tocmai acest lucru l-a fă
cut, pentru etapa pe eare • stră-

CONSTANTIN
Cred că 
această 

caracterizarea 
se află 

noii

BOR- 
e nimerit să 
exemplificare 

etapei in 
prezent con- 

în țara

Ați amintit de ponderea deosebi
tă pe care o capătă, in condițiile 
specifice țării noastre, problemele 
lărgirii și modernizării bazei teh
nico-materiale a socialismului. Este 
unul din domeniile in care gindirea 
teoretică a partidului s-a afirmat 
in ultimii ani deosebit de activ.

Conf. univ. dr. GH. BADRUS : A- 
veți perfectă dreptate. Aș vrea să 
remarc înainte de toate că aci. în 
cimpui gîndirii economice a parti
dului, s-a manifestat și se manifes
tă foarte clar îndrăzneala creatoare, 
dinamismul, aderența la realități. 
Ceea ce mi se pare, de asemenea. 
demn de relevat, este îmbinarea 
permanentă intr-un tot unitar a 
considerațiilor de principiu, cu tra
tarea in profunzime a problemelor 
practice ale economiei în ansam
blu și ale diferitelor ei ramuri, a- 
jungîndu-se întotdeauna la orien
tări precise pentru domeniile res
pective. Dar să concretizez.

Este știut că partidul nostru a 
acordat întotdeauna o atenție deo
sebită dezvoltării bazei tehnico- 
materiaie a noii orînduiri. dar nici
odată nu s-a reliefat atit de preg
nant ca în acești ani concepția sa că 
socialismul nu se poate construi pe 
o bază tehnică înapoiată, cu mij
loace rudimentare, ci presupune 
ridicarea bazei tehnico-maleriale 

treaptă calitativ superi- 
prin asimilarea și folosi- 

lntensă a cuceririlor ce
lor mai avansate ale științei și

retice șl practice. Dacă Înainte 
cerințele adresate științelor sociale 
se limitau in bună măsură la 
popularizarea șl justificarea unor 
teze elaborate — ceea ce a făcut 
ca aceste discipline să fie influen
țate de schematism și de un abstrac- 
tism steril, — acum, în lumina 
exigențelor formulate de Congre
sul al X-lea, întreaga orientare a 
cercetărilor în domeniul științelor 
sociale este îndreptată spre Inves
tigarea realităților, pentru a con
tribui la elaborarea diferitelor teze 
teoretice și soluții practice cerute 
de dezvoltarea socială, de funda
mentarea științifică a întregii acti
vități de conducere a societății.

CONST. POPOVICI : „Tocmai 
pentru a defini clar cum trebuie 
realizată o asemenea fundamentare 
științifică, cred că e nevoie să por
nim de la imperativul mereu 
subliniat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de „a gîndi intens, cu 
propriul cap, In orice împrejurare, 
de a interpreta creator realitatea 
aflată in continuă schimbare", in- 
trucît marxism-leninismul nu este 
o culegere de rețete infailibile, 
elaborate pentru totdeauna. In lu
mina acestei cerințe, partidul caută 
răspuns problemelor noi nu canto- 
nîndu-se în trecut, ci cercetlnd a- 
profundat prezentul, abordind rea
litățile actuale. Ne aflăm aici pa 
terenul celei mai rodnice tradiții a 
metodei de investigare socială a lui 
Marx și Lenin, caracterizată, după 
cum se știe, prin permanenta con- . 
fruntare cu practica, cu realitățile 
epocii, prin elaborarea programelor 
de acțiune practică pe baza studierii 
laborioase, minuțioase a realităților, 
înlăturind fără șovăire teoriile pe
rimate aflate in contradicție eu 
„faptele precise ale

Conf. dr. OVIDIU 
această ordine de 
drept unul din cele 
rite ale partidului nostru faptul de 
a fi restabilit în ultimii ani spiritul 
științific autentic, originar al mar
xismului — spirit care a fost Im
pietat nu de puține ori prin ten
dințe de închistare, de dogmatizare.

Prof. univ. dr. C. VLAD : Aș 
vrea să mai remarc că spiritul 
creator al gîndirii teoretice mar
xist-leniniste nu poate fi. In nici 
un fel, opus fidelității față de teo
ria revoluționară a clasei munci
toare. P.C.R. promovează consec
vent in activitatea sa concepția 
marxist-leninistă pornind de la pre
misa că fidelitatea față de aceas
tă concepție, față de adevărurile el 
fundamentale, nu înseamnă o ati
tudine osificată in gindire, ade
rența la un sistem de adevăruri 
considerate dogme, ci capacitatea 
permanentă de a înțelege viata, 
practica, in spiritul marxlsm-lenl- 
nismulul, de a „acorda" teoria po
trivit datelor mereu noi ale reali
tății. In felul acesta. în activitatea 
partidului nostru, teoria marxist- 
leninistă, răminînd ea Însăși. se 
adaptează mereu la viață, ceea ce 
condiționează Îndeplinirea menirii 
sale do factor motrice revoluțio
nar.

contradicție 
realității". 
TRĂSNEA : In 

idei consider 
mai mari me-

știa cu cită fermitate și consec
vență a urmat, urmează și este ho
tărit să urmeze și in viitor această 
linie partidul nostru. Consider însă 
ca un aspect original faptul că 
odată cu afirmarea fără echivoc a 
necesității primordiale a dezvoltă
rii industriei, au fost înlăturate as
pectele de unilateralitate, de natu
ră să conducă la rămineri in urmă 
în alte ramuri, cum ar fi în spe
cial agricultura. In acest sens Con
gresul al IX-lea s-a pronunțat foar
te clar, apreciind agricultura ca „un 
factor de mare importanță in an
samblul economiei naționale", că
ruia trebuie să i se acorde o atenție 
deosebită.

Aș vrea, de asemenea, să remarc 
conținutul dat de partid conceptu
lui de dezvoltare armonioasă, pro
porțională a economiei, conținut 
multidimensional, in sensul atît 
al unor raporturi raționale Intre 
sferele reproducției, intre dife
ritele ramuri, cit și al unei re
partizări judicioase a forțelor de 
producție și a activităților econo
mice pe întregul teritoriu al țării. 
In zilele noastre, cînd dezvol
tarea armonioasă a economiei pe 
Întregul teritoriu al țării est» o 
problemă ce preocupă intens șl 
țări dezvoltate din punct de vedere 
economic, orientarea partidului nos
tru spre ridicarea tuturor zonelor 
șl localităților urbane și rurale, 
reprezintă o contribuție prețioasă 
la precizarea și aprofundarea con
ceptului de dezvoltare armonioasă 
a întregii economii.

Prof. dr. GHEORGHE CREȚOIU. 
Acestor aspecte, referitoare mai 
ales la forțele de producție, aș 
vrea să le adaug alte citeva pri
vind relațiile de producție.

In teoria economică marxist-leni
nistă este bine cunoscută teza des
pre necesitatea concordanței intre 
aceste două laturi inseparabile ale 
modului de producție. Generaliza
rea relațiilor socialiste in economie 
răspunde cerințelor acestei legități, 
dar cu aceasta problema nu s-a 
epuizat ; pentru ca noile relații so
cialiste să-și păstreze rolul de 
stimuli ai dezvoltării forțelor de 
producție, ele trebuie mereu per
fecționate, adaptate schimbărilor

Teza teoretică despre împletirea 
Intr-un tot organic a celor două 
forme de proprietate Iși găsește 
întruchiparea practică în măsurile 
consecvent aplicate de partidul nos
tru pentru consolidarea și dezvolta
rea proprietății de stat și a celeiproprietății de stat și a celei

oooperatiste. In coordonarea măsu
rilor de perfecționare a conducerii, 
organizării și planificării agricultu
rii, în crearea unor structuri orga
nizatorice care să asigure „joncțiu
nea" dintre aceste forme, întrepă
trunderea lor.

Descifrarea unei cerințe legice:

nu numai creșterea intensivă

a forțelor de producție, ci și continua

adîncire a democrației
constantă a preocupărilor ma- 
ale partidului a constituit-o In

O 
fore . . _ ____
ultimii ani perfecționarea mecanis
mului democratic al conducerii so
cietății noastre. Ni se pare in a- 
ceastă ordine de idei important de 
reliefat concepția de bază care 
constituie de fapt factorul unifica
tor ti pe care sint clădite toate 
elementele vastului ansamblu de 
măsuri adoptate in acest domeniu.

Prof. dr. RADU FLORIAN > 
Există un punct de pornire al a- 
cestui proces definitoriu pentru 
evoluția societății românești In ul
timii ani. Este vorba de concepția 
Partidului Comunist Român că lăr
girea continuă a democrației re
prezintă una dintre cerințele fun
damentale ale construcției socia
liste, determină consolidarea noii 
orinduiri, socialismul și democrația 
fiind de nedespărțit. Este conclu
zia desprinsă din propria noastră 
experiență, ca și a altor țări fră
țești, care ilustrează convingător că 
dezvoltarea democrației socialiste 
reprezintă o condiție fundamentală 
pentru a deschide clmp larg forțe
lor creatoare ale poporului.

AL. TANASE : La acest punct al 
discuției trebuie relevat faptul că 
partidul nostru pornește de la con
cepția că socialismul înseamnă nu 
numai o dezvoltare rapidă și mul-

compatibilitate să devină și o ches
tiune de fapt, este necesară perma
nenta adecvare a metodelor de con
ducere in funcție de stadiul forțe
lor și relațiilor 
nivelul pregătirii 
nale șl culturale 
maselor largi, de 
societăți.

O. TRASNEA : 
mai bine originalitatea 
partidului nostru pe planul 
tării democrației să ne oprim 
supra elementului central al con
ducerii, — decizia. Unii teore
ticieni de peste hotare con
cep unilateral procesul de in
vestire a deciziilor politice cu ri
goarea științei, numai ca scienti
zare, ceea ce exclude participarea 
maselor, 
seama de 
faptul că 
dulri este

Partidul nostru, ținând 
natura socialismului, de 
perfecționarea noii orîn- 
de neconceput fără a 

deschide cîmp larg 
selor — firește pe 
mentelor științei — 
de perfecționare în 
zională, ca fiind alcătuit din două 
tendințe convergente ce se com
pletează reciproc: respectiv ca deci
zia să răspundă in tot mal mare 
măsură atit exigențelor 
șl operaționale, cit și 
niște și democratice.

RADU FLORIAN : 
subliniez și alt aspect.

PCR

GLORI OSUL 
SEMICENTENAR

încadrarea evoluției el intr-o pers
pectivă îndelungată. Aceasta repre
zintă o valoroasă teză teoretică, 
pentru că generalizează experiența 
vastă a lumii de azi, în care na
țiunile — de la cele aflate abia în 
stare germinativă, pînă la cele con
stituite cu secole în urmă și ajunse 
la un înalt stadiu de dezvoltare, 
continuă să se afirme viguros pe 
scena istoriei, să-și reclame și să-și 
apere dreptul la existență liberă, de 
sine stătătoare. Intr-o epocă în care 
atîția ideologi și oameni politici 
burghezi nu contenesc să vorbească 
despre „declinul" națiunii, elogiind 

' „integrarea" și „supranaționalita- 
tea". această poziție a Partidului 
Comunist Român capătă deosebite 
semnificații, atît teoretice, ideolo
gice, cit și politice, practice.

In al doilea rînd. mi se pare 
demnă de relevat contribuția P.C.R. 
la elaborarea problematicii vâsle 
privind rolul națiunii in socialism. 
Această elaborare cuprinde în sine, 
ca un element 
schimbărilor pe care socialismul le 
aduce In viața națiunii, schimbări 
care o ridică pe o treaptă superioa
ră de dezvoltare. Este de remarcat 
mai ales clarificarea unor aseme
nea aspecte, cum ar fi : a) conținu
tul nou al comunității de viată eco
nomică în calitate de trăsătură a 
națiunii, — comunitate care nu se 
reduce doar la existenta unei piețe 
naționale, ci include comunitatea de 
interese economice ale întregii na-

țiuni ; b) cimentarea rîndunlor na
țiunii prin desființarea antagonis
melor sociale și naționale, înfăptui
rea unei unități crescînde a tuturor 
claselor și categoriilor sociale ce o 
compun ; c) conținutul nou conside
rabil imbogățit al comunității de 
cultură, de profil spiritual, ca tră
sătură a națiunii. Prin această ana
liză. partidul a pus în evidență de
terminarea obiectivă a rolului cres- 
cind al națiunii in socialism, de- 
monstrind că socialismul nu nu
mai că nu duce Ia dispariția na
țiunilor, la anihilarea vieții națio
nale a popoarelor, dar dimpotrivă, 
asigură condiții optime pentru în
florirea lor deplină.

Țin să subliniez că în aceeași 
perspectivă a afirmării de durată a 
națiunii abordează partidul nostru 
problemele naționalităților conlo
cuitoare. Teza care a fost exprimată 
cu deosebită claritate de secretarul 
general al partidului nostru, potri
vit căreia din faptul că națiunea are 
incă o perspectivă îndelungată in 
socialism, rezultă că și existența 
naționalităților conlocuitoare are o 
perspectivă îndelungată — ni se 
pare de o deosebită însemnătate. 
Ea proiectează o vie lumină a- 
supra conținutului și sensului po
liticii urmate de partid în pro
blema națională — politică ce 
urmărește să asigure, o dată cu dez
voltarea națiunii române, dezvolta
rea multilaterală a naționalităților 
conlocuitoare.

Spațiul ne eonstringe să punem 
punct aspectelor privind construc
ția internă. Ar mai fi, desigur, 
multe de spus. Dar să trecem la 
aspectele privind concepția parti
dului nostru asupra problemelor 
politicii externe.

nostru cu privire la Întemeierea 
relațiilor dintre state pe principiile 
independenței și suveranității na
ționale, egalității in drepturi, ne
amestecului in treburile interne, a- 
vantajului reciproc. Este o impor
tantă contribuție teoretică a 
tidului nostru faptul că el a 
în lumină dubla funcție 
principii : ele favorizează 
unui cadru optim pentru 
rea liberă a națiunilor.

POLITICA P. C. R.
RODUL UNEI

ACTIVITĂȚI TEORETICE
bate in prezent țara noastră. Con
gresul al X-lea al partidului.

Ce este caracteristic tn definirea 
etapei actuale date de congres ? 
Faptul că privește construcția noii 
orinduiri ca un proces atotcuprin
zător, vizind dezvoltarea socialis
mului, in profunzimea tuturor sfe
relor vieții sociale. într-o viziune 
unitară, armonioasă asupra noii so
cietăți, sînt îmbrățișate, în interde
pendența lor: problemele dezvoltă
rii și modernizării continue a bazei 
tehnico-materiale a țării — care 
capătă o pondere deosebită în con
dițiile specifice de la noi ; proble
mele perfecționării relațiilor social- 
economice, care formează un 
ansamblu mult mai bogat de
cît cel circumscris de relațiile de 
proprietate, cuprinzînd și pro
blemele organizării societății ; în 
sfirșit problematica umană (inclu- 
zînd latura instrucțiunii, și cea eti
că), mai puțin considerată în defi
nițiile ce se dădeau socialismului, 
pînă acum, dar pe care Congresul 
al X-lea a ridicat-o la înălțimea 
meritată.

Se știe că un timp, pentru ca
racterizarea sarcinilor etapei în care 
ne aflăm, se folosea termenul „de- 
săvîrșirea construcției socialiste". 
Acest termen indica doar direcția 
înaintării, nu și conținutul stadiului 
de dezvoltare care rămînea, așadar, 
imprecis. Datorită remarcabilului 
travaliu teoretic realizat de Con
gresul al X-lea. dispunem acum de 
o caracterizare a etapei care contu
rează clar și din multiple unghiuri, 
profilul societății pe care o con
struim, și, totodată ce avem de fă
cut, încotro trebuie să ne îndrep
tăm eforturile pe toate planurile.

tehnicii, fără de care nu este posi
bil progresul economic în epoca 
contemporană. Este evident că in
dustria joacă rolul primordial, de 
factor dinamizator al bazei tehnice- 
materiale a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, dar pentru a 
răspunde cerințelor actualei revolu
ții tehnico-științifice, nu mai este 
suficientă doar dezvoltarea ramuri
lor ei, să zicem „tradiționale", ci 
se impune o modernizare a structu
rii, în care să capete o pondere 
apreciabilă ramurile și subramurile 
„de virf“ în stadiul de azi al știin
ței și tehnicii cum sînt electronica 
și electrotehnica, mecanica fină, 
producția de mașini-unelte, produc
ția de calculatoare electronice.

Mi se pare, de asemenea, Impor
tant a sublinia poziția teoretică a 
partidului față de cercetarea știin
țifică și tehnologică, privită ca o 
parte integrantă și indispensabilă a 
operei de făurire a noii orinduiri, 
poziție ce a fost cu un deosebit 
relief afirmată de secretarul gene
ral al partidului. De aci au decurs 
de fapt măsurile practice atît de 
diverse luate în această direcție — 
de la elaborarea programului cer
cetării științifice pe perioada 1971— 
1980 și a programelor prioritare, Ia 
reorganizările menite să lege cit 
mai strîns investigația științifică de 
practica economică.

Este cunoscută teza teoretică po
trivit căreia industrializarea con
stituie un factor hotăritor al dez
voltării economiei socialiste.

VII, CREATOARE
care intervin în producție. Or, 
trebuie să observăm că în tre
cut. această cerință a fost. în 
bună măsură, ignorată. Teza de 
care aminteam rămînea doar în 
stadiu enunțiativ sau era aplicată 
parțial, pierzindu-se din vedere o 
latură atît de importantă a relații
lor de producție cum este cea 
tehnico-organizatorică, formele de 
organizare a producției.

In faptul că a sesizat această si
tuație și a intervenit eficient pen
tru remedierea ei rezidă, cred, 
unul din marile merite ale activită
ții teoretice și practice a partidu
lui în perioada ultimilor ani. Ea 
s-a concretizat în complexul unitar 
de măsuri ce au fost inițiate de 
Conferința Națională din 1967 și 
care vizează toate laturile principa
le ale mecanismului economiei — 
producția, repartiția, circulația, 
planificarea, pirghiile economico- 
financiare.

Nu se poate reda aici fondul de 
idei deosebit de bogat pe care se 
întemeiază aceste măsuri și care 
exprimă tot atîtea contribuții ale 
partidului nostru la îmbogățirea 
gîndirii economice marxiste. Doar 
cu titlu de exemplificare, aș aminti 
concepția originală despre corela
ția centralism-democrație — care 
considerând ca obligatorie. In con
dițiile economiei socialiste pla
nificate. conducerea centralizată 
și combătînd orice tendință de 
renunțare la centralism, insistă 
în același timp asupra înlăturării 
manifestărilor de centralism ex
cesiv, relevă imensa importan
tă a adîncirii caracterului demo
cratic al activității de conducere și 
planificare a economiei. Este 
tocmai concepția care stă Ia baza 
lărgirii atribuțiilor unităților eco
nomice, a creării unor noi struc
turi economico-organizatorice, de 
felul centralelor industriale, a con
sacrării principiului conducerii co
lective în toate sectoarele activită
ții economice, prin crearea comite
telor de direcție, a consiliilor de 
administrație. a instituționalizăril 
adunării generale a salariaților ca 
for suprem de conducere muncito
rească in întreprinderi etc. Pline 
de semnificație și bogate în con
cluzii practice sînt ideile formulate 
in ultimii ani de partid cu privire 
la corelația plan-piață, la rolul sis
temului de cointeresare materială 
în asigurarea progresului economi
ei și modalitățile de îmbunătățire 
a organizării lui etc.

GH. BADRUS. N-aș vrea să lip
sească, din discuție măcar o men
țiune la contribuția partidului nos
tru în elucidarea 
atît de importante cum este aceea 
a raportului dintre proprietatea de 
stat și cooperatistă. Se știe că in
tre economiști s-a discutat mult și 
se discută încă despre deosebirile 
dintre aceste două forme ale pro
prietății socialiste ; s-au manifes
tat și tendințe de a subaprecia pro
prietatea cooperatistă. In această 
problemă, conducerea partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a dat 
un răspuns deosebit de clar, de
monstrând că orice contrapunere a 
celor două forme de proprietate, 
neglijarea uneia sau alteia. n-ar 
putea decît să aducă prejudicii con
struirii socialismului.

tilaterală a forțelor de producție, 
ci și o 
adinei re
Cu atît 
voltarea 
lunge la

concomitentă șl perpetuă 
a democrației socialiste, 
mai mult, cu cît în dez- 
societății socialiste se a- 
un stadiu cînd aceste pro

cese convergente se influențează 
și se stimulează reciproc.

Const. POPOVICI: Mi se pare in
teresant de subliniat din punct de 
vedere teoretic că pentru felul 
In care partidul orientează procesul 
de perfecționare a conducerii vie
ții economice și sociale din țara 
noastră este caracteristică îmbina
rea organică a dezvoltării demo
crației reprezentative cu lărgirea 
democrației directe, faptul că po
porul îsi spune cuvîntul asupra 
problemelor fundamentale ale poli
ticii partidului si statului nu nu
mai prin reprezentanții săi în or
ganele alese ale puterii de stat, ci 
și in mod nemijlocit, prin adună
rile generale ale salariaților sau 
ale cooperatorilor, prin larga dez
batere a principalelor proiecte de 
legi, a problemelor fundamentale 
ale politicii partidului, prin schim
burile de opinii in problemele ști
inței, artei și culturii. Acestea sînt 
fapte binecunoscute, desigur, ele 
degajă însă sau mai bine spus sînt 
expresia unei concepții originale, a 
unui mod determinat de a con
cepe democrația ca o formă prin 
care se asigură cele mai largi po
sibilități de participare a maselor 
la elaborarea deciziilor sociale.

TANASE : Cred că impor- 
experienței acumulate în 
domeniu de partidul nos- 
reflectă. între altele. în' fap- 
tocmai tn problema funda- 

la 
societății, socialismul

AL. 
tanța 
acest 
tru se 
tul că 
mentală a participării maselor 
conducerea 
poate degaja originalitatea sa pro
fundă, superioritatea sa netă față 
de sistemul capitalist. Socia
lismul și democrația autenti
că sînt Inseparabile, dar pentru ca 
această unitate să se înfăptuiască 
pe deplin, este necesară intervenția 
activă, promptă, a unor factori su
biectivi, și în primul rînd acțiunea 
concentrică, conștientă a partidului 
marxist-leninist conducător, atitudi
nea sa critică, creatoare, față de 
formele și metodele concrete de or
ganizare și conducere a vieții so
ciale. Imobilismul și anchilozarea 
sint principial incompatibile cu so
cialismul, dar pentru ca această in-

Este binecunoscut 
teoretică a partidului 
tat in mod remarcabil 
problemelor referitoare la națiuni, 
la rolul, caracteristicele fi evoluția 
ei in lumea contemporană. Să 
cercăm a contura citeva din 
mentele ei.

cunoscut, in unele publicații de 
peste hotare, discutlndu-se despre 
diferite aspecte ale dezvoltării de
mocrației socialiste, se pune între
barea : în condițiile cînd in țările 
socialiste mai există elemente os
tile. care visează la privilegiile 
pierdute, nu ar putea acestea «ă 
profite de libertățile democratice 
pentru a lovi în orînduirea socia
listă ? Fără îndoială, este cunoscut 
că cercurile agresive imperialiste 
desfășoară diferite acțiuni vizînd 
subminarea noii orînduiri ceea ce 
impune vigilentă pentru dejucarea 
unor asemenea uneltiri. Consider 
că are o mare valoare principială, 
teoretică și practică, faptul că 
partidul nostru, pe baza unei ana
lize lucide, a învederat că astfel 
de încercări au fost sortite eșe
cului încă în perioada în care cla
sele exploatatoare nu fuseseră li
chidate, iar noile regimuri demo
cratice abia se instauraseră. Și mai 
puține șanse de reușită ar putea a- 
vea asemenea tentative după ce cla
sele exploatatoare au fost lichidate, 
după ce noua orinduire socială s-a 
consolidat în decurs de decenii, iar 
popoarele eliberate au dobîndit 
succese Istorice în făurirea vieții 
noi. In felul acesta partidul nostru 
a formulat cu claritate concluzia 
că, în condițiile în care socialismul 
se înfăptuiește prin eforturile 
eroice ale întregului popor, este de 
neconceput că anumite elemente 
ostile socialismului ar putea deter
mina poporul tării respective să 
renunțe la cuceririle sale revolu
ționare. să restaureze capitalismul. 
Este un adevăr de necontestat că 
orînduirea socialistă dispune de 
toate mijloacele spre a-i face 
inofensivi pe cei care s-ar încu
meta să ridice mina împotriva so
cialismului. In acest sens, partidul 
nostru socotește că preocupările 
îndreptate spre dezvoltarea demo
crației slujesc consolidării noii 
societăți, progresului ei, slujesc vic
toriei cauzei socialismului in țara 
noastră și in lume.

Dați-mi voie să spun că ideea cu 
atîta forță subliniată de partidul 
nostru — și anume că este de ne
învins un popor hotărit să-și a- 
pere cu toate forțele cuceririle re
voluționare — nu e o simplă frază 
agitatorică, ci reprezintă o conclu
zie teoretică de o excepțională im
portanță.

Conf. univ. dr. CONSTANTIN 
FLOREA : Este bine știut că 
tn istoria aa semicentenară parti
dul 
rea 
ale 
tea 
muncii de pretutindeni pentru in
dependență, pace, progres social. 
In această perspectivă, mi se pare 
important de relevat, pe plan teo
retic, consecventa cu care partidul 
afirmă unitatea dialectică a sarci
nilor naționale și internaționale, a 
patriotismului și internaționalismu
lui socialist. N-aș vrea să spun că 
acesta este un adevăr descoperit 
de partidul nostru ; l-au susținut 
clasicii marxism-leninismului — 
Marx, Engels, Lenin. Este de 
servat însă că în activitatea 
retică desfășurată de partid, con
ceptul acestei unități a fost adîncit, 
arătîndu-se că sarcinile naționale și 
internaționale nu numai că sînt 
Inseparabile, că nu se contrazic și 
nu se exclud, dar se condiționează 
și se completează reciproc, că toc
mai soluționarea cu succes a sar
cinilor naționale înseamnă, o dată 
cu slujirea Intereselor propriului 
popor, și îndeplinirea unei 
obligații Internaționaliste.

Este o concluzie teoretică 
deosebită importantă, tn 
căreia apare clar întreaga însemnă
tate internațională a activității 
desfășurate pe plan național de că
tre fiecare partid, faptul că rezol
varea cu succes a problemelor re
voluției și construcției 
dezvoltarea forțelor de 
adîncirea democrației, 
plenară a personalității, 
nivelului de trai reprezintă, 
fapt, modalitatea cea mai 
tantă de a contribui la 
forțelor socialismului în lume, 
a sprijini lupta revoluționară de 
pretutindeni.

CONSTANTIN VLAD : în lumi
na acestei interdependențe dialec
tice și revenind la cele arăta
te anterior, aș vrea să mai 
remarc că ele trebuie întregite prin 
concluziile ce decurg din existența 
și rolul națiunilor tn lumea con
temporană pe planul relațiilor intre 
națiuni. Intr-adevăr, ințelegînd în
semnătatea națiunii, ca formă fun
damentală de comunitate umană, 
nu se poate să nu recunoști nece
sitatea respectării dreptului fie
cărei națiuni la existența liberă, 
de sine stătătoare. Această con
cluzie Iși găsește expresie in bine
cunoscuta concepție a partidului

par- 
pus 

a acestor 
crearea 

dezvolta- 
potrivlt 

voinței lor. si tn același timp for
mează garanția stabilirii unor 
porturi de încredere și reală 
laborare între ele.

CONST. FLOREA : O 
ră esențială a activității 
temaționale a partidului nostru 
vizează, după cum se știe, dezvol
tarea largă a relațiilor de prietenie 
și colaborare frățească cu țările 
socialiste. Fiind raporturi de un 
tip nou. fără precedent tn istorie, 
raporturile dintre țările socialiste 
n-au apărut de la început într-o 
formă desăvtrșită ; evoluția lor n-a 
fost lipsită de erori, cunoscînd un 
prooes de continuă perfecționare, 
tn cristalizarea bazelor teoretice 
ale acestui proces, partidul nostru 
și-a adus și își aduce, alături de 
alte partide frățești, partea sa de 
contribuție. EI subliniază în per
manență ideea că — în perspectiva 
trecerii a noi popoare pe calea 
transformării socialiste a societă
ții, raporturile dintre statele socia
liste trebuie să servească drept 
model al unor raporturi de tip nou, 
care să proiecteze în sfera relațiilor 
Interstatale acele elemente care a- 
sigură conținutul, substanța în
săși a raporturilor ce trebuie să 
existe între indivizii unei societăți 
socialiste : eliberarea de exploa
tare, deplina egalitate în drepturi, 
întrajutorare tovărășească, respect 
reciproc.

în mișcarea comunistă internațio
nală se poartă de mai mulți ani o 
dezbatere asupra problemelor uni
tății. Se exprimă păreri, se for
mulează diferite teze. La această 
discuție, partidul nostru își aduce 
propria contribuție de gindire, a- 
firmînd că în condițiile enormei 
diversități de condiții în care acti
vează partidele comuniste și mun
citorești și care generează inevita
bil, în cadrul obiectivelor funda
mentale comune, sarcini politice 
specifice, această diversitate de 
sarcini specifice nu poate fi con- 
trapusă unității. întrucît nici in
teresele naționale legitime nu pot 
veni în contradicție cu internațio
nalismul. Unitatea este cu atît mai 
trainică cu cît ea se bazează pe 
forța fiecărui detașament al miș
cării comuniste, ceea ce depinde 
tocmai de modul în care acesta re
zolvă cu succes problemele con
crete specifice ale luptei revoluțio
nare. corespunzător intereselor 
fundamentale ale clasei 
toare. ale propriului popor.

GH. BADRUS. V-aș ruga 
permiteți o referire la un 
pect al activității teoretice a 
tidului în planul relațiilor 
naționale. Este vorba de modul în 
care el privește coexistența pașnică 
între țări cu orinduiri diferite. De
sigur, necesitatea coexistenței este, 
îndeobște, unanim recunoscută, ea 
neavînd altă alternativă în zilele 
noastre decît un război atotdistru- 
gător Dar ce conținut concret 1 se 
dă coexistenței ? In elucidarea 
cestei probleme, gîndirea teoretică 
a partidului nostru a adus remar
cabile contribuții, considerînd co
existenta nu doar ca o „existență 
concomitent^" a celor două siste
me, izolate prin înghețarea rela
țiilor, sau ca o simplă absentă a 
războiului. Este vorba de o con
cepție activă, dialectică asupra co
existenței, care are în vedere nece
sitatea unor schimburi economice, 
tehnico-științifice, culturale, relații 
politice, contacte — cerute de fac
tori 
ple 
în 
cărui 
păcii 
poarele. Este vorba, în același timp, 
de o concepție ofensivă, militantă, 
străină oricărui spirit defensiv, ba
zată pe o profundă încredere in 
forța și vitalitatea popoarelor eli
berate de exploatare, care iși fău
resc azi destinele corespunzător 
voinței și intereselor proprii, pe 
convingerea în caracterul ireversi
bil al transformărilor petrecute in 
lume, pe încrederea deplină in for
ța orinduirii socialiste, in superio
ritatea ideologiei marxist-leniniste.

a-

categorie istorică

de o 
lumina

obiectivi — tot mai am- 
tntre toate statele lumii, 
interesul progresului fie- 
popor. ca și al omenirii, al 
și prieteniei între toate po-

înalte

le date, ideile emise in documen
tele Congreselor al IX-lea și al 
X-lea. în lucrările tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, reprezintă sub
stanțiale contribuții la îmbogățirea 
teoriei marxist-leniniste a națiunii 
în general, a națiunii socialiste și 
a relațiilor dintre națiuni în spe
cial. încercînd să sintetizez această 
contribuție în ceea ce are ea mai 
esențial, aș releva, mai întîi, evi
dențierea rolului națiunii, ca forță 
motrice de seamă a dezvoltării so
cial politice in lumea contemporană

Cu toate că și-au propus numai să puncteze parțial citeva din 
aspectele fundamentale ale gîndirii teoretice a partidului, discuțiile 
din cadrul „mesei rotunde" au relevat — pe deasupra marii diversi
tăți a problemelor abordate — spiritul creator in care partidul nostru 
aplică legitățile generale ale dezvoltării sociale la condițiile României, 
căutind soluții care să corespundă necesităților și stadiului de dezvol
tare a țării noastre. Este o inaltă datorie a comuniștilor, a militanților 
pe frontul ideologic de a-și însuși organic spiritul novator, militant, 
propriu activității conducerii de partid, să privească teoria comunis
mului științific ca o călăuză in acțiune aplicată creator la particulari
tățile țării, adaptată în permanență cerințelor dezvoltării societății.

Masâ rotundă realizata de Ada GREGORIAN și Tudor OLARU
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PARTIDULUI
CUVINT DE SLAVAGLO RI O 8 U L 

SEMICENTENAR

In numele OMULUI,
pentru OM!

Greu de presupus că «-ar găsi 
vreun alt subiect care să fi captat 
într-o atît de neistovită măsură in
teresul majorității în toate timpurile 
precum acela privind continua dez
voltare și perfecționare a ființei u- 
mane. Indiferent de secol sau zonă 
geografică, mod de organizare so
cială ori felul relațiilor omenești, 
numita temă a fost mereu actuală 
iar colectivitățile au cheltuit inva
riabil efort și o nesfîrșită speranță 
în a-i găsi soluții pe măsură. Din 
suma acestor soluții (bune-rele) se 
poate reconstitui, la urma-urmelor, 
istoria omului, acea poveste unică, 
fascinantă prin dramatismul și cota 
de neprevăzut care o însoțesc la tot 
pasul, poveste pare-se într-adevăr 
singular autentică, pe care o pot 
rosti în deplină cunoștință de cauză 
cei ce populează planeta albastră 
numită Pămint ; în rest sînt tatonări, 
aproximații, presupuneri, speculații 
filozofice sau filozofarde, intuiții, ra
ționamente logice, deducții etc.

Dar nu vom întîrzia pe suprafața 
foarte întunecoasă a acestui subiect 
nepereche, inepuizabil prin incrîngă- 
turi, privilegiu al învățaților din- 
tr-un șir de discipline (sociologi, fi
lozofi, istorici, psihologi). Ideea noas
tră este, din rațiuni lesne de înțeles, 
una practică : pornind de la natura 
relațiilor date, să intuim un punct 
de vedere, o opinie sugerate de mo
dul specific în care abordăm și (nota 
bene !) soluționăm respectiva temă. 
Zic astfel deoarece omul, acest gene
ros autor de bunuri materiale și spi
rituale, a fost tratat violent inegal 
de-a lungul zbuciumatei sale existen
țe iar fireasca sa aspirație către îm
plinire și echilibru a fost gratulată 
în fel și formă, în funcție de inte
resele divergente ale claselor, de or
dinea socială, de tipul de relații, de 
locul și rolul ocupat în producția 
materială și în sfera repartiției de 
bunuri.

Istoria ne avertizează că în funcție 
de stadiu, epocă, împrejurare sau 
felul ordinii sociale, soluțiile de mai 
bine privind omul au fost contradic
torii, parțiale ori nule. Ne vin în 
minte, ca un trist ..remember", pate- 
ticile clamări despre om și vocația 
acestuia la care recurgeau, dintr-un 
motiv sau altul (in fond același) ex
ponent ai trecutelor rînduieli — po
liticieni, filozofi, jurnaliști. Nefiind 
fondate pe fapte și realități, frumoa
sele lor promisiuni se întorceau, 
după strălucirea de-o clipă, în nean
tul de utopie de unde descinseseră, 
incit 
duit 
care 
vire.

Din contră, comuniștii nu 
și nu militează pentru un om bun și 
perfect în sine, pentru omul ideal ; 
comuniștii militează pentru un om 
real, bine structurat în focul reali
tăților care îl iscă și-l modelează, 
bine înarmat cu ideologia partidului 
și cu o viziune științifică asupra lu
mii, un experimentat al vieții, deți-

..omul de tip ideal" propovă- 
răminea o întristătoare 
iluziona conștiința pînă

himeră 
la isto-

propun

Pop SIMION

nătorul acelui „praxis" despre care 
vorbește Engels referindu-se la prac
tica istoriei universale al cărui pro
dus este omul modern.

Cum apare acest om modern în vi
ziunea partidului nostru, care se o- 
cupă atît de statornic de plămădirea 
lui cu argumentele realităților româ
nești ? Ca o celulă a unui corp viu 
care se află potențial în perpetuă 
dezvoltare și autoperfecționare. De 
aceea a și proclamat Partidul Co
munist Român ideea, devenită azi 
lege de guvernămint : totul pentru 
om, pentru nevoile sale ! De unde 
izvorăște acest crez ? Din viziunea 
realistă asupra omului și a menirii 
sale. In fiecare om există nesfirșite 
latențe și disponibilități pentru a 
deveni mai întreg, mai drept, mai 
curajos, mai puternic, mai bun, mai 
harnic, mai frumos, mai moral, mai 
cult, mai lucid, mai înțelept, mai so
ciabil. mai generos, intr-un cuvint, 
mai uman, ca să nu enumerăm lun
gul șir de adjective practic inepui
zabile. Ne-am obișnuit să-i zicem în 
terminologia curentă omul nou sau 
omul viitorului. Dar cum In socie
tatea noastră schimbările sînt foarte 
rapide și relația prezent-viitor se in
terferează, putem afirma cu mîndrie 
că România socialistă are nenumă- 
rați oameni noi, oameni ai viitorului 
care trăiesc în nrezent. Această con
statare mi se pare a fi cel mai eloc
vent și mai uman prinos de recu
noștință care se adresează în pri
măvara semicentenarului partidului 
nostru comunist, arhitectul acestei 
vaste înnoiri in peisajul uman ro
mânesc.

Cosmologii din antichitate vorbeau 
de quinta essentia, al cincilea și ce! 
mai frumos element material al lu
mii, de unde și termenul cu rostire 
frecventă de chintesență. Reluînd 
simbolul aș spune că omul pentru 
care milităm în chip deliberat și cu 
persuasiune reprezintă tocmai chin
tesența realităților socialiste, este 
transferul în omenesc ale acestora. 
In socialism istoria individului, des
tinul personal nu sînt și nu pot fi 
universuri închise, plutind impon
derabil și haotic în oceanul omenesc 
al unei națiuni sau al tuturora ; 
drumul, evoluția, orbita, strălucirea, 
destinele individuale se corelează 
cu cel social care le regenerează pe 
cele de mai sus. le potențează in chip 
nemăsurat, prin variate mijloace. Cei 
doi termeni se află legic într-o ne
desfăcută reciprocitate, în sfera rela
țiilor individ-societate. parte și 
treg, particular-general.

Practic nu există instituție de 
care să nu se ocupe azi, într-o 
mare sau mai mică măsură, de ceea 
ce numim dezvoltarea multilaterală 
și armonioasă a personalității umane.

în-

stat 
mai

Focul sacru
înființarea — 

urmă cu cincizeci 
ani — a 
Comunist 
constituit 
expresia organizatori
că a închegării deta
șamentului revoluțio
nar de avangardă al 
proletariatului român 
ci și expresia existen
ței și afirmării unui 
nou ideal 
tic, uman, 
cel mai 
vremii, 
viabilitatea

se

în 
de 

Partidului 
Român a 
nu numai

Aurel MIHALE

social-poli- 
progresist, 

înaintat al 
Consistența, 

acestui 
ideal se verificau in 
manifestarea explozi
vă a celor mai arză
toare năzuințe ale ma
selor muncitoare, în 
necesitatea acută a 
dezvoltării progresiste 
a societății românești, 
in posibilitatea înfăp
tuirii in viitor a 
României socialiste.

Idealul oomunist. In 
numele căruia și co
muniștii români au 
înălțat flamura purpu
rie a partidului, nu 
mai era un vis. El iz
vora din însăși viața 
și lupta, nevoile și as
pirațiile vitale ale ce
lor multi. în negura 
acelor vremi, din su
ferințele și nădejdea 
spre mai bine a lumii 
muncitoare, a răsărit 
in inimile a milioane 
de oameni focul sacru 
al acestui ideal, al în
crederii și speranței 
într-o lume nouă, lip
sită de asuprire și 
exploatare, al eliberă
rii omului, al asigu
rării dezvoltării lui li
bere, nestingherite.

Era un ideal îndrăz
neț și nobil, măreț, 
care părea încă înde
părtat acum cincizeci 
de ani, greu de reali
zat in condițiile mun
cii ilegale a comuniș
tilor. Dar, identificin- 
du-se pe deplin cu 
acest ideal și credin
cios Iui, partidul co
munist a strins tot 
mai mult rîndurile 
maselor muncitoare, 
ale poporului, pe care

l-a condus cu consec
vență și curaj, cu dir- 
zenie și devotament, 
cu sacrificii la lupta 
de eliberare social- 
politică și națională, 
la triumful socialis- 
mului in România.

Ridicînd steagul său 
în numele unui ase
menea vis, partidul 
comunist a chemat în
treg poporul muncitor 
la luptă neînfricată 
pentru „zdrobirea o- 
rînduirii crude și 
nedrepte", pentru li
chidarea oricărei asu
priri, a exploatării 
omului de către om, 
pentru dreptate și 
echitate socială, pen
tru asigurarea unor 
condiții de afirmare 
deplină a fiecărui om.

Partidul comunist, 
în furtunoase bătălii 
de clasă, a condus 
masele muncitoare la 
victoria insurecției ar
mate din august 1944, 
a revoluției populare, 
la preluarea puterii 
politice în stat, la în
scăunarea „domniei1 
celor ce muncesc, a 
poporului, la edifica
rea unei Românii li
bere și democrate, in
dependente. Ca expo
nent al intereselor și 
năzuințelor fundamen
tale ale poporului, a 
condus lupta acestuia 
pentru transformarea 
revoluționară a socie
tății. pentru crearea 
noului stat socialist, a 
noilor structuri social- 
economice, politice, a 
acelor condiții de 
muncă și de viață 
care asigură elibera
rea omului, dezvolta
rea și împlinirea per
sonalității umane. 
Credincios aceluiași 
ideal, pariidul comu
nist conduce astăzi 
poporul nostru în

lupta pentru construi
rea noii societăți so
cialiste. pentru conti
nua ei perfecționare, 
pentru bunăstarea și 
fericirea tuturor mem
brilor societății, spre 
înfăptuirea deplină a 
socialismului, spre co
munism.

Focul sacru, 
în 1921 <■
români, arde de cinci 
decenii, 
pe vatra acestui 
mint strămoșesc 
nostru. El iluminează 
astăzi din plin desti
nul poporului român 
și al României socia
liste, munca creatoare 
a tuturor cetățenilor, 
dă imbold operei de 
făurire a unei socie
tăți multilateral dez
voltate, însuflețește și 
înaripează arta și li
teratura, cultura. în- 
nobilîndu-le cu per
manența mesajului 
său umanist-socialist.

Datorită tocmai a- 
cestui fapt, — poate 
mai mult decit al ori
cărui altuia — Parti
dul Comunist Român 
și-a ciștigat de drept 
rolul de conducător 
încercat, firesc al po
porului. Ca detașa
ment revoluționar de 
avangardă, el a fost 
și este exponentul fi
del al intereselor vi
tale ale clasei munci
toare. al intereselor 
majore, sociale și na
ționale. ale poporului 
român. El a fost si 
este, deopotrivă. ex
presia si forța acestui 
ideal, mereu renăscă- 
tor.

Focul 
lului 
arde și 
și înalt, 
pe vatra României so
cialiste. Lumina lui. 
înnoitoare și vie. va 
străjui de-a pururi 
pent-u noi și viitori
me prin clarviziunea 
partidului nostru co
munist.

aprins
de comuniștii

neîntrerupt,
pă- 

al

sacru al idea- 
comunist va 
in viitor, liber 

nestingherit.

Enumerînd doar termeni! numitei 
împliniri realizăm țesătura de ra
porturi concrete în care este inte
grat omul spre a reuși tn năzuința 
lui de mai bine, de mai mult, de mai 
frumos: spațiul de muncă, de bunuri, 
de studiu, de odihnă, de recreere, de 
cultură și arte, de opinie publică, de 
aptitudini, disponibilități. însușiri, 
talente. Definind acest vast proces 
care se desfășoară la scara națională, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu îi în
demna nu de mult pe oamenii de li
tere să fie neobosiți în a-și aduce a- 
portul la memorabila operă de crea
ție a noii conștiințe și a noilor struc
turi umane socialiste.

In umanismul socialist comuniștii 
nu văd un postulat, caritabil ci în
săși substanța nouă a realității, esen
ța politicii față de oamenii ce com
pun societatea. Moralității vechi, ba
zată pe egolatrie și individualism. îi 
opune colectivismul, ansamblul de 
principii și conduite care include in
teresele personale in înțelesul larg, 
nobil, real și efectiv. Libertatea o- 
mului de azi nu-i reverie, vis, s-a 
dezlegat de orice umbră de utopie, 
se realizează în fapt sub imperiul 
necesităților Înțelese, feste izvorită 
din acesta — și tocmai solul ferm al 
necesităților obiective ii garantează 
funcțiunea. Omul este, în acest favo- . 
rabil context, mic sau mare, pe mă
sura eficienței sale sociale și mate- 
rial-spirituale, valorează exact cît și 
munca sa. principiul justițiar pe care 
doar felațiile socialiste îl pot instau
ra. statua, garanta.

Profesia de scriitor, condiția mea 
de intelectual comunist mi-au oferit 
nenumărate prilejuri să cunosc pe 
viu. nemijlocit și intr-un larg evan
tai de personificări, pe omul nou al 
acestor ani. al cărui portret am în
cercat să-l schițez in însemnările de 
față ; am cunoscut zeci și sute de 
oameni plămădiți din aluatul de no
bilă esență sugerat mai sus. Cine 
sint acești oameni ? Devotați lucră
tori cu focul, apa și materia supuse 
metamorfozelor industrial ; țărani 
cu duh și har care ințelăg matur 

-curgerea noilor realități ; dascăli-pa- 
trioți, de mare vocație, veritabili pă
rinți spirituali ai generației contem
porane ; ingineri de autentică crea
ție științifică ; bravi soldați, conști- 
enti că sînt brațul apărător al tării ; 
doctori iluștri, reprezentanți demni 
ai tradiționalei noastre școli de sănă
tate ; superbi visători cu ochii des
chiși și spiritul treaz, buni mesageri 
intru propășirea artelor românești 
și. in sfîrșit, dar poate printre cei 
dinții, activiști plini de dinamism si 
înflăcărare partinică, lucrători in or
ganele și organizațiile partidului. In 
fiecare dintre aceștia toți este o păr
ticică. un atom. o sămințâ vie. o 
seînteie din substanța revoluționară 
și focul incandescent al partidului 
nostru care i-a modelat după chipul 
și asemănarea sa.

Dacă întrebi, bunăoară, cum e Par
tidul Comunist Român, răspunsul va 
veni firesc. negreșit : e puternic, 
clarvăzător, echilibrat și purtător de 
substanță nouă ca înșiși oamenii mi
nunați pe care i-a crescut în luptă 
și muncă de-a lungul celor 50 de ani 
de istorie glorioasă. Lauda acestor 
oameni noi, lauda virtuților comu
niste se răsfringe asupra partidului, 
i se datorează, de fapt, i se cuvine lui; 
lauda pârtidului căreia 1 se alătură 
în această solemnă clipă de istorie 
20 000 000 de oameni, intr-un glas u- 
nanim, se răsfringe — reverberată în 
mii de fațete și străluciri — asupra 
oamenilor României de azi, așa cum 
sint ei și cum tind să fie.
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SZEMLER Ferenc

AȘA CA RUDELE

Nicolae DRAGOȘ

OSTAȘUL DE RlND
AL PARTIDULUI

Corneliu ȘERBAN

în românește de 
Al. ANDRIȚOIU

Haina biciuită de ploi — tabloul cel intim 
Ii spune un nume de prieten
Pierdut sub rafala escortei.

Statuie în lumină de vară...
Priviți-1 l Și-a măsurat anii, adunați în trecut, 
Sub ziduri de neguri, sub oarbe obuze
Și lacrimi uscate sub altele noi
Sub zboruri de soare rănite-n zăbrele

Cicatricea, arar observată 
Povestește o-ncleștare cu moartea.

deci, cu vorbe 
de-ntelepciune să parcurgem azi, amănunțit, 
destinul patriei, apoi al nostru
și să alegem luminați 
ce-i de făcut

...Acum, între mii de priviri și chipuri asemenea lui, 
Pășește în coloana victoriei, luminat de o lacrimă-n care 
Soarele intens se privește
Și ochii lui par
Nou soare al vremii, uman.

El a știut primăvara s-o spună înainte de-a fi 
Priviri să îndemne spre ea,
El a știut copacii să-i învețe rostirea cîntecului 
Ascuns în incercuiții lor ani
Și să-ndemne spre cintec 1

Adunate-s puține semnele, adolescența rostindu-i 
Și nici tinereții nu i-a cules mărturii pentru sine ; 
A fost cel ce-ntr-una a dat 
Dăruindu-se-ntreg pentru alții.

Pasul, în zborul de flamură roșie-i scris 
Chipul — zidit în legenda
Luminii, visată cu anii lui toți.

Petala uitată-ntr-o carte, e-o fată 
Ce-a știut bărbătește să spună : 
„Nu știu !“
Și să moară.

Cu amintirea măsoară trecutul 
în liniștea nopții, scandînd, 
Cu amintirea-și aude tovarășii: 
„Nu bate l*1, „Nu bate !“, „Nu bate î“

Așa ca rudele cînd se adună 
firesc, la sfatul lor familial 
și își vorbesc cu chibzuință unii altora, 
ori își dispută cu temeinicie 
păreri, dovezi, la fel și noi 
ne adunăm acum 
în jurul unei mese mari, rotunde 
să ni-1 sărbătorim frumos pe-acela care 
ajunse la o vîrstă respectabilă, 
cu greu, prin încercări și lupte, 
rotind istoria din umbra 
Infrîngerilor, spre lumina albă 
a-nscriselor victorii
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Idealul care
dă viată

artei noastre
Un înalt spirit de 

răspundere, obiectivi
tate și principialitate a 
însoțit, de la început, 
lupta comuniștilor ță
rii noastre pentru o 
lume mal dreaptă, 
pentru socialism. An
samblul de măsuri a- 
doptate, menite să 
contribuie la perfec
ționarea continuă a ac
tivității în toate do
meniile vieții sociale, 
ca și remarcabilele 
realizări obținute pînă 
acum oglindesc o gri
jă deosebită 
dezvoltarea , 
tisei, pentru 
celor mai 
condiții de 
multilaterală 
sonalității 
releva în 
sebit acest 
manist al 
ilor, preocuparea 
ele să corespundă idea
lurilor majore și per
spectivelor obiective 
ale întregii colectivi
tăți. Aș releva, de a- 
semenea, condițiile de
osebite care au fost 
asigurate dezvoltării 
artistice. Am cunoscut 
toarte bine situația 
plasticieniior dintre 
cele două războaie și 
pot afirma că prea pu
țini erau cei care reu
șeau să trăiască exer- 
citîndu-și meseria de 
pictor sau sculptor.

Dezvoltarea multi
laterală, diversificată a 
artei Ia care asistăm 
astăzi, faptul că artiș
tilor plastici li s-au 
oferit atîtea prilejuri 
de a-și demonstra ta
lentul (numeroase lu
crări de artă monu
mentală, o atestă) Bînt

Alexandru 
CIUCURENCU

Iar după-aceea, 
strîngîndu-ne cu grijă lucrurile 
să ne imprăștiem în patru unghiuri 
ale acestei țări și să-mplinim 
tot ce se cheamă datorie-n munca noastră 
pînă la sărbătoarea ce urmează.

pentru 
democra- 

crearea 
favorabile 

afirmare 
a per- 

umane. Aș 
mod deo- 
aspect u- 
intervenți- 

ca

tot atltea dovezi ale 
sprijinului pe care 
statul nostru îl acor
dă artiștilor. Este un 
sprijin adus eforturi
lor de autodepășire, 
de promovare a idei
lor etice superioare, 
dar în același timp 
este și un sprijin ma
terial.

Prin tnsășl 
activității 
trebuie să 
nenți ai 
continuă 
umană, ai ideilor de 
adevăr și frumos, 
interpret avizat al 
lității cotidiene, 
în același timp și 
educator al gustului 
estetic, artistul plastic 
al zilelor noastre nu 
poate trece cu vede
rea tulburătoarele 
transformări petrecute 
in toate sectoarele vie
ții noastre. Implicit 
sau explicit arta crea
torilor noștri este or
ganic legată de viață, 
de actualitate, de ide
ile nobile ale societă
ții, de adevărurile fun
damentale ale existen
ței noastre, de lupta și ,‘>11 
manca eroțcă a , po-' 
porului condus cu in-v 
țeleaptă clarviziune de" Prol 
partidul comunist. Aș 
remarca că pe cei mai 
mulți dintre artiștii tă
rii noastre i-a carac
terizat întotdeauna 
dragostea față de pa
trie și de poporul că-

natura 
lor, artiștii 
fie expo- 
ideilor de 
desăvîrșire

Ca 
rea- 
dar 
ca

ruia îl aparțin, senti
mentul că sînt datori 
să restituie poporului 
bogate daruri spiritua
le. Această neîncetată 
adeziune la lupta po
porului pentru liber
tate și progres social a 
fost o trăsătură spe
cifică a culturii noas
tre. Cu atît mai mult 
In condițiile contem
poraneității arta noas
tră trebuie să fie o 
artă de semnificație, 
de adincire a adevă
rurilor și de îmbogă
țire a orizonturilor ; 
ea trebuie tă fie o 
expresie a atașamen
tului la cauza poporu
lui și a societății. Â- 
vem de întruchipat in 
creația noastră spiritul 
viu al unei perioade 
eroice din viața țării, 
perioadă in care chipul 
comunistului, faptele 
lui s-au distins în 
marile confruntări so
ciale, de luptă și con
strucție.

Fiecare lucrare de 
artă plastică constituie 
un întreg care închide 
in interiorul lui atît 
realitatea cit și depă
șirea ei, atît ideea cît 
și organizarea ei artis
tică ; flecare lucrare 
trebuie să exprime o 
personalitate artistică 
in ființa căreia se re
flectă întreaga epocă 
"nntemporană. Fiecare 

,'iist trebuie să se’in- 
igreze cu timbrul său 
Jpriu L-

artei românești anga
jate, să 
crearea 
care să 
tem pe
modul nostru comunist 
de a gindi și a simți.

contribuie la 
unei arte în 
ne recunoaș- 
noi înșine, cu

Zilele filmului românesc
Un film emoționant 

consacrat forței oame
nilor în lupta\cu ele
mentele dezlănțuite 
ale naturii a evocat — 
în programul de ieri 
al „Zilelor filmului 
românesc" — momen
tele de grea încercare 
din primăvara anului 
trecut. Este vorba des
pre documentarul ar
tistic de lung-metraj 
Apa ca un bivol ne
gru, producție a stu
dioului „București" 
(scenariul — Andrei 
Cătălin Băleanu, Pe
tre Bokor, Stere Gu- 
lea, Roxana Pană. Dan

Pița, Mircea Veroiu. 
Youssouff Aidaby; re
gia : Andrei Cătălin 
Bâleanu. Petre Bokor, 
Dan Pița, Mircea Ve
roiu, Youssouff Ai
daby ; imaginea —Io
sif Demian, Dinu Tă- 
nase). A rulat, de 
asemenea, scurt-me- 
trajul Baladă pentru 
oei căzuți, realizat de 
Pompiliu Gilmeanu 
pe un scenariu de 
Aurora Roșea (ima
ginea Miliutin Obra- 
dovici) — evocînd în 
imagini vibrante par
ticiparea intemațio- 
nalistă a revoluțio-

narilor români in lup
tele antifasciste din 
Spania și din Franța.

Astă-seară, in 
cheierea acestei 
nifestări dedicate 
micentenarului. 
rula filmele Facerea 
lumii (scenariul — Eu
gen BarbU ; regia : 
Gheorghe Vitanidis ; 
imaginea : Ovidiu Go
logan) și scurt-metra- 
jul întilnire cu vechii 
mei prieteni (scena
riul și regia : Mirel 
Ilieșu ; imaginea : 
Doru Segall, Mihail 
Narti).

în- 
ma-
se- 
vor

Cum copacii se-nclină la ivirea zorilor
Și păsări își caută glasul înalt să le spună zorilor numele 
Cum marea-și adună oglinda să-ntîmpine razele zilei 
Cînd seva în plante deodată devine solemnă 
Așa ne-ndreptăm privirea spre el, 
„Ostașul de rînd al partidului" —
Traversînd istoria de la trecut spre viitor.

• •

In această țară, comuniștii
Aseară am văzut, pe micul ecran, 

ultimul dintre cele cinci filme din 
ciclul intitulat „în această țară, co
muniștii..." — consacrat de Televi
ziunea română semicentenarului 
P.C.R. Alături de atit de elocventa 
serie de emisiuni „50 de ani în 50 
de evocări" și completindu-se reci
proc, aceste filme conturează o vi
brantă istorie in imagini a mișcării 
muncitorești din țara noastră, a 
luptei desfășurate consecvent, de la 
înființarea sa, de Partidul Comunist 
Român, împotriva exploatării, pentru 
libertate și independență, pentru 
triumful socialismului in România.

S-a realizat astfel o istorie in ima
gini vii a ultimelor cinci decenii, 
rememorînd evenimente dintre cele 
mai semnificative și realități politice, 
sociale definitorii pentru această 
frărnintată perioadă a existenței po
porului român, evocînd marile bătă
lii și marile victorii obținute cu 
imense sacrificii de clasa muncitoare 
condusă de partid. Este, fără îndo
ială, un merit al televiziunii noas
tre faptul că a inițiat valorificarea 
materialului filmat existent in Ar
hiva națională de filme — mărtu
rii emoționante, adeseori dramatice, 
ale drumului parcurs în această ju
mătate de veac. A fost necesară o 
laborioasă activitate de cercetare și 
selectare a filmelor de arhivă (patru 
dintre componentele ciclului sînt 
filme de montaj, iar unul — evo- 
cind pregătirea și înfăptuirea, sub 
conducerea P.C.R., a actului insu
recțional de la 23 August 1944 — a- 
pelează la mărturiile unor partici
pant! la istoricul eveniment), o cer
cetare care a condus la descoperi
rea unor imagini revelatoare. Dar 
recurgind la memoria peliculei, auto
rul celor patru filme de montaj — 
Eugen Mândrie — asociază eloc
ventei imaginilor forța cuvîntului 
pentru a dezvălui sensurile profunde 
ale unor secvențe filmate de opera- 

de cele mai multe ori anonimi, 
a compensa hiatusurile

fice asupra evenimentelor din peri
oada mai îndepărtată a evocării.

...Vedem imagini de la începuturile 
organizării clasei muncitoare și ima
gini sugerînd contrastul profund din
tre condițiile mizere de viață și 
muncă ale proletariatului si existența 
celor avuți.

Filmul marchează momentul isto
ric al constituirii Partidului Comu
nist Român, pe fundalul realităților 
epocii. Mărturiile filmate sint incă

UN EMOȚIONANT
CICLU DE FILME
LA TELEVIZIUNE

tori
sau pentru 
existente in mărturiile cinematogra-

puține, In schimb există fotografii ; 
pe micul ecran și fotografiile se a- 
nimă, iar evocarea cîștigă în rezo
nanțe pe măsura ce surprinde, o dată 
cu trecerea timpului. dezvoltarea 
conștiinței maselor, intensificarea 
luptei de clasă, creșterea avintului 
revoluționar.

Nu ne propunem — și nici n-ar fi 
posibil — să „rezumăm" aceste fil
me. să trecem în revistă momentele 
importante pe care 
insa să subliniem — 
rea documentară a 
tosul ei, claritatea și 
trant al ideilor pe 
relevînd rolul decisiv și mereu cres- 
cind al Partidului Comunist Român 
tn viața, in destinul poporului nosș 
tru. Merită să insist aici asupra 
virtuților comentariului scris și ros
tit de Eugen Mândrie — deosebit de 
substanțial și de expresiv, bogat în 
imagini și in asociații surprinzătoare 
menite să dea consistență acestei 
captivante retrospective. Și merită 
relevată, de asemenea, contribuția 
importantă adusă la reușita acestor

le evocă. Vrem 
o dată cu rigoa- 
evocării — pa- 
caracterul pene- 
care le afirma

Silme de monteurul Anton Belief și 
e autoarea comentariului muzical — 
Mihaela Sergescu. (Filmele — pro

ducție a Studioului de filme 
T.V. — au fost realizate cu sprijinul 
Arhivei naționale de filme, al stu
dioului „Alexandru Sahia" și au 
avut drept consultant pe tovarășul 
Ion Ardeleanu de la Muzeul de isto
rie a partidului comunist, a mișcă
rii revoluționare și 
România).

Moment de relief 
ciclului la care ne 
„Vară fierbinte1

democratice din

în desfășurarea 
referim, filmul 

„Vară fierbinte" (realizat in anul 
1969) reconstituie, din mărturiile u- 
nor participant! direcți, evenimentele 
de la 23 August 1944. în colaborare 
cu regizorul Virgil Calotescu, Paul 
Anghel punctează, cu intuiție și re
marcabilă expresivitate, momentele 
esențiale ale evocării, ia interviuri, 
conduce discuții, conferind un ca- / 
racter pasionant acestui film care 
relevă convingător rolul P.C.R. in 
inițierea, înfăptuirea și triumful in
surecției armate (montajul — Magda 
Bateșcov, ilustrația muzicală — Lu
cian Ionescu).

Ultima parte a ciclului „In această 
țară, comuniștii..." este consacrată 
anilor noștri. După evocarea perioa
dei clocotitoare a cuceririi puterii 
(in episodul precedent), filmul pre
zentat aseară surprinde — într-o am
plă și convingătoare desfășurare — 
ritmurile construcției, procesele noi. 
specifice realităților României socia
liste după Congresul al IX-lea șl 
Conferința Națională a partidului, 
activitatea entuziastă a întregului 
popor pentru îndeplinirea hotărîrilor 
Congresului al X-lea. Montajul evi
dențiază momente emoționante din 
activitatea 
ani, fapte 
prețuirea și dragostea cu care este 
înconjurată conducerea partidului, 
secretarul său general, unitatea strîn- 
să dintre partid și popor.

prodigioasă a ultimilor 
semnificative ilustrind

D. COSTIN

IN NUMELE VIITORULUI
Din îndemnul 
Partidului, 
sub flamura lui, 
tot ce zidim, 
tot ce-mplinim, 
freamătul muncii, 
iureșul zorului... 
Totul e, toate sînt,
In numele viitorului!

Ascultăm 
cîntecul sondelor, 
ne incintă 
zîmbetul sporului... 
Totul e, toate sînt, 
In numele viitorului!

Ne tulbură 
freamătul stelelor, 
ne farmecă 
nopțile dorului... 
Totul e, toate sînt,
In numele viitorului!

Privim 
largul înaltului, 
deprindem 
avîntul zborului... 
Totul e, toate sînt,
In numele viitorului!

Răsune un cîntec de slavă 
PARTIDULUI, 
părintelui, dragului, biruitorului, 
în numele prezentului,

viitorului !
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I maginea contem
porană a României 
socialiste este pu
ternic caracterizată 
de fluxul înnoiri

lor. Procesul de per
fecționare a întregii vieți 
sociale, inițiat și con
dus de partid, reflectă 
capacitatea orinduirii noas
tre de a-și valorifica ple
nar superioritatea, neseca
tele ei resurse de pro
gres. Toate măsurile no
vatoare adoptate in peri
oada ce a urmat Congre
sului al IX-lea au contri
buit la o mai consecventă 
aplicare a principiului 
centralismului democratic 
in întreaga viață socială, 
in sensul îmbinării armo
nioase a conducerii cen
trale cu democrația largă 
a unităților de bază, cu 
sporirea atribuțiilor și răs
punderii lor in fiecare sec
tor de activitate. Subliniind 
necesitatea de a se acțio
na cu și mai multă fermi
tate pentru a înlătura ba
rierele din calea înfăptui
rii cerințelor decurgind 
din acest principiu fun- 

, damental al conducerii 
vieții noastre economice și 
sociale, recenta plenară a 
C.C. al P.C.R. a cerut ca, 
păstrind centralismul de
mocratic^ asigurind îndru
marea unitară a întregii 
activități sociale, să fie 
pusă in funcțiune din plin 
latura esențială a acestui 
principiu — latura demo
cratică, și nu centralistă, 
excesivă.

Aceste indicații 
largă valabilitate 
toate compartimentele 
cietății 
rea 
ale 
siv 
ție 
ril

au o 
pentru 

so- 
noastre, combate- 

oricăror manifestări 
centralismului exce- 

reprezentind o condi- 
hotărîtoare a infăptui- 
măsurilor de perfecțio

nare a vieții economice și 
sociale. Iată 
format tema 
tre.

— Desigur, .
buie abordată în contex
tul în care se dezvoltă so
cietatea noastră, puternic 
marcat de suflul înnoitor 
imprimat de Congresele al 
IX-lea și al 
P.C.R. — ne 
TRANDAFIR 
prim-secretar 
tului județean Caraș-Se- 
verin al P.C.R. Pornind de 
la principiul că formele și 
metodele de conducere și 
organizare socială nu sint 
imuabile, partidul a acțio
nat pe un plan larg spre 
a promova cu consecvență 
forme și metode corespun
zătoare cerințelor noii e- 
tape de dezvoltare a țării, 
înlăturînd tot ceea ce 
este depășit, perimat. La 
alcătuirea acestui cadru 
propice a concurat un 
vast complex de măsuri, 
de la perfecționarea mo
dului prin care partidul 
își exercită rolul de forță 
conducătoare a societății,

, îmbunătățirea activității 
organelor centrale și lo
cale ale statului, sporirea

V

subiectul ce a 
anchetei noas-

problema tee-

ale 
___ ing. 
COCÎRLĂ, 

al Comite-

X-lea 
spune

atribuțiilor organizațiilor 
obștești, pînă la crearea 
structurilor instituționale 
și a climatului politic me
nit să asigure o largă 
participare a maselor la 
guvernarea țării. Dacă ar 
fi să ne referim doar la 
îmbunătățirea împărțirii 
administrativ-teritoriale a 
țării, noua lege de orga
nizare a consiliilor popu
lare, perfecționarea 
todelor de conducere 
planificare a tuturor 
murilor economiei, 
nătățirea sistemului 
cointeresare materială, 
recentele măsuri p.l___
eliminarea oricăror verigi 
intermediare între comite
tele județene de partid și 
Comitetul Executiv, Se
cretariatul C.C. al P.C.R., 
ca și la cele preconizate 
pentru întărirea răspun
derii organelor județene de 
partid, a consiliilor popu
lare în aplicarea prevede
rilor legilor, punîndu-se ca
păt imixtiunilor în activi
tatea acestora a unor fo
ruri centrale, apare limpe
de că centralismul demo
cratic a dobîndit dimensiuni 
noi in realizarea unei con
duceri științifice a societă
ții, în creșterea autonomiei 
și atribuțiilor organelor lo
cale, in stimularea inițiati
vei și activității creatoare 
a maselor. Această orien
tare a sporit eficienta 
modului de conducere, 
a dus la dezvoltarea con
lucrării între organele cen
trale și cele locale, la o mai 
clară precizare a răspunde
rilor pe toate verigile, a 
făcut posibilă mai larga va
lorificare a resurselor uma
ne și materiale, a unor po
tente de inițiativă și 
creativitate insuficient fo
losite in trecut.

Fapt ilustrat grăitor, 
între altele, de însăși 
constituirea județului Ca- 
raș-Severin, care a per
mis accelerarea ritmului de 
dezvoltare a acestei părți 
a țării. în cincinalul recent 
încheiat, județul nostru a 
beneficiat de investiții în 
valoare de 4,3 miliarde de 
lei ; s-au dezvoltat orașele, 
localitățile rurale. Apropie
rea factorilor de conducere 
de verigile de bază, de u- 
nitățile economice, crește
rea autonomiei și compe
tențelor acestora își vădesc 
roadele. Cu cițiva ani în 
urmă, industria reșițeană, 
din cauza limitării posibili
tăților proprii de a acționa, 
întîmpina dificultăți în a- 
provizionarea tehnico-ma
terială. ceea ce ducea Ia 
rămîneri în urmă în reali
zarea planului. Verigile in
termediare. numeroase, e- 
rau tot atitea obstacole in 
calea dezvoltării inițiativei 
locale. Actuala structură 
organizatorică a industriei: 
minister — centrală — în
treprindere, mai suplă, mai 
mobilă, facilitează atit e- 
xercitarea rolului dinami
zator al organizațiilor de 
partid. cit și îndeplinirea 
eficientă a atribuțiilor spo-

- n contextul marilor prefa
ceri care au schimbat din 
temelii înfățișarea țării, 
viața poporului, un Ioc pri
mordial îl ocupă procesul de 

adîncire a democrației socialiste, fe
nomen în cadrul căruia perfecționa
rea democrației cooperatiste ocupă 
un loc important. Așa cum subli
nia tovarășul Nicolae Ceaușescu in 
expunerea ținută la ședința de lu
cru de Ia C.C. al P.C.R. din noiem
brie 1970, pentru a pune în valoare 
marile avantaje și posibilități ale 
proprietății socialiste este necesară 
folosirea judicioasă, intensivă a pă- 
mintului, asigurarea mijloacelor 
tehnice și a specialiștilor, aplicarea 
largă în producție a cuceririlor 
agrotehnicii și zootehniei moderne, 
este necesară, ca o condiție obliga
torie, continua adîncire și perfec
ționare a democrației cooperatiste, 
pentru a asigura ca țărănimea coo
peratistă să ia parte activă la elabo
rarea și înfăptuirea politicii parti
dului in domeniul agriculturii. 
Despre rolul imens pe care-l au 
întărirea și dezvoltarea democrației 
cooperatiste am organizat această 
anchetă la care răspund oameni din 
două mari comune ale județului 
Galați — Băleni și Pechea. Parti- 
cipanții Ia discuții, avind răspun
deri mai mari sau mai 
cooperativele respective, 
țărani get-beget, care
— și conduc bine — 
de zile aceste cooperative 1 Do
vadă sint rezultatele economice
— numai in acest an, Ia fiecare 
dintre ele, valoarea producției va 
ajunge la citeva zeci de milioane 
de Iei. Această participare în pro
porție de masă, la scara întregii țări 
probează „pe viu" ce uriașă forță 
a fost în stare să descătușeze și s-o 
pună plenar in valoare socialismul.

★
In esență, democrația cooperatis

tă, prin diversele forme de mani
festare, prin întreg mecanismul ei, 
trebuie să asigure ca toți țăranii 
cooperatori să-și poată spune cuvin- 
tul in conducerea treburilor coope
rativei, să participe efectiv atit la 
stabilirea măsurilor privind organi
zarea producției, retribuția muncii, 
dezvoltarea cooperativei etc., cit și 
la înfăptuirea lor în viață. Ce con
cluzii s-au desprins din activitatea 
practică cu privire la necesitatea 
adincirii continue a democrației 
cooperatiste ?

„La noi — ne spune Alecu Cră
ciun, deputat în Marea Adunare 
Națională, președintele cooperativei 
agricole de producție din Băleni — 
treburile merg bine pentru că toți 
pun mintea și umărul cînd luăm 
hotărîri și cînd le ducem la înde
plinire. Aceasta se realizează în 
primul rind prin adunarea gene
rală care rezolvă toate problemele 
legate de activitatea economică. Cu 
alte cuvinte, in tot ceea ce am plă
nuit, în tot ceea ce am înfăptuit, 
ne-am sfătuit cu toți cooperatorii, 
am dezbătut cu ei fiecare lucru, 
le-am ascultat cu atenție părerile, 
propunerile și despre tot ceea ce 
«stabileam să facem am ținut să 
se știe de către toți. Principala 
concluzie pe care am tras-o eu. ca 
președinte, ca de altfel to‘i 
care facem parte din consiliul de 
conducere, este că trebuie să con
duci in văzul lumii, sub ochii oa
menilor, să le dai posibilitatea să-ți 
controleze, să-ți verifice fiecare 
pas, fiecare acțiune, să le oferi

I

mici in 
sint toți 

conduc 
de ani

me- 
și 

ra- 
îmbu- 

de 
la 

privind

rlte acordate organismelor 
economice în programarea 
producției, aprovizionarea 
tehnico-materială, desface
rea pe piața internă și ex
ternă. Astfel, atunci cînd, 
de pildă, la uzina „Oțelul 
roșu" au apărut dificultăți 
în realizarea producției 
oțel, comitetul județean 
partid a putut acționa 
rect, orientînd Centrala 
derurgică de la Reșița 
acorde ajutor efectiv in de
pășirea neajunsurilor. N-a 
mai fost nevoie să se soli
cite avize și aprobări ale 
forurilor centrale, nu s-au 
așteptat „dezlegări" din 
partea ministerului, a di
recțiilor generale. în numai 
două luni, prin mobilizarea 
forțelor întregului colectiv, 
restanțele au fost recupe
rate, astfel că planul pe 
1970 a fost îndeplinit și de
pășit. Este unul dintre nu
meroasele exemple care 
demonstrează că dezvolta
rea autonomiei unităților 
economice, a organelor lo-

de 
de 

di- 
si- 
să

apariția statutelor-cadru 
ale sindicatelor etc. concre
tizează pe cale legislativă 
intervenția directă a parti
dului și statului in proce
sul lărgirii democratismu
lui, in combaterea centra
lismului excesiv. Interven
ție cu atit mai oportună cu 
cit manifestări ale iner
ției își găsesc aplicare 
și in raporturile sociale. 
Astfel că o descentra
lizare deliberată repre
zintă un factor de progres, 
contribuind la combaterea 
fenomenelor de sclerozare, 
a automatismelor, a rutinei, 
pe planul relațiilor sociale. 
Pentru a se ajunge însă la 
rezultate efective în apli
carea consecventă a cen
tralismului democratic e 
necesară folosirea adecvată 
a acestui cadru instituțio
nal, atit de către organele 
centrale, chemate să înlă
ture tendințele de a se sub
stitui atribuțiilor organelor 
locale, cit și de către aces
tea din urmă, car» trebuie

toacele spre a obține ma
ximum de rezultate econo
mice. Și în ceea ce privește 
desfacerea producției, am 
putea spune că trăim pe 
„propriile picioare", deoa
rece desfacerea nu poate fi 
ruptă de producție ; pro
ducția noastră trebuie să 
răspundă unor necesități 
reale ale beneficiarilor, ale 
economiei. Uzînd de drep
turile sporite care ne re
vin. am putut întreprinde, 
fără a mai fi nevoiți să 
solicităm nenumărate avi
ze „de la centru", un șir 
de acțiuni care au dus la 
reducerea cheltuielilor ma
teriale, asimilarea de noi 
produse, reducerea volu
mului muncii administra
tive. Creșterea eficienței e- 
conomice a activității noas
tre reflectă avantajele 
create ca urmare a liber
tății de acțiune de care na 
bucurăm acum în moderni
zarea și introducerea în 
fabricație a unor produse

strucțiuni și circulare, fie
care mișcare a directorului, 
a salariaților, cu siguranță 
nu vom reuși, insă in mod 
cert vom incătușa răspun
derea și inițiativa**.

ezultatele pozitive 
obținute în urma 
măsurilor luate de 
partid pentru mai 
consecventa aplica

re a principiului centralis
mului democratic în con
ducerea economiei 
creat posibilitatea 
perfecționări.
e vorba de 
încheiată, ci 
ces continuu, 
evitării centralizării inutile 
pot fi făcuți noi pași. A- 
cum, stabilirea gradului u- 
nei secții de fabricație 
face de către centrala 
dustrială ; nu ar fi 
bine ca ea să treacă 
competența uzinei, care are 
o mal exactă viziune a re-

au 
altor

nufiindcă
o acțiune 

de un pro- 
Pe linia

se 
in- 

mal
în

AFIRMARE LARGĂ

circu- 
limi tarea 

a uni- 
ajung 

scopul 
deține 
a fost

te prin practica „întregirii* 
legilor cu excesul a dife
rite instrucțiuni, 
lare, care, prin 
cimpului de acțiune
taților subordonate, 
să încalce însuși 
legii. Un „record" 
Codul Muncii, care 
modificat succesiv de peste
100 de acte normative, u- 
nele contradictorii, deter- 
minînd de altfel un mare 
număr de litigii. Pe drept 
cuvînt a criticat conduce
rea partidului ministe
rele care, prin noianul de 
„reglementări", știrbesc au
tonomia unităților în sub
ordine, le limitează în mod 
arbitrar atribuțiile consfin
țite prin acte legislative.

Practica „stabilirii" în 
amănunt, de către organis
me care n-au legătură di
rectă cu producția, a mo
dului de desfășurare a 
muncii în unitățile produc
tive mai este, din păcate, 
încă întîlnltă. La Vaslui,

A SPIRITULUI DE INIȚIATIVĂ Șl 
RESPONSABILITATE SOCIALĂ

în cu- 
varia- 

con-

cale, constituie o premisă a 
soluționării prompte, 
noștință de cauză, a 
telor probleme ale 
strucției socialiste.

— Cu alte cuvinte, un 
cadru fertil inițiativei, 
un cadru deplin concor
dant stadiului actual al 
dezvoltării Societății noas-

ocmal pentru a 
deschide cimp larg 
inițiativei,

a 
ultimii 
sistemului in- 

menit să asi-

parti- 
inițiat, 

ani,
dul 
în 

dezvoltarea 
stituțional 
gure condiții pentru accen
tuarea laturii democrației 
în cadrul principiului cen
tralismului democratic, a- 
firmarea eficientă a auto
nomiei forurilor locale, 
antrenarea largă a maselor 
la conducerea societății, re
levă prof. univ. TUDOR 
DRAGANU, de la Faculta
tea de drept din Cluj. în
ființarea centralelor indu
striale, legea contractelor 
economice, perfecționarea 
sistemelor de creditare 
finanțare, reorganizarea a

să manifeste mal multă 
inițiativă in a acționa de 
sine stătător, precum și e- 
xigență în îndeplinirea noi
lor răspunderi.

— Așadar, trăsături care 
incumbă obligații distincte. 
Sint acestea pretutindeni și 
eficient îndeplinite ?

— Și experiența între
prinderii noastre confirmă 
avantajele create prin per
fecționarea formelor de or
ganizare și conducere a e- 
conomiei. prin sporirea 
competentelor unităților de 
bază in îndeplinirea sarci
nilor ce le revin — ne spu
ne tov. AUREL BOGHICI, 
directorul Uzinei de meca
nică fină Sinaia. Ne revine 
un rol tot mai mare în ela
borarea și definitivarea pla
nului și e normal să 
așa, intrucît noi, cei din 
treprindere, cunoaștem 
mai bine capacitățile 
producție, posibilitățile 
care le avem de a gos
podări cit mai bine

fie 
în- 
cel 
de 
pe

noi, în desfășurarea pro
gramului de autoutilare, 
ca și în contractarea și e- 
xecutarea producției pen
tru export. Din legătura 
directă cu furnizorii a apă
rut ideea de a achiziționa 
deșeurile rămase de pe 
urma fabricării țevilor la 
Uzina metalurgică 
ceea ce ne aduce o 
mie anuală de circa 
de lei ; pe de altă 
folosind prerogativele care 
ne revin in domeniul in
vestițiilor, am putut face 
să fie luat în considerare 
punctul nostru de vedere 
privind lărgirea capacității 
de producție a uzinei. Ne
numărate exemple similare 
atestă cită dreptate avea 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
cînd sublinia : „Nu trebuie 
să ne propunem ca de ia 
centru să dăm tipare pen
tru tot ceea ce trebuie să 
se facă în unitățile de bază 
pe plan local... Dacă vom 
dori să reglementăm «le 
sus, de la centru, prin in-

Iași, 
econo- 
800 000 
parte.

soarțelor ei ? Oare nu e 
mai firesc ca atribuțiile re
feritoare la modificarea in
dicatoarelor tarifare de ca
lificare sau la promovarea 
în categorii superioare a 
muncitorilor, care și-au în
sușit temeinic profesia prin 
practică la locul de muncă, 
să revină centralelor in
dustriale sau chiar uzine
lor ?

Despre alte efecte ale a- 
cestei tendințe ne-a vorbit 
tov. ION ENE, șeful ofi
ciului juridic al Combina
tului chimic Craiova :

— în ultimii ani s-a ela
borat o bogată legislație 
care a deplasat centrul de 
greutate in conducerea 
vieții economice și sociale 
spre organele locale, spre 
unitățile de bază. Lărgirea 
sferei de răspunderi a a- 
Cestora, creșterea autono
miei lor în actul de decizie 
iși dovedesc eficiența cu 
condiția ...de a nu fi frina-

tov. POMPEI GABARA, 
președintele Uniunii jude
țene a cooperativelor meș
teșugărești, ne vorbește 
despre un adevărat „caru
sel" de aprobări prin care 
trebuie să se strecoare di
ferite inițiative privind di
versificarea sortimentelor 
producției în raport cu ce
rințele populației, aprovi
zionarea cu materialele ne
cesare intr-un sezon sau 
altul, adaptarea la solici
tările modei, lucruri care, 
de fapt, ar trebui hotărîte 
rapid, pe plan local. Di
rectorul sucursalei județe
ne Maramureș a Băncii 
Naționale, tov. SERGIU 
PASCARIU, ne spune :

— Centralizarea excesivă, 
dincolo 
recte, 
matul 
di cînd 
tivei i.
pundere. Lărgirea

oricînd prilejul să se convingă că 
cei investiți de ei cu încrederea 
de a-i conduce nu-i dezamăgesc**.

Iată ce ne-a declarat, în , acest 
sens, Constantin Călin, președinte
le cooperativei agricole „7 Noiem
brie", Pechea : „Garanția sigură a 
reușitei este să te sfătuiești cu oa
menii despre tot ceea ce trebuie 
făcut în cooperativă, fiecare să fie 
convins de necesitatea și folosul 
fiecărei acțiuni. Părerea mea este 
că, în condițiile aplicării consecven
te în viată a ansamblului de măsuri 
inițiate de conducerea partidului și 
statului nostru privind îmbunătă
țirea organizării, planificării și 
conducerii agriculturii, în condițiile 
perfecționării substanțiale a dotării 
tehnice a agriculturii, cooperativele 
agricole au reale posibilități să ob
țină producții la nivelul celor rea
lizate de întreprinderile agricole 
de stat și chiar să le întreacă. Pen
tru a realiza acest luc/u trebuie să 
atragi întreaga masă de coopera
tori la aplicarea consecventă in 
viață a acestor măsuri. Or, asta 
presupune tocmai întărirea șt lăr
girea democrației cooperatiste*'.

Adunarea generală — acest forum 
de conducere a întregii activități a 
cooperativei agricole — are un rol
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SC săSE

i de efectele ei di- 
influențează eli

de muncă, împie- 
afirmarea iniția- 

și spiritului de răs- 
‘ atribu

țiilor întreprinderilor a 
contribuit tocmai la înlătu
rarea acestor efecte nega
tive. Mult timp restan- 
țieră in îndeplinirea planu
lui, C.E.I.L. Sighetu-Mar- 
mației, o dată cu acordarea 
de atribuții lărgite asupra 
propriei producții, a cunos-

cut un adevărat reviriment, 
obținînd anul trecut o pro
ducție industrială supli
mentară de circa 18 mi
lioane de lei și realizînd, 
peste plan, 9 milioane de 
lei beneficii. Este un exem
plu care arată că. puse în 
situația de a da direct so
coteală de activitatea lor, 
cadrele de conducere de 
aici n-au mai putut invoca 
dificultățile create de fo
rurile tutelare, fiindcă a- 
semenea foruri nu le-au 
mai... tutelat. Așadar, a 
dispărut „paravanul da 
sus", fiindcă, adeseori, cen
tralismul excesiv constituia 
o justificare comodă pen
tru menținerea deficiențe
lor în diferite verigi de 
bază.

— în ansamblul măsurilor 
luate de partid pentru di
namizarea vieții social- 
economice un rol deosebit 
de important l-a avut îm
bunătățirea împărțirii ad- 
ministrativ-teritoriale a ță
rii.

— Intr-adevăr. Prin noua 
lege de 
consiliilor 
spune 
VIAN 
vicepreședinte 
siliului popular județean 
Botoșani, autonomia or
ganelor locale ale pu
terii de stat, gama lor 
de atribuții s-au lărgit 
foarte mult De Ia înfiin
țarea organizațiilor econo
mice, a instituțiilor de in- 
vățămînt, artă, sănătate, 
cultură, pînă la adoptarea 
planului economic și buge
tului local, sistematizarea 
localităților, alegerea și re
vocarea președinților și ju
decătorilor tribunalelor ju
dețene — nu există dome
niu de activitate în care 
consiliile populare să nu 
fie chemate să-și soună 
cuvîntul. Aceasta a stimu
lat spiritul lor de răspun
dere și inițiativă. Cu 
mai mult, deci, apare ne
cesară 
plină a 
lărgite. Se știe, de __  ...
că anumite domenii de ac
tivitate pe plan local sint 
subordonate direct unor 
foruri centrale, cit și co
mitetului executiv jude
țean, fapt cu bune urmări, 
mai ales în îndrumarea de 
specialitate a acestora. Ci- 
teodată, însă, subordonarea 
dublă, eronat înțeleasă, se 
transformă, pur și simplu, 
in tutelarea acestor sectoa
re ale consiliului popular 
județean de către minis
tere. Opinia mea e că 
trebuie întărită legătu
ra directă între mini
stere și comitetele e- 
xecutive județene, între 
acestea din urmă și Con
siliul de Miniștri. Prezența 
în județe a conducătorilor 
ministerelor, accesul direct 
la Consiliul de Miniștri vor 
facilita consiliilor populare

județene soluționarea mai 
rapidă a problemelor cu 
care se confruntă. Nu pot 
înțelege, de exemplu, de ce 
i s-a luat comitetului exe
cutiv al consiliului popular 
județean dreptul de a sus
ține direct proiectele de 
plan, de pildă, la C.S.P. 
cind are limpede stabilite 
atribuțiile de titular de 
plan. N-ar fi mal firesc să 
lucrăm direct cu furnizorii, 
așa cum prevede, de fapt, 
și legea contractelor eco
nomice ? Consider, de a- 
ceea. că pe bună dreptate 
plenara C.C. al P.C.R. din 
februarie 1971 a cerut să 
se pună capăt practicii ca 
fiecare director din minis
ter să poată da instrucțiuni, 
ordine, dispoziții, organe
lor locale de stat, între
prinderilor.

uplu, mobil, cen
tralismul democra
tic 
in 
luri,

toți a hotărîrilor sta-rea de către 
bilite.

La noi a 
problemele de pe ordinea de zi a 
adunărilor generale să le discutăm 
în prealabil în adunările pe ferme 
la care participă toți membrii coo
peratori. în vederea aplicării mă
surilor stabilite de conducerea 
partidului și statului privind noile 
forme de organizare și retribuire 
a muncii, consiliul de conducere a 
întocmit un proiect de organizare 
a activității de producție. Pot sus
ține acum că am lucrat cu toată 
răspunderea la elaborarea acestui 
proiect. Puteam foarte bine să-i 
convocăm în adunarea generală pe 
împuterniciții cooperatorilor, să le 
citim proiectul, să le cerem păre
rea, să-l aprobăm și gata. N-am 
procedat însă așa. Fiind vorba des
pre lucruri cu totul noi care tre
buiau lămurite amănunțit, temei
nic, în adunările pe ferme am dis-

devenit o regulă ca

cei ce se fac vinovați de lipsuri, 
indiferent de persoană, să-i oblige 
pe cei criticați să le dea răspuns 
ce au de gînd în viitor, intr-un 
cuvînt, să spună deschis lucrurilor 
pe nume".

„Una din principalele sarcini 
aie organizațiilor de partid din 
cooperațiveie agricole este- de a 
veghea la dezvoltarea democrației 
cooperatiste — ne spune Ștefan 
Alecu, secretarul comitetului de 
partid de la cooperativa agricolă 
„11 Iunie" Pechea. Dintre toate 
laturile activității de partid în 
acest domeniu, esențială mi se 
pare a fi preocuparea de a-i 
face pe comuniștii însărcinați de 
cooperatori cu diferite răspunderi, 
cit și pe toți membrii de par
tid să înțeleagă că nu cooperativa 
e la dispoziția lor, d că ei sint puși 
să slujească interesele cooperativei. 
A fi învestit cu o răspundere în
seamnă, mai lntîi de toate, obligații 
mai multe, dintre care principalele

în special, respectarea sau 
pectarea normelor de ordine 
ciplină, a hotărîrilor care 
etc. ?

„Chestiunea prezintă o 
bită importanță și intr-un 
în celălalt. Există chiar recoman
darea ca, pentru omogenitatea 
formațiilor de lucru, pentru a 
exista ordine, disciplină, echipele, 
de pildă, să se alcătuiască pe grupe 
de familii. Pot constitui legăturile 
de rudenie fisuri în respecta
rea normelor, a regulilor de 
muncă, a disciplinei cooperatis
te ? Firește că pot — susține 
Alecu Ștefan. Dar numai in cazul 
cînd s-ar tolera abateri disciplinare 
pe criterii de rudenie. La noi în 
cooperativă sint ani de zile de cînd 
aoeste legături de rudenie nu con
stituie nici un fel de „problemă", 
în sens negativ. Și dacă totuși mai 
este cîte unul care, mizind pe pre
supusa indulgență a fratelui său, a 
cumnatului 6ău, a cuscrului, ori a

neres- 
și dis- 
se iau

deose- 
sens, și

organizare 
populare, 

tov. ing. 
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prim- 
Con-

at.ît
exercitarea 
atribuțiilor

de- 
lor 

Pildă.

se exercită 
multiple fe- 

ca princi
piu fundamental in con
ducerea societății noas
tre. Precizînd concepția 
călăuzitoare a partidului 
nostru aflată la baza pro
cesului de perfecționare 
a vieții noastre econo
mice și sociale, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a 
subliniat : „Și în viitor la 
baza întregii noastre acti
vități economice și sociale 
va sta principiul centralis
mului democratic, care per
mite statului socialist 
să exercite prerogati
vele fundamentale cu care 
l-a învestit poporul. Acesta 
nu are însă nimic comun 
cu centralismul excesiv ; 
dimpotrivă, el presupune 
Îmbinarea armonioasă a 
conducerii centrale cu au
tonomia largă a unităților, 
cu sporirea atribuțiilor și 
răspunderii întreprinderi
lor".

Fără a ne fi propus să 
investigăm, in cadrul an
chetei de față, toate Impli
cațiile modului său de a- 
plicare, socotim necesar să 
relevăm 
desprins 
tuturor 
raportul
nai între adîncirea demo
cratismului orinduirii noas
tre, creșterea atribuțiilor 
organelor locale, intensifi
carea participării maselor 
la rezolvarea problemelor 
obștești și eficiența actului 
conducerii.
și cu multilaterale 
al dezvoltării 
contemporane 
tează concludent 
cia

concluzia care s-a 
din intervențiile 

interlocutorilor : 
direct proporțio-

Ritmul rapid 
efecte 

României 
argumen- 

temeini-
acestei relații.

Maria BABOIAN 
Platon PARDAU 
cu sprijinul 
corespondenților 
,Sein teii".

y

despre relațiile cu semenii lor. A 
face din averea colectivității un 
mijloc de huzur pentru rubedeniile 
tale mi se pare lucrul cel mai de 
condamnat. Propria noastră expe
riență ne-a demonstrat clar că a- 
semenea oameni, care au slăbiciu
nea „rubedeniilor", fiind în stare să 
abdice de la toate principiile de 
dragul lor. n-au ce căuta în munci 
de răspundere in cooperativele 
noastre și că ținîndu-i cit mai de
parte de posturile cheie, în care, 
dacă ar ajunge, ar face mult rău 
colectivității, ii ajutăm și pe ei să 
nu greșească, dar ajutăm în primul 
rind colectivitatea să nu trăiască o 
experiență tristă, dureroasă.

in ansamblul măsurilor lua
te de conducerea partidului 
și statului nostru pentru 
continua lărgire și adinci- 
re a democratismului in

conducerea economiei fac parte și 
cele care se referă la îmbunătăți
rea activității organelor județene 
de partid și de stat, a celor agri
cole. Ce fac aceste organe pentru 
a crea posibilități de desfășurare 
mai largă a inițiativei creatoare a 
cooperatorilor ?

„Aș zice că această corelație este 
obligatorie, dacă vrem să asigurăm

PARTICIPARE NEMIJLOCITA LA CONDUCEREA
AGRICULTURII, A TREBURILOR SATULUI

fiind, de altfel, una din cerințele 
de bază ale democrației cooperatis
te. ale însăși dezvoltării democra
ției socialiste. Spre deosebire de 
trecut, cind absolut toți indicatorii 
de plan ni se stabileau detaliat de 
la județ, nouă, celor din coopera
tive, rămînindu-ne doar latitudinea 
de a stabili ce măsuri să luăm 
pentru realizarea lor, anul acesta, 
pentru producția vegetală, ni s-au 
dat doar cițiva indicatori. Conse
cința ? Măsura luată ne-a pus să 
gindim. să chibzuim cum să folo
sim mai bine pămintul. De data a- 
ceasta noi am stabilit ce supra
fețe să semănăm, unde anume și, 
ceea ce e extrem de important 
pentru noi, care avem un sector 
zootehnic dezvoltat, n-am mai sa
crificat baza furajeră, ci am stabi
lit și suprafețele pe care le vom 
cultiva cu furaje, in raport cu ne
cesarul și fertilitatea terenului.

Eliminindu-se practicile vechi, 
dăunătoare, s-a creat posibilitatea 
desfășurării mai largi a inițiativei 
creatoare a cadrelor de conducere, 
a tuturor cooperatorilor. Acum fie
care om învestit cu o cit de mică 
sarcină de conducere poate să de
monstreze concret, la locul său de 
muncă, priceperea, inițiativa. în
treaga șa capacitate de a munci. 
Pentru a-ți putea da seama dacă 
oamenii aceștia au sau nu aceste 
calități, cerute de viată, de noua 
etapă în care am pășit, trebuie 
să-i pui în situația să dovedească 
ce sint in stare și. implicit, să-i 
obligi astfel să-și cultive și să-si 
cizeleze aceste calități. Aplicarea 
noilor măsuri inițiate de conduce
rea partidului privind îmbunătă
țirea organizării și retribuirii mun
cii se reflectă în bine în activitatea 
fiecărei formații de lucru. Princi
palul ciștig e că oamenii, din 
simpli executanți. au fost puși în 
situația de a gindi ei înșiși ce tre
buie făcut și cum e mai bine să 
se facă. Cîștigul cel mare însă e 
pentru bunul mers al treburilor co
operativei. Cînd toate capetele sint 
puse să gîndească nu se poate ca 
treburile să nu fie făcute cu rost".

imens în întărirea democrației coo
peratiste. I-am rugat pe interlocu
torii noștri — bineînțeles referin- 
du-se la propria tor experiență — 
să-și spună părerea mai ales în le
gătură cu condițiile de care. de
pinde ca adunarea generală să-și 
îndeplinească rolul amintit.

„Adunarea generală este forul 
care hotărăște totul în cooperativa 
agricolă — remarca Dumitrache 
Dinu, contabilul-șef al C.A.P. Bâ- 
leni. Iar unul din domeniile cele 
mal importante, in care cuvîntul a- 
dunării generale este hotărîtor, îl 
constituie întocmirea și aproba
rea planului de producție, care 

începutul anului, 
ghidul activității 

întregul an. 
genera-

6e face la 
Acesta este 
noastre pentru
Au loc apoi adunările 
le periodice. în care se discută 
probleme curente și de perspecti
vă. Dat fiind faptul că sintem 
o cooperativă mare, adunările ge
nerale nu le putem organiza cu 
toți cooperatorii, le facem cu împu
terniciții lor. Ne-am străduit, in 
decursul anilor, și considerăm că 
am reușit, ca acești împuterniciți 
să fie realmente purtătorii de cu
vînt ai cooperatorilor și ca împu
terniciți ai adunării generale să 
militeze neabătut pentru infăptui-

cutat gospodărește cu toți coope
ratorii cum e mai bine să facem. 
In acest fel, tot satul a frămîntat 
zile la rînd aceste probleme care 
aveau să facă obiectul adunării ge
nerale pe cooperativă. Cînd au ve
ni t în adunare, intr-adevăr împu
terniciții purtau cuvîntul tuturor 
cooperatorilor. Procedînd astfel, lu
crările agricole pe care le-am avut 
de făcut pînă acum au fost execu
tate exemplar !

Alecu Crăciun adaugă : „Impor
tant e nu numai ca hotărîrile să re
prezinte voința întregii mase de coo
peratori, ci și ca aceste hotă- 
rîrl să fie urmărite sistematic, 
pină la înfăptuirea lor. La noi ș-a 
statornicit regula ca, înaintea fie
cărei adunări generale pe coopera
tivă, unul sau mai mulți membri 
din consiliul de conducere să 
meargă in adunările din fiecare 
fermă și să le raporteze ce s-a 
înfăptuit din hotărîrile adunării 
generale anterioare a imputernici- 
ților, ce nu s-a realizat, din ce 
cauze, cine se fac vinovați etc. 
Cooperatorii sint stimulați să-și 
spună deschis părerea, să critice 
neajunsurile, indiferent de persoa
nă. Așa am ajuns ca azi. țăranii 
cooperatori să critice cu curaj pe

trebuie să fie cinstea, corectitudi
nea. principialitatea, hărnicia, stră
dania permanentă de a te tine ia 
curent cu ceea ce aduc nou știin
ța și practica agriculturii moderne. 
Or. adîncirea și dezvoltarea demo
crației cooperatiste sint condiționate 
în mare măsură de modul cum în
țeleg acest lucru în primul rînd 
oamenii aceștia, de care depinde 
în bună măsură funcționarea corec
tă a întregului angrenaj al demo
crației cooperatiste în activitatea 
practică, de zi cu zi. a cooperati
vei. Iată de ce în cooperativa noas
tră există ordine și disciplină pen
tru toți membrii, indiferent de 
funcția pe care o îndeplinesc, iar 
abaterile de la normele și regulile 
disciplinei cooperatiste sint sanc
ționate prompt**.

entru că mulți dintre cei în
trebați au abordat în discu
ții latura disciplinei din de
mocrația cooperatistă, le-am 
solicitat părerea și in

legătură cu o chestiune care creea
ză încă destule „probleme" în une
le cooperative agricole. în ce mă
sură legăturile de rudenie, speci
fice in lumea satului, influențează, 
în bine sau în rău, problemele 
privind democrația cooperatistă și,

vărului său, care e șef, își permite 
să încalce normele disciplinei coo
peratiste. astfel de oameni au avut 
și au posibilitatea să se convingă 
prompt că și-au făcut greșit soco
telile. De regulă, puținele cazuri de 
acest fel care s-au ivit au fost 
sancționate, acest lucru fiind ce
rut în primul rînd de rudele lor 
de la care așteptau „protecție". 
Imensa majoritate a cooperatorilor 
noștri au înțeles dar acest adevăr 
elementar : dacă ai 
muncă de răspundere, 
datoria s-o ajuți ca ea 
treaba ca lumea, nu s-o 
în ochii sâtului".

Ion Negoiță, Erou
Socialiste, președintele cooperativei 
agricole „11 Iunie" Pechea, intervi
ne : „Problema în sine poate avea 
adinei implicații negative în viața, 
in activitatea acelor cooperative 
dacă cei puși să conducă renunță 
la principialitatea comunistă și, in 
locul unui 
de dreptate, 
ciplină, fac 
nepotismului, 
gul protejării 
deniilor — climatul 
bunului plac. Asemenea apucături 
arată că există încă în capetele 
unor oameni mentalități înapoiate

o rudă cu 
apoi ai și 
să-și facă 
faci de rîs

al Muncii

climat de cinste, 
de ordine și dis
loc favoritismului, 

instaurînd — de dra- 
și chivernisirii rube- 

abuzului. al

transpunerea cu succes în viață a 
acestor importante măsuri privind 
dezvoltarea, modernizarea agricul
turii noastre — își reia vorba Ion 
Ncgoiță. In ce sens 1 în sensul că 
lărgirea drepturilor și atribuțiilor 
cooperativelor agricole în a-și sta
bili planul de producție, organiza
rea muncii, sistemul de retribuire 
obligă conducerile acestora la mult 
mai multă răspundere, la inițiati
vă, la spirit creator. Așa cum sub
linia tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în cuvîntarea rostită la consfătui
rea cu cadrele din agricultura ju
dețului Ialomița, în sistemul nos
tru socialist există și va trebui să 
existe și în viitor o coordonare și 
o unitate in conducerea județului, 
a întregii țări. Dar, totodată, 
buie bine înțeles că numai în 
sura în care fiecare unitate de 
ducție — cooperatistă sau de 
— își va stabili ea însăși 
analizînd bine toate posibilitățile și 
mijloacele de care dispune, acesta 
va fi un plan real și că este nece
sar ca planul de producție al fie
cărei unități să fie rezultatul hotă- 
ririi adunării generale a coopera
tivei ; numai un astfel de plan este 
cu adevărat viabil și reușește să 
unească toate forțele pentru înde
plinirea sarcinilor stabilite, aceasta

tre- 
mă- 
pro- 
stat 

planul,

ără a avea pretenția de a 
fi epuizat în ancheta noas
tră problematica extrem de 
vastă, aspectele multiple și 
variate privind lărgirea

adîncirea continuă a demo-?!crației cooperatiste și toate im
plicațiile ei profunde în viața coo
perativelor agricole. în viața sate
lor. în procesul modernizării agri
culturii noastre socialiste, ancheta 
de față și-a propus să dezbată cite- 
va din aceste probleme. Am socotit 
utilă dezbaterea lor pentru că ne 
aflăm in prezent intr-o nouă etapă 
de dezvoltare a României socialis
te, etapă care impune îmbunătăți
rea activității în toate domenii ie.
care cere ca, permanent, cei 
care-și construiesc în mod conștient 
viitorul să ia parte tot mai activ 
la rezolvarea tuturor problemelor 
privind conducerea vieții economi
ce și sociale a tării. Și este ma
rele merit al partidului nostru de 
a ști, in fiecare etapă, să inițieze 
forme organizatorice 
toare care 
conștientă, 
velurile, a 
lutionarea 
societății noastre.

corespunză- 
să asigure participarea 
organizată. Ia toate ni- 
oamenilor muncii la so- 

problemelor dezvoltării

S’elian SAVIN 
corespondentul „Scînteii
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CALITATEA PRODUSELOR 
NU POALE El PIAFONATĂ 
PRIN INDICATORI UMILĂ

La fabrica de tricotaje „Unitatea,, din Sighetu-Marmației
Fabrica de tricotaje „Unitatea" din 

Sighetu-Marmației și-a cîștigat, in 
decursul anilor, un bun renume pen
tru calitatea în continuă îmbunătățire 
a produselor sale, pentru preocupa
rea colectivului de a imbogăți și di
versifica gama de sortimente, pe mă
sura cerințelor și gusturilor in per
manentă evoluție ale beneficiarilor. 
Iac căutările în acest domeniu au loc 
cu asiduitate. După adunarea generală 
a salariaților din februarie a.c., co
mitetul de direcție s-a preocupat să 
traducă în viață măsurile și propune
rile privitoare la reorganizarea sec
ției de confecții pe faze ale proce
selor de fabricație, unde se va trece 
la specializarea muncitoarelor pe un 
număr restrîns de articole ; ceea ce, 
Împreună cu Întărirea disciplinei în 
producție și muncă, cu creșterea ro
lului, exigenței și răspunderii maiș
trilor, a controlului interfazic, va 
avea ca efect ridicarea productivită
ții muncii și a calității tricotajelor.

De altfel, rezultatele nu s-au lăsat 
așteptate ; în lunile care au trecut 
din acest an, ponderea produselor de 
prima calitate a crescut, față de sar
cina dată prin plan, cu 0,5—1 la 
sută. în lunile următoare se vor ca
lifica prin cursuri la locul de muncă 
peste 100 de muncitori, iar 50 de 
cadre de la secțiile de confecții și 
bobinare se vor policalifica, însușin- 
du-și și meseria de tricotor. De 
asemenea, sectorul de creație iși va 
Îmbogăți lista cu 100 de modele noi, 
unele dintre ele bazîndu-se pe fo
losirea resturilor de partizi și a de
șeurilor tehnologice.

— Cu toate acestea — ne spunea 
economistul Gheorghe Negrea, direc
torul fabricii — noi nu putem fi mul
țumiți de cota fixată de minister șl 
de Combinatul textil din Satu-Mare, 
de care aparținem, de a realiza doar 
87 la sută din producție de calitatea 
I, iar restul să fie de o calitate infe
rioară. De ce ? Foarte simplu. Con
secințele economice și financiare 
sînt, pentru fabrică, dintre cele mai 
negative, apasă, ca o povară, pe 
umerii noștri. Nu o dată sîntem cri
ticați, și pe bună dreptate, pentru 
stocurile de produse finite, de „că
zături", care sufocă magaziile, pen
tru creditele restante. Avem și noi 
partea noastră de vină, dar nu de
pinde numai de colectivul nostru eli
minarea acestor neajunsuri...

Concret, ce factori contribuie la 
ridicarea la cote și mai înalte a ca
lității produselor la fabrica din Si
ghetu-Marmației T „Dacă am avea 
fire bune — ne spunea o munci
toare — am putea realiza nu 87, ci 
99 la sută tricotaje de calitatea în- 
til". Cei cu care am stat de vorbă 
ne-au spus că nu a existat ședință 
de producție, adunare generală a sa
lariaților în care să nu se ridice a- 
ceastă chestiune. S-au făcut sesizări, 
reclamați!, note la producători, la 
forul tutelar, s-au înaintat „liste de 
probleme", dar fenomenul se repetă. 
Mai mult, fabrica nu-și poate reali
za In bune condiții de calitate, de 
ritmicitate sarcinile de plan din 
cauză că furnizorii de materii prime 
nu livrează fire în nuanțele coloris- 
tice solicitate. în primele două luni 
din acest an, Filatura de lină piep
tănată din București și Combinatul 
textil din Buhuși au rămas datoare 
fabricii sighetene cu 17,5 tone de 
fire. După cum ne-a confirmat di
rectorul fabricii, pentru trimestrul II 
a.c. s-a renunțat la 20 tone de fire,

care trebuiau expediate de fabrica 
„Argeșana" din Pitești. Motivul ? 
Tot calitatea nesatisfăcătoare a fire
lor. De ce tolerează Ministerul In
dustriei Ușoare asemenea abateri, 
care dăunează economiei naționale ? 
Oare, fiindcă furnizorii de materii 
prime sînt de-ai „casei" ?!

Este nefiresc, desigur, ca să fie 
fixată, „prin plan", o sarcină de a 
realiza produse de calitatea I de nu
mai 87 la sută. Ce consecințe eco
nomice și financiare generează a- 
ceastă practică ? Anual, fabrica „în
registrează" circa 150 000 bucăți tri
cotaje mari drept „căzături" — 
produse de calitate Inferioară, care 
se metamorfozează în stocuri greu 
vandabile, cu desfacere neasigurată. 
La data investigației noastre, fabrica 
deținea în stoc asemenea tricotaje 
în valoare de circa 7 milioane lei. 
La fel, fabrica avea 1,6 milioane lei 
credite restante din depășire de li
mită, cheltuielile neeconomicoase ri- 
dicindu-se anul trecut la 1,8 milioane 
lei. Acestea sint doar citeva din 
efectele negative, care se repercu
tează, implicit, asupra eficienței eco
nomice a producției, ca și a fondu
rilor de stimulare materială a sala
riaților.

Nu s-ar putea spune că în fabrică 
n-au venit delegați din partea mi
nisterului de Tesort, a Combinatului 
textil din Satu-Ma-'e, care să ajute 
la depășirea greutăților existente. 
Ce „urme" au lăsat acestea ? Cu ce 
s-a soldat ajutorul ? E drept, s-au 
lichidat stocuri de tricotaje în va
loare de peste 8 milioane lei ; a fost 
deschis un magazin de prezentare și 
desfacere a mărfurilor în orașul Si
ghetu-Marmației, ca și 12 chioșcuri 
în alte localități și unități economice.

Totuși — așa cum ne spunea tov. 
Gheorghe Codrea, secretar al Comi
tetului municipal de partid Sighetu- 
Marmației — unele deficiențe, și nu 
dintre cele mai ușor de remediat in 
fabrică, se mențin, se tolerează, ceea 
ce ni se pare nefiresc, întrucît gre
vează asupra situației economice și 
financiare a unității. Cea mai acută 
problemă, la ora actuală, o constituie 
asigurarea cu materie primă de bună 
calitate și în nuanțele coloristice 
cerute de beneficiari. Numai prin 
soluționarea optimă a acestei pro
bleme fabrica va reuși să-și onoreze 
la timp contractele, să îmbunătă
țească ritmicitatea producției, cali
tatea ei, să elimine practica orelor 
suplimentare.

Sesizind aceste neajunsuri, care a- 
fectează calitatea tricotajelor, efi
ciența activității economice la fa
brica „Unitatea" din Sighetu-Mar
mației, n-am vrea să se înțeleagă că 
milităm pentru o tutelă măruntă din 
partea ministerului sau a combina
tului textil de care aparține între
prinderea în cauză. Dar, din moment 
ce în fața colectivului se ridică ce
rințe sporite de calitate — și există 
posibilități, resurse pentru ca aces
tea să fie îndeplinite onorabil — 
este firesc ca, in spiritul indicațiilor 
date de conducerea partidului, să se 
acorde un sprijin practic, eficient, de 
așa manieră incit eforturile colecti
vului întreprinderii îndreptate spre 
ridicarea continuă a calității produ
selor să fie aureolate de noi dovezi, 
de noi fapte care să întărească pres
tigiul „mărcii" fabricii.

Vasil* GAFTONE 
corespondentul „Scînteii*

TÎRGOVIȘTE

A început construcția 
a două noi 

obiective industriale
Tîrgoviște (corespondentul 

„Scînteii"). — Pe platfor
ma industrială a municipiu
lui Tîrgovișie s-au deschis lu
crările de construcție a două 
noi obiective importante ale in
dustriei metalurgice : forja de 
bare și blocuri din oțel înalt a- 
liat și laminorul de profile mij
locii și ușoare. Primul obiectiv 
— forja de bare și blocuri din 
oțel înalt aliat — va intra in 
funcțiune în trimestrul IV 1973 
și va realiza 15 000 tone pro
duse finite pe an.

Laminorul de profile mijlocii 
și ușoare va avea o capacitate 
anuală de 250 000 tone profile 
cu dimensiuni cuprinse între 
16—80 mm necesare industriei 
constructoare de mașini la fa
bricarea rulmenților. arcurilor 
aliate, sculelor și altor produse 
din oțel de inaltă tehnicitate. 
Termenul de punere în funcți
une a acestui laminor, cu un 
înalt grad de automatizare, este 
trimestrul I 1974. Documentați
ile tehnice ale celor două obiec
tive sînt elaborate de către 
IPROMET și Institutul de pro
iectări laminoare din București. 
Realizarea investiției a fost în
credințată grupului de șantiere 
Tîrgoviște al Ministerului Con
strucțiilor Industriale.

La „Electroputere" — Craiova

PRODUSE CU PARAMETRI INALȚ1
La uzinele „Electroputere“-Cra- 

iova, colectivele serviciilor de con
cepție și proiectare, precum și cele 
din unitățile productive, desfășoară 
o susținută activitate pentru intro
ducerea în fabricație a celor mai 
moderne produse, cu parametri la 
nivelul tehnicii actuale. La fabri
ca de transformatoare, unde se 
realizează aproape 100 de tipuri, au 
trecut recent cu succes probele de 
stand două noi tipuri de transfor
matoare destinate exportului. Este 
vorba de transformatoarele de 250 și 
400 kVA. De asemenea, a fost ter
minat bobinajul la cel de-al doilea 
autotransformator de 400 MVA și 
se execută în prezent construcția 
metalică. Tot aici sint avansate lu
crările la transformatoarele 5 și 6 
pentru Porțile de Fier.

Mult apreciate în țară și peste ho
tare sînt și produsele fabricii de a- 
parataj. Aici a fost asimilat și in
trodus în fabricație de serie echi

pamentul de 400 kV pentru dotarea 
sistemului energetic național.

In legătură cu sarcinile care stau 
in fața colectivului de muncă de 
la fabrica de aparataj, Liviu Tănă- 
sescu, inginerul-șef al unității, ne-a 
relatat : „Dacă 1970 se înscrie în 
activitatea fabricii noastre ca anul 
asimilării echipamentului de 400 
kV, anul 1971 va consemna efortu
rile ce le depunem pentru intro
ducerea unor procedee tehnologice 
avansate in vederea îmbunătățirii 
substanțiale a calității echipamen
tului de 400 kV".

Demne de menționat sint, de ase
menea, succesele constructorilor de 
locomotive Diesel-electrice și elec
trice magistrale. Ei au livrat in 
acest an cea de-a 1 000-a locomoti
vă Diesel-electrică. în prezent, aici 
se desfășoară o activitate intensă 
pentru diversificarea locomotivelor 
Diesel-electrice, printre care se află 
șl un tip de locomotivă Diesel-elec
trică de 2 500 CP, destinată zonelor 
cu climă tropicală.

Decernarea premiilor celui 
de-al X-lea Concurs republican 

al artiștilor amatori

Partidul Comunist Român 
a conferit României 

un inalt prestigiu internațional
(Urmare din pag. I)

ristice altor orinduirl. Viața spiri
tuală a Întregului popor, a tuturor 
cetățenilor, români, maghiari, ger
mani, sîrbi și de alte naționalități, 
este in plină inflorire. Este imposibil 
ca aceste fenomene care conferă o 
deosebită soliditate regimului nostru 
să scape atenției lumii întregi și să 
nu stîrnească admirație și respect.

Avind o asemenea situație internă, 
ea rezultat al politicii înțelepte a 
partidului nostru este firesc ca și 
pe plan extern să avem o politică 
clară, echilibrată și plină de rezul
tate. Știut este că politica externă 
nu reprezintă altceva decît prelungi
rea pe plan extern a politicii in
terne. Acei clevetitori din stră
inătate care vorbesc despre rup
tura care ar exista între politica 
noastră externă și cea internă — 
lăudînd-o pe prima și criticînd-o pe 
cea de-a doua — sau nu înțeleg lu
cruri elementare, adică raportul 
dialectic dintre cele două aspecte ale 
aceleiași politici și atunci nu 
poți decît să-ți amintești de fabula cu 
vulpea și strugurii ; sau sînt de rea 
credință și atunci nu poți decît să te 
gindești la vechea vorbă care spune 
că pe dușmani nu-i convingi, ci îi 
învingi. In orice caz, rău e pentru 
cei ce nu știu sau nu vor să știe că 
istoria iși are legile ei implacabile si 
că nu te iartă atunci cind le Ignori 
sau te așezi împotriva lor.

Politica externă a Partidului Co
munist Român iși are temeiurile ei 
solide, care i-au conferit strălucire și 
au determinat rezultatele cunoscute. 
La baza acestei politici stau prin
cipii determinate de concepția noas
tră marxist-leninistă despre lume, 
reieșite din analiza marxist-leninistă 
a epocii pe care o trăim, din 
interpretarea dialectică a feno
menelor economice, politice, so
ciale, petrecute în întreaga lume, 
din privirea în perspectivă a 
ceea ce se întîmplă pretutindeni. 
Elaborindu-și politica sa externă, 
Partidul Comunist Român a ținut și 
ține seama de interesele prezente și 
viitoare ale poporului român și. în 
același timp, de interesele fun
damentale ale socialismului, ale 
afirmării lui In întreaga lume. 
Există aici o împletire orga
nică intre obligațiile față de

poporul român și obligațiile interna
ționaliste. Cine analizează temeinic 
și cu bună credință politica noastră 
externă iși poate da seama de aceas
tă realitate de netăgăduit. A vedea 
numai o latură sau alta este funda
mental greșit.

Preocupat ca interesele poporului 
român și interesele de bază ale so
cialismului să fie promovate și ca 
țelurile propuse să fie atinse, Parti
dul Comunist Român a ajuns la con
cluzia că în actuala etapă a istoriei, 
finind seama de situația existentă în 
lume, este absolut necesar ca rapor
turile dintre state, inclusiv dintre 
statele socialiste, să se întemeieze pe 
respectarea suveranității și a in
dependenței, pe neamestecul în 
treburile interne, pe egalitatea 
în drepturi, pe avantajul reciproc. 
Atunci cind este vorba despre rela
țiile dintre țările socialiste, la aceste 
principii trebuie să le adăugăm pe 
acelea ale marxism-leninismului și 
internaționalismului socialist și pe 
cel al întrajutorării tovărășești. A- 
semenea principii au meritul că în
tronează dreptul în locul forței, ega
litatea în locul inegalității, rațiunea 
și colaborarea internațională în locul 
bunului plac. Aplicarea consecventă 
și riguroasă a acestor principii duce, 
fără îndoială, la așezarea raporturi
lor dintre state pe o bază solidă, du
rabilă, corespunzătoare tendințelor 
obiective de dezvoltare a societății 
umane. Aceste principii reprezintă 
esența marxism-leninismului aplicat 
într-un domeniu dat — acela al re
lațiilor internaționale într-o anumită 
etapă istorică — aceea a trecerii de 
la capitalism la socialism.

Care vor fi principiile care vor 
guverna relațiile dintre popoare in 
viitor ? Aceasta este o problemă pe 
care o va rezolva viitorul. Noi, ca 
marxiști-leniniști, trebuie să dăm so
luții problemelor din etapa actuală, 
cînd națiunea nu și-a încheiat ro
lul său istoric, care va continua să 
se exercite încă vreme îndelungată 
pe scena istoriei.

Trăsături esențiale ale politicii 
externe a Partidului Comunist Ro
mân sînt consecvența ei și concor
danța dintre principii și acțiune, 
Politica noastră externă nu se 
schimbă după împrejurări, nu se 
acomodează aspectelor aparente ale 
fenomenelor, ci urmează neabătut

drumul aplicării principiilor stabi
lite. Aceasta îi dă o deosebită soli
ditate și, în același timp, ii conferă 
flexibilitate în acțiune. In cadrul 
sigur, fixat de principii, este un 
mare loc pentru imaginație, pentru 
inițiative, pentru circularea de idei 
noi, pentru găsirea de soluții, acțiuni 
atît de necesare în aplicarea, în con
dițiile date, a politicii noastre ex
terne.

Aș dori să adaug că oricit de 
principială și de consecventă ar fi o 
politică externă, ea rămîne o noțiu
ne abstractă, lipsită de valoare prac
tică, dacă nu este concretizată in 
acțiuni numeroase și variate. Condu
cerea Partidului Comunist Român, 
Comitetul său Executiv, Prezidiul 
Permanent, secretarul general al 
partidului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, dau un exemplu stră
lucitor de ceea ce înseamnă 
punerea în practică a politicii 
externe a partidului și statului. 
Niciodată țara noastră nu a fost atît 
de activă pe plan extern, ca acum, 
cind este socialistă. Niciodată n-a 
fost vizitată de atiția oaspeți din ță
rile socialiste și cele nesocialiste, 
niciodată conducătorii ei nu au fost 
primiți cu atît respect în atîtea țări 
străine. Niciodată cuvintul României 
nu a fost ascultat cu atîta atenție, 
niciodată acțiunile ei diplomatice nu 
s-au bucurat de atît sprijin ca as
tăzi.

Se cuvine, deci, ca acum, cînd în
tregul popor român, unit cum nu a 
fost el niciodată în trecutul său bi
milenar, sărbătorește împlinirea a ju
mătate de veac de la înființarea 
Partidului Comunist Român, să sub
liniem una din marile realizări ale 
partidului nostru, ale regimului 
nostru, ale conducerii partidului și 
statului nostru : prestigiul interna
țional al României socialiste. Rod al 
politicii interne și externe duse vre
me de cincizeci de ani de Partidul 
Comunist Român, acest prestigiu este 
pus in slujba țelurilor poporului ro
mân, a realizării intereselor funda
mentale ale socialismului, în slujba 
păcii și a înțelegerii între popoare.

Pornind de la această realitate, 
sîntem îndreptățiți să privim cu în
credere viitorul partidului nostru, al 
României socialiste, al poporului 
român.
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• Apa ca un bivol negru
TRIA — 9; 11,30.
• Facerea lumii (spectacol d« 
gală) : PATRIA — 19,30.
• Pe cometă : LUCEAFĂRUL — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
• Baladă pentru cei căzuți ; In- 
tîlnire cu vechii mei prieteni ; 
Școala românească de matemati
că ; Ani electronici ; Acești oa
meni : TIMPURI NOI — 9—21 în 
continuare.
• Printre colinele verzi :
TRAL — 9; 11,45; 14,30;
20,15.
• Zestrea domniței Ralu : 
TORIA — 9; 11,15; 13,30; 16;
20,45, GRIVIȚA — 9; 11,15; 
16; 18,15; 20,30, MELODIA 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
• Mibai Viteazul : DACIA — 8— 
19,15 în continuare.

Columna : MUNCA — 15; 18.
Domiciliul conjugal : CAPITOL 
9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 21.
Haiducii lui

9; 11,15;
• 1 
RA
20,15.
• Haiducii lui 
domniței Ralu : 
16; 19,30.
• Moartea filatelistulul : PRO
GRESUL — 16; 18; 20.
• Răutăciosul adolescent : LA- 
KOMET — 15,30; 17,30; 19.30.
• Butch Cassidy și Sundance Kid: 
BUCUREȘTI — 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21, FEROVIAR — 8,30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21, GLORIA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, FLA
MURA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30.
• B. D. intră în acțiune : UNI
REA — 15,30; 18; 20,15, MOȘILOR
— 15,30; 18; 20,15.
• Fecioara — 9; Tovarășii — 
10,30; 12,30; 14,30; Omul cu rlcșa
— 16,30 : CINEMATECA (sala 
Union).
• Z : LUMINA — 9,30; 12,15; 15,30; 
18,15; 20,45.
• Sunetul muzicii : FESTIVAL —
9; 12,30; 16,15; 20, MODERN — 9; 
12,30; 16,15; 20, FAVORIT — 9;
12,30; 16; 19,30.
• Adio, Granada ’ : EXCELSIOR
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, 
FLOREASCA — 15,30; 18, MIORI
ȚA — 9; 11,15; 15,45; 18; 20,15.
• Străzile au amintiri : FLO
REASCA — 20,30.

I,os Tarantos : ÎNFRĂȚIREA 
NTRE POPOARE — 15,30; 17,45; 

20, FERENTARI — 15,30; 17,45; 20.
• Prețul puterii : BUZEȘTI — 
15,30; 18; 20,30, RAHOVA — 15,30; 
18; 20,15.
O Secretul din Santa Vittoria : 
BUCEGI — 15; 17,45; 20,30, VII
TORUL — 15; 17,45; 20,30.
• Renegata : IJRA — 15,30; 18;
20,15.
• Poienile roșii : DRUMUL SĂ
RII — 15,30; 17,45; 20.
• Cei trei care au speriat Vestul:
GIULEȘTI — 15,30; 18; 20,30,
ARTA — 18; 20,15, VOLGA — 9,15; 
11,30; 13,45;...........................
• Canarul
15.30.
• îngerii 
15,30; 19.
• Trimis extraordinar: CRÎN- 
GAȘI — 16; 18; 20.
• Pan Volodyjovski : COSMOS
— 15,30; 19.
• Doar un telefon : FLACARA
— 15,30; 18; 20,15.
• Vagabondul: VITAN — 15,30; 19.

• Teatrul de operetă : Se mărită 
fetele — premieră — 19,30.
o Teatrul Național ,,I. L. Cara- 
giale“ (sala Comedia) : Regele 
Leaf — 20; (sala Studio) ; Să nu~ți 
faci prăvălie cu scară — 20.
• Teatrul de comedie : Fata mor
gana — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Play Strindberg — 20; 
(sala din str. Alex. Sahia) : 
Transplantarea inimii necunoscu
te — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara- (sala 
Magheru) : Bărbați fără neveste
— 19,30; (sala Studio) : Schimbul 

, 20.
• Teatrul Mic : Cum se jefuiește 
o bancă — 20.
• Teatrul Giulești : Comedie cu 
olteni — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Co
moara din insulă — 16; Emintscu 
și Veronica — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică1 
str. Academiei) : Tigrișorul
— 17.
• Studioul I.A.T.C. ,J. L. 
giale“ : E zi de slavă și
— 20.
Î Teatrul evreiesc de 

ransfuzia — 19,30.
• Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasilescu" : Floare de cactus 
— 19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase‘‘ (sala Savoy) : Micul. Infern 
— 19,30.
• Circul „Globus" : Spectacol 
prezentat de Circul Mare 
Moscova — 19,30.

18,00 Deschiderea emisiunii. Emi
siune în limba maghiară

18.30 „ E pentru că pe lume parti
dul s-a născut” — Spectacol 
muzical-coregrafic realizat 
de Consiliul Municipal Bucu
rești al Organizației Pionie
rilor.

19,20 1001 de seri — emisiune pen
tru cei mici

19.30 Telejurnalul de seară
20,00 50 de ani în 50 de evocări 
20,25 Moment poetic. Versuri de: 

Victor Eftimiu, Gellu Naum, 
Szemler Ferenc, Ion Crîn- 
guleanu, Dan Mutașcu, 
ian Iancu

20,40 România în lume (III), 
zența țării noastre în 
politică internațională

21,15 Selecțiuni din spectacolul de 
gală al formațiilor artistice 
de amatori.

21,35 Teleglob — R.D.G. — Halle, 
orașul chimiei. Reportaj fil
mat de Simion Block și Dan 
Gheorghiu
Varietăți pe peliculă 
Telejurnalul de noapte 
Box : Semifinalele Campio
natelor naționale individuale, 
înregistrare de la patinoarul 
„23 August".

PROGRAMUL 2
Cohcert festiv consacrat se
micentenarului partidului. 
Iși dau concursul : orchestra 
simfonică, orchestra de stu
dio, corul mixt și corul de 
copii ale Radioteleviziunii. 
Dirijori : Iosif Conta, Carol 
Litvin. Dirijorii corului : 
Aurel Grigoraș și Elena Vi- 
cică. Transmisiunea 
ții I.
Buletin de știri. Sport. 
Istoria filmului. Momente de 
umor și duioșie, atmosfera 
caracteristică filmelor 
Rene Clair. Prezintă D. 
Suchianu.

viața

în sala Ansamblului artistic „Rap
sodia Romană" din Capitală a avut 
loc miercuri festivitatea de pre
miere a formațiilor muzical-coregra- 
fice participante la finala celui 
de-al 10-lea Concurs republican al 
artiștilor amatori de la orașe și sate, 
intitulat „OMAGIU PARTIDULUI" — 
amplă manifestare artistică desfășu
rată în cinstea semicentenarului 
Partidului Comunist Român.

Juriul a atribuit premii și Titlul 
de laureat al celui de-al 10-lea 
Concurs artistic republican unui 
mare număr de formații șl inter
pret! din cadrul căminelor cultu
rale, sindicatelor, cooperativelor 
meșteșugărești, cluburilor și caselor 
de cultură.

Marele premiu șl Titlul de laureat 
au fost obținute de următoarele for
mații muzical-coregrafice : corurile 
Căminului cultural din comuna Ar- 
dusat — Maramureș ; Sindicatului 
învățămînt — Craiova ; Sindicatelor 
din municipiul Constanța ; Palatu
lui culturii din Ploiești ; Palatului 
culturii din Pitești ; Corul „Armo
nia" al Clubului „Chimia" din Brăi
la ; Corurile de cameră ale sindi
catului sanitar București și Casei 
de cultură a sindicatelor din Su
ceava ; Orchestrele de muzică popu
lară ale Căminului cultural din co
muna Făget — Timiș ; Sindicatului 
Combinatului petrochimic din Pi
tești ; Cooperativei meșteșugărești 
„Muncă și artă" din Bacău ; Clubu
lui Uzinelor de autocamioane din 
Brașov ; Formația de flautiști a 
Căminului cultural din comuna Ro
șiile — Vîlcea ; Orchestrele simfo
nice ale sindicatelor Direcției re
gionale C.F.R. — București și Casei 
de cultură a sindicatelor din Pitești; 
Orchestrele de muzică ușoară ale 
sindicatului Uzinelor mecanice din 
Timișoara și Casei de cultură a mu
nicipiului Arad ; Orchestra de man
doline și muzicuțe a sindicatului 
Poștei centrale din București și 
Clubului uzinei „Tractorul" din Bra
șov ; Ansamblul folcloric al Cămi
nului cultural din comuna Dăi- 
șoara — Brașov ; fanfarele Cămi
nului cultural din comuna Batăr
— Bihor ; sindicatului Fabricii da 
conserve din Tecuci și Casei de 
cultură a sindicatelor din Cisnădie
— Sibiu ; formațiile de dansuri 
populare ale Căminului cultural 
din comuna Barlova — Caraș-Se- 
verin ; Căminul cultural din co
muna Vîlcele — Olt ; Căminului cul
tural din comuna Căpîlna — Alba ; 
sindicatului Combinatului siderur
gic — Hunedoara ; Casei de cultură 
din Ocna Mureș și Clubului munci
toresc „Gheorghe Doja" din Sf. 
Gheorghe ; ansamblul de cîntece și 
dansuri al sindicatului Uzinei de 
piese auto din Sibiu ; Ansamblul de 
cîntece și dansuri „Doina" al clubu
lui T 4 — București ; Ansamblul 
„Timișul" al Casei de cultură din 
Timișoara.

Premiul I șl Titlul de laureat au 
fost obținute de următoarele forma
ții : Asociația corală „Cîntarea bră- 
neșteană" a Căminului cultural din 
comuna Brănești — Dîmbovița ; coru
rile Căminului cultural din comuna 
Furculești — Teleorman ; sindicatu
lui învățămînt din Piatra Neamț ; 
cooperativei meșteșugărești „Igiena" 
din Brașov ; sindicatului Fjnanțe- 
Bănci București ; Casei de cultură 
„Ion Vidu" din Lugoj ; Clubului 
sindicatului uzinelor „Tractorul"- 
Brașov și Casei de cultură „Ni
colae Bălcescu" din sectorul V — 
București ; corurile de cameră ale 
sindicatului învățămînt Iași și Casei 
de cultură din Satu-Mare ; orchestre
le de muzică populară ale Căminu
lui cultural din comuna Clejani — 
Ilfov ; sindicatului întreprinderii de 
transporturi și gospodărie din Timi

șoara și Casei de cultură din T£, 
Jiu ; formația de fluierași a Cămi
nului cultural din comuna Pătulela 
— Mehedinți ; formația Casei da 
cultură din Horezu — Vîlcea ; or
chestrele simfonice ale sindicatelor 
sanitare din București ; sindicatelor 
sanitare și I.M.F. din Tg. Mureș și 
Casei de cultură din Buzău ; orches
trele de muzică ușoară ale sindicatu
lui Combinatului de îngrășăminte 
azotoase din Piatra Neamț ; coope
rativei meșteșugărești „Electrome- 
tal" din Oradea și Clubului C.F.R. 
din Timișoara ; orchestrele de man
doline și muzicuțe ale cooperativelor 
meșteșugărești „Igiena" din Bucu
rești, „Igiena" din Constanța șl 
„Igiena" din Ploiești ; fanfarele Că
minului cultural din comuna Uda — 
Clocociov — Teleorman ; sindicatu
lui minerilor și metalurgiștilor din 
Baia Mare și Casei de cultură 
a sindicatelor Baia Mane ; ansam
blurile folclorice ale Căminului 
cultural „Nicolae Bălcescu“-Tulcea ; 
sindicatului Rafinăriei din Ploiești ; 
Casei de cultură din Negrești-Oaș ; 
ansamblurile de cîntece și dansuri 
ale Căminului cultural din comuna 
Stoicănești-Olt ; Căminului cultural 
din comuna Scornicești-Olt ; coope
rativei mșteșugărești „Confecția" din 
Suceava ; ansamblul de cîntece și 
dansuri „Balada" al Casei de cultură 
a sectorului VI din București ; for
mațiile de dansuri populare ale Că
minului cultural Ștorobăneasa-Tî- 
leorman ; a Căminului cultural din 
comuna Pețelca-Alba ; sindicatului 
întreprinderii forestiere Bixad ; sin
dicatului uzinelor „Electroputere"- 
Craiova ; cooperativei meșteșugărești 
„Igiena" din București, clubului u- 
zinel „Rulmentul" din Brașov, Că
minului cultural din comuna Pădu- 
reți-Argeș și Căminului cultural din 
comuna Bilca-Suceava ; grupuri ia 
vocale de muzică populară ale Cămi
nului cultural din comuna Veștem- 
Sibiu ; sindicatului Fabricii de con
fecții din Miercurea Ciuc ; Casei da 
cultură din Huedin-Cluj ; grupul co
regrafic al Căminului cultural din 
comuna Chimitelnic-Mureș ; grupu
rile coregrafice ale Căminului cul
tural din comuna Băneasa-Ilfov ; 
sindicatului uzinei „Autobuzul" din 
București ; cooperativei meșteșugă
rești „Meseriașii cismari" din Bucu
rești ; sindicatului C.F.R. Roșiorii da 
Vede; clubului sindicatelor din Deva ; 
grupurile vocale de muzică clasică 
ale cooperativei meșteșugărești „îm
brăcămintea" din Constanța și Palatu
lui culturii din Pitești ; colectivele 
de montări coregrafice cu libret ala 
cooperativei meșteșugărești „Igiena" 
din București și sindicatului Rafină
rii din Ploiești ; colectivul da 
dans modern al întreprinderii po
ligrafice „Crișana" din Oradea.

Au mai fost, de asemenea, acor
date : Premiul special al Uniunii 
Naționale a Cooperativelor Agricola 
de Producție și Titlul de laureat, co
rului Căminului cultural din comuna 
Hideaga-Maramureș ; Premiul spe
cial al Uniunii Compozitorilor șl 
Titlul de laureat, corurilor căminelor 
culturale din comuna Buteni-Arad 
și comuna Leordeni-Argeș ; Premiul 
special al Radioteleviziunii Române 
și Titlul de laureat, corului Căminu
lui cultural din comuna Putna- 
Suceava și corurilor sindicatelor uzi
nelor „23 August" și „Republica" din 
București.

Numeroase alte formații și un 
mare număr de interpreți au fost 
distinși cu premiile II și III, cu 
mențiuni, precum și cu „Diploma de 
merit" a celui de-al 10-lea Concurs 
republican al artiștilor amatori de la 
orașe și sate. A mai fost, de aseme
nea. acordată Diploma de onoare a 
C.C. al U.T.C. (Agerpres)

DECERNAREA PREMIILOR LITERARE ALE 
ASOCIAȚIILOR DE SCRIITORI PE ANUL 1970
Membrii juriilor pentru decernarea 

premiilor literare alo Asociațiilor de 
scriitori pe anul 1970 s-au întrunit 
zilele trecute în ședință de lucru. Cu 
acest prilej au fost atribuite premii 
unui număr de 11 scriitori :

Asociația scriitorilor din Brașov i 
Ion Th. Ilea, pentru volumul „Poe
zii", și Darie Magheru, pentru volu
mul de poezii ..Canrichos".

Asociația scriitorilor din Cluj : Ton 
Vlad, pentru volumul de critică lite
rară „Descoperirea operei", Mircea 
Zaciu, pentru volumul de critică li
terară „Glose", și Paskandi Geza, 
pentru volumul de proză „Sticle".

Asociația scriitorilor din Iași : Mir
cea Radu Iacoban, pentru piesa de 
teatru „Tango la Nisa", și Corneliu 
Sturzu, pentru volumele de poezie 
„Duhul pietrelor" și „Cantilene".

Asociația scriitorilor din Tg. Mureș t 
Tamasi Gaspar, pentru volumul da 
poezii „Lăcrămioare sălbatice" (lim
ba maghiară), și Hajdu Zoltan, pen
tru volumul de poezii „Magie de cu
loarea cerului" (limba maghiară).

Asociația scriitorilor din Timișoara! 
George Suru, pentru volumul de poe
zii „Așteptarea coralilor" și Anavl 
Adam. pentru volumul de poezii 
„Etica și cibernetica".

Decernarea premiilor concursului pentru 
cărțile cu cea mai frumoasă realizare 

grafică - ediția 1970
Miercuri a avut loc in Capitală 

festivitatea de decernare a premiilor 
concursului pentru cărțile cu cea 
mai frumoasă realizare grafică — 
ediția 1970.

Juriul concursului a trecut în re
vistă peste 700 de lucrări din pro
ducția editorială a anului trecut din 
care, în urma unei riguroase selecții, 
a premiat un număr de 29 de lucrări 
editoriale, precum și un număr de 
colective și graficieni.

Medalia de aur a fost acordată 
pentru ținută grafică volumelor : 
„Ubu" de Alfred Jarry (Editura 
„Univers" și Combinatul poligrafic 
„Casa Scînteii") ; „întîmplările și 
faptele de pomină ale năzdrăvanu
lui Til Buhoglindă" (Editura „Ion 
Creangă" și I.P. „Arta grafică"), edi
ție ilustrată de Val Munteanu : „Ion 
Andreescu", vol. I, de Radu Bogdan 
(Editura „Meridiane" si I.P. „Arta 
grafică") și „Paris", album de Dan 
Hăulică și Dan Er. Grigorescu (Edi
tura „Meridiane" și I.P. „Arta gra
fică").

Tuturor lucrărilor menționate le-a 
fost acordată și diploma concursului 
„Cele mai frumoase cărți", distincție 
ce a revenit, de asemenea, unui nu
măr de alte 18 volume și colecții.

Au mai fost, de asemenea, acor
date Diploma specială a juriului 
pentru cartea de bibliofilie volu
mului „Deasupra deasuprelor" de 
Ion Caraion (Editura „Litera" și 
C. P. „Casa Scinteii"), prezentară

grafică de Ana Pavlu și Diploma 
Concursului pentru prezentare gra
fică volumului „Și alte poezii" de 
Romulus Vulpescu (Editura „Cartea 
Românească" și I.P. „Tiparul"). In 
prezentarea grafică a autorului.

Pentru calitatea artistică a unor 
ilustrații, juriul a acordat „Premiul 
pentru ilustrații" graficienilor : Val 
Munteanu, pentru ilustrațiile la „în
tîmplările și faptele de pomină ale 
lui Til Buhoglindă", Dan Er. Grigo
rescu, pentru fotografiile din albu
mul „Paris", Florin Pucă, pentru 
Ilustrațiile la volumele „Eleusts" de 
Leonid Dimov și „Poezii" de Teo
dor Pică, și V. Babac, pentru plan
șele lucrării „Soiuri și legume".

Premiul pentru copertă a fost ob
ținut de Petre Vulcănescu pentru 
supracoperta și coperta volumului 
„Fiul risipitor" de Radu Tudoran, 
Al. Szathmary pentru supracoperta 
la volumul „în crugul anilor" 
(1. idiș) de Iacob Sternberg, Al. 
Abraham pentru coperta la „Eine 
geschihte von Bosen" (O poveste cu 
zicale rele — antologie), Valentina 
Boroș, pentru coperta la „Anul 45“ 
de I. S. Konev, și Ovidiu Ionescu 
pentru supracoperta și coperta la 
„Construcții aeronautice românești".

Premiul pentru tehnoredactare a 
revenit lui Gheorghe Popovici, pen
tru tehnoredactarea volumului „Ma
nual de conversație în limba en
gleză".

(Agerpres)
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PLECAREA 
ADUNĂRII

DELEGAȚIEI 
POPULARE

Plecarea tovarășilor Gydrgy Aczel
și Zoltan Komocsin

viața internaționala

A R. P BULGARIA
Miercuri dimineața a părăsit Capi

tala, îndreptindu-se spre patrie, dele
gația Adunării Populare a Republicii 
Populare Bulgaria, condusă de acad, 
prof. Sava Ganovski, membru al C.C. 
al P.C.B., președintele Biroului Adu
nării Populare, care, la Invitația Ma
rii Adunări Naționale, a făcut o vi
zită oficială in țara noastră.

Din delegație au făcut parte Penko 
Gherganov, membru al C.C. al P.C.B., 
prim-secretar al Comitetului județean 
Plevna al P.C.B., membru al Comi
siei permanente pentru construcții șl 
arhitectură a Adunării Populare, 
acad. Hrlsto Daiskalov, președintele 
Academiei de Științe Agricole, Ka
men Kamenov, membru al Comisiei 
permanente pentru sănătate, muncă 
și asigurări sociale, membru al Bi
roului Comitetului Executiv al Con
siliului Național al Frontului Patriei, 
Hristo Trendahilov, membru al Comi
siei permanente pentru transporturi 
și Comunicații, președintele Comite
tului executiv al Sfatului popular ju
dețean Varna, Toncio Clakîrov, mem
bru al C.C. al P.C.B., membru al 
Comisiei permanente pentru indus-

trie șl energetică, director general 
întreprinderii economice de 
„Balkankar-Sofia", Dimitrina 
nova, membră a comisiilor perma
nente pentru învățămînt, știință și 
progres tehnic și pentru sănătate, 
muncă și asigurări sociale, secretar 
al Comitetului femeilor bulgare, 
Lora Bacalova, vicepreședinte al Co
misiei permanente pentru sănătate, 
muncă și asigurări sociale, profesor 
la Facultatea de medicină a Institu
tului de medicină din Sofia, Veselina 
Terziiska, secretarul delegației.

La plecare, parlamentarii bulgari 
au fost salutați de Ștefan Voitec, 
președintele Marii Adunări Naționale, 
Gheorghe Necula, vicepreședinte al 
M.A.N., Gheorghe Vasilichi, preșe
dintele Comisiei permanente pentru 
sănătate, muncă și asigurări sociale, 
Iuliu Fejes, secretar al M.A.N., Con
stantin Scarlat, deputat în M.A.N., și 
alte persoane oficiale.

Au fost prezenți Spas Gospodov, 
ambasadorul R. P. Bulgaria la Bu
curești, și membri al ambasadei.

(Agerpres)

al 
stat 

Rusi-

Miercuri după-amlază au părăsit Ca
pitala Gydrgy Aczel și Zoltan Ko
mocsin, membri al Biroului Politic, 
secretari al C.C. 
preună cu Laszlo 
șef de 
care, la 
făcut o 
noastră.

La plecare, pe aeroportul 
oaspeții au fost salutați de

al P.M.S.U., lm- 
Perjesl, adjunct d»
C.C. al P.M.S.U., 

C.C. al P.C.R., au 
în țara

secție la
invitația
vizită de prietenie

Otopenl, 
tovarășii

Manea Mănescu șl Paul Niculescu-Ml- 
zil, membri al Comitetului Executiv, 
ai Prezidiului Permanent, secretari ai 
C.C. al P.C.R., Vasile Vlad, membru 
supleant al C.C. al P.C.R., șef de 
secție la C.C. al P.C.R., Nicolae Io- 
nescu, adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R., de activiști de partid.

Au fost de față Ferenc Martin, am
basadorul R. P. Ungare la București, 
și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Vizitele delegației de invățămint
din R. D. Germană

PRIMIREA LA CONSILIUL DE MINIȘTRI

Miercuri după-amlază, vicepre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, Leon- 
te Răutu, a primit delegația din 
R. D. Germană, condusă de Hans 
Joachim Bohme, ministru pentru în- 
vățămîntul superior și de specialitate, 
care face o vizită în țara noastră.

ll.lllvUX o xMJL yl Uv Lri
face o vizită în țara noastră.

La întrevedere, care s-a desfășurat 
intr-o atmosferă prietenească, au 
luat parte Mircea Malița, ministrul 
învățămîntului, și dr. Hans Voss, 
ambasadorul R. D. Germane la 
București.

★ ★

al R. P. D. Coreene a părăsit Capitala

MANIFESTĂRI ÎN CINSTEA
SEMICENTENARULUI

CONFERINȚA ȘTIINȚIFICA DE LA MOSCOVA

Pa Ca Ra

Miercuri a părăsit Capitala, în- 
dreptîndu-se spre patrie, Kim Biong 
Ha, ministrul securității sociale al 
Republicii Populare Democrate Co
reene, care, la invitația președinte
lui Consiliului Securității Statului, 
și-a petrecut concediul de odihnă în 
țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopenl, 
ministrul securității sociale a fost 
condus de Ion Stănescu, membru su
pleant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., președintele Consiliu
lui Securității Statului, Cornel Ones- 
cu, membru al C.C. al P.C.R., minis-

trul afacerilor Interne, general- 
loootenent Grigore Răduică, membru 
al C.C. al P.C.R., prim-vicepreședinte 
al Consiliului Securității Statului, 
Gheorghe Vasile, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R., de vice
președinții Consiliului Securității Sta
tului, generali și ofițeri superiori din 
cadrul Consiliului Securității Statu
lui și Ministerului Afacerilor In
terne.

A fost de față tovarășul Kang 
Iăng Săp, ambasadorul R.P.D. Co
reene la București, și membri ai 
ambasadei.

în 
gația 
mană, condusă 
Bohme, ministru pentru învățămîntul 
superior și de specialitate din a- 
ceastă țară, însoțită de Alexe Po
pescu, adjunct al ministrului învă
țămîntului, și de Jiirgen Adler, se
cretar al ambasadei R. D. Germane 
la București, a vizitat Politehnica 
din Capitală.

Oaspeții au fost salutați la sosire 
de prof. dr. docent George Bără- 
nescu, rectorul institutului, de re
prezentanți ai senatului. în cursul 
întrevederii care a urmat, specia
liștii germani au primit explicații cu

cursul zilei de miercuri, deler 
de învățămînt din R. D. Ger- 

de Hans Joachim
privire la organizarea învățămîntului 
politehnic românesc și s-au interesat 
de activitatea științifică desfășurată 
de corpul profesoral. în continuare, 
delegația a vizitat noua clădire a in
stitutului.

în aceeași zi, 
au fost oaspeții 
București.

membrii delegației 
Universității din

★
Cu prilejul vizitei în România a 

ministrului Hans Joachim Bdhme, 
ambasadorul R. D. Germane la 
București, Hans Voss, a oferit un 
cocteil, iar ministrul Mircea Malița, 
un dejun.

MOSCOVA 5. — Corespondentul 
Agerpres, L. Duță, transmite : La 
Moscova a avut loc miercuri o con
ferință științifică, organizată de In
stitutul de marxism-leninism, Aca
demia de Științe Sociale și Școala 
superioară de partid de pe lingă 
C.C. al P.C.U.S., Academia de Știin
țe a U.R.S.S. și Asociația de priete
nie sovieto-română. Au luat part» 
numeroși oameni de știință și cer
cetători științifici sovietici, activiști 
ai C.C. al P.C.U.S., membri ai condu
cerii centrale a A.P.S.R. Erau pre
zenți membrii delegației oamenilor 
de știință români, condusă de Gheor
ghe Zaharia, director adjunct al In
stitutului de studii istorice și social- 
politice de pe lîngă C.C. al P.C.R., 
membri ai ambasadei române din 
Moscova.

Lucrării» au fort daschia» de P. N. 
Fedoseev, membru al C.C. al 
P.C.U.S., directorul Institutului de 
marxiffln-leniniam d« p« lingă C.C. aL 
P.C.U.S., care a subliniat in cuvîntul 
său semnificația marii sărbători a 
Întregului popor român — împli
nirea unei jumătăți de secol de la 
crearea P.C.R. — șt a relevat că 
această conferință reprezintă una 
din numeroasele manifestări ale re
lațiilor de prietenie și colaborare 
între P.C.U.S. și P.C.R., între po
poarele celor două țări

Au fost prezentate apoi comunicări 
științific» 
daritate 
(Gazufer 
Institutul 
pe lîngă

țill» social-istorice ale creării 
(Gheorghe Zaharia ; relațiile 
revoluționarii ruși și români 
ceputul secolului al XX-lea . 
len Vinogradov, director adjunct al 
Institutului de slavistică și balcanis
tică al Academiei de Științe a 
U.R.S.S.) ; Lenta și Înființarea P.C.R. 
(Boris Popov, șef de catedră la 
Școala superioară de partid de pa 
lingă C.C. al P.C.U.S.) ; Lupta P.C.R. 
pentru victoria revoluției populare 
in România (Carol Niri, prodecan la 
Academia da Învățămînt social-politic 
„Ștefan Gheorghiu" de pe lingă C.C. 
al P.C.R.) ; Crearea bazei tehnico- 
materiale 
nia, sub 
Oleinik, 
științe sociale de pe lingă C.C. al 
P.C.U.S.) ; Dezvoltarea economiei 
românești șl relațiile externe al» 
României socialiste (Constantin Moi- 
suc, șef de catedră la Academia de 
Învățămînt social-politic „Ștefan 
Gheorghiu) ț Relațiile internaționa
liste ale Partidului Comunist Român 
(Gheorghe Unc, șef de sector la In
stitutul de studii istorice și social- 
politic» de pe lingă C.C. al P.C.R.).

P.C.R. 
dintre 
la în- 
(Vadi-

• socialismului In Româ- 
conducerea P.C.R. (Ivan 
profesor la Academia de

(Agerpres)

Cronica zilei
Cu prilejul prelungirii Acordului 

de colaborare culturală între Repu
blica Socialistă România și U.R.S.S., 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, V. I. Drozdenko, a oferit 
miercuri, in saloanele ambasadei, un 
dejun.

Au luat parte Vasile Gllga, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, funcționari superiori din 
M.A.E., precum și membri ai amba
sadei Uniunii Sovietice la București.

CONFERINȚA DE PRESA 
LA AMBASADA 

R. S. CEHOSLOVACE

Cehoslovace la București, a vorbit 
despre momentele cele mai impor
tante parcurse în cel 50 de ani de 
existență a P.C.C., precum și despre 
succesele obținute de oamenii mun
cii din Cehoslovacia în cinstea celor 
două aniversări.

COCTEIL LA AMBASADA 
UNIUNII SOVIETICE

încheierea vizitei delegației

primăriei orașului Helsinki

despr» : tradițiile de soli- 
între P.C.U.S. și P.C.R. 
Sanslev, șef de sector la 
de marxism-leninism de 

C.C. al P.C.U.S.) ; condi-

Cu prilejul aniversării semicente
narului Partidului Comunist din Ce
hoslovacia și a Zilei/naționale a R. S-. 
Cehoslovace, la sediul ambasadă! a- 
cestei țări a avut loc miercuri o con
ferință de presă, la care au partici
pat ziariști de la presa centrală, ai 
Radiodifuziunii și Televiziunii ro
mâne, precum și corespondenți de 
presă străini și atașați de presă ai 
unor ambasade.

Miroslav Sulek, ambasadorul R. S.

De la Ministerul
învățămîntului

Ministerul învățămîntului co
munică : Sîmbătă 8 mai a.c. se 
suspendă în întreaga țară curau- 

„ri.le și activitățile practice în 
tolile și unitățile de invățămint 

ae' toate gradele.

Cu prilejul Zilei presei sovietice 
și a Zilei radioului, Ambasada U- 
niunil Sovietice la București și co
respondenții sovietici în România au 
organizat miercuri seara, la Asocia
ția presei străine, o gală de filme 
urmată de cocteil.

Au luat parte funcționari superiori, 
din . Mihisterul Afacerilor Externe, 
ziariști români și străini.

★
Miercuri dimineața a părăsit Ca

pitala, îndreptându-Sfc spi-e Sofia, An
samblul artistic al Armatei Populare 
Coreene, care a întreprins un turneu 
de trei săptămîni in țara noastră.

La plecare, în Gara de Nord, mem
brii ansamblului au fost salutați de 
general-maior Constantin Oprită, se
cretar adjunct al Consiliului Politic 

Superior, reprezentanți ai Comitetu
lui de Stat pentru Cultură și Artă, 
precum și de membri ai Ansamblului 
artistic „Doina" al armatei.

Au fost prezenți Kang Iăng Săp, 
ambasadorul R.P.D. Coreene la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

★
în prezența ■ numeroși specialiști 

din diverse ramuri economice, 
miercuri a fost inaugurată, în pavi
lionul B al Complexului expozițional 
din Piața Scînteii, o expoziție de am
balaje și mașini de ambalat, reali
zate în Austria, R.F. a Germaniei, 
Italia și Iugoslavia.

Expoziția rămîne deschisă pînă la 
8 mai. (Agerpres)

Miercuri, ambasadorul Finlandei la 
București, Kaarlo Veikko Măkelă, a 
oferit un dejun cu prilejul vizitei în 
țara noastră a delegației primăriei 
orașului Helsinki, condusă de Teuvo 
Aura, primarul -

La dejun au 
Popa, primarul 
Dumitru Joița, 
al Consiliului popular al municipiu
lui București, alți membri ai comite
tului executiv al consiliului popular 
municipal.

Delegația primăriei orașului Hel
sinki, condusă de Teuvo Aura, pri- 
rnâttil capitalei Finlandei, care ne-a 
vizitat țara la invitația Consiliului 
popular al municipiului București, a 
părăsit miercuri seara Capitala. La 
plecare, pe aeroportul Otopeni, de
legația a fost condusă de Dumitru 
Popa, primarul general al Capitalei, 
Dumitru Joița, prim-vicepreședinte 
al Consiliului popular al municipiu
lui București, de alți membri ai co
mitetului executiv al consiliului 
popular municipal.

Au fost de față Kaarlo Veikko 
Măkelă, ambasadorul Finlandei la 
București, și membri al ambasadei.

★
înainte de plecare, primarul capi

talei Finlandei, Teuvo Aura, a de
clarat redactorului „Agerpres", Mir
cea Bumbac :

Părăsesc România cu cele mai bune 
impresii. Relațiile de prietenie și 
colaborare dintre țările noastre sînt 
rodnice, au o bună tradiție. în a- 
cest context aș vrea să menționez 
că Asociația de prietenie Finlanda- 
România a aniversat recent două de-

capitalei Finlandei, 
luat parte Dumitru 
general al Capitalei, 

prim-vicepreședinte

cenii de existență, ani în care a des
fășurat o bogată activitate in slujba 
cunoașterii, a dezvoltării prieteniei 
dintre popoarele noastre.

Bunele relații româno-flnlandeze 
se reflectă cu atît mai mult în con
tactele la un nivel înalt.

Am fost primit astăzi de președin
tele Nicolae Ceaușescu pe care vom 
avea cinstea și fericirea de a-1 avea 
ca oaspete al Finlandei și bineînțeles 
al orașului Helsinki, în cadrul unei 
vizite oficiale. Este o vizită aștep
tată cu o deosebită plăcere, o vizită 
de răspuns la cea efectuată, acum doi 
ard Th România, de președintele Fin
landei, Urho Kekkonen. Sînt sigur că 
această vizită va contribui ca bunele 
relații existente între țările noastre 
să se dezvolte tot mai mult, în toate 
domeniile vieții economice, sociale și 
culturale.

Primarul orașului Helsinki i-a re
ferit în continuare la unele Impresii 
din vizita sa, îndeosebi Ia preocupa
rea pentru sistematizarea orașelor. 
Ceea ce am văzut la București șl 
Constanța m-a impresionat foarte 
mult. Aceste mari orașe se află lntr-o 
perioadă de puternică dezvoltare. Tot 
ce a fost construit pînă acum este 
bine proiectat și bine făcut. Planuri
le de viitor, prezentate de municipa
litățile acestor două orașe, ml-au 
creat o imagine mal precisă asupra 
eforturilor pe (sare le depune statul 
român pentru îmbunătățirea condi
țiilor de viață ale cetățenilor.

Apreciez această vizită, pe care am 
avut posibilitatea s-o fac în țara 
dumneavoastră, ca foarte utilă, a spus 
în încheiere oaspetele finlandez.

(Agerpres)

KIEV 5 (Agerpres). — La sediul 
asociației din Ucraina de prietenie 
și relații culturale cu țările străine 
a avut loc, miercuri, o adunare festi
vă. Au participat V. M. Dmitruk, 
președintele asociației, V. M. Ter- 
lițki, președintele filialei din Ucraina 
a asociației de prietenie sovieto- 
română, activiști ai C.C. al P.C. din 
Ucraina, reprezentanți ai oamenilor 
muncii din Kiev. Despre cea de-a 
50-a aniversare a Partidului Comu
nist Român a vorbit prof. S. M. 
Parhomciuk, membru al conducerii 
centrale a A.P.S.R.

★
SOFIA 5. — Corespondentul Ager

pres C. Amariței transmite : 
Miercuri după-amiază, la Ruse a a- 
vut loc o adunare festivă organi
zată de Comitetul județean Ruse al 
Partidului Comunist Bulgar. în Pre
zidiul adunării au luat loc Peter Da- 
nailov, membru al C.C. al P.C. Bul
gar, prim-secretar al Comitetului 
județean Ruse al P.C.B., Anghel Bo- 
bokov, membru supleant al C.C. al 
P.C. Bulgar, președintele consiliu
lui popular județean, conducători ai 
organelor locale de partid și de 
stat, precum și delegația Comitetu
lui județean P.C.R. Ilfov, condusă de 
Gheorghe Necula, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetului 
județean de partid Ilfov.

Cu acest prilej, au rostit cuvîn- 
tări Anghel Bobokov și Gheorghe 
Necula. Au fost evocate colaborarea 
fructuoasă, pe multiple planuri, în
tre Partidul Comunist Român și 
P.C. Bulgar, între România și Bul
garia, bogatele tradiții de luptă ale 
popoarelor român și bulgar pentru 
apărarea ființei lor naționale, măr
turiile solidarității, ale întrajutoră
rii revoluționarilor și forțelor înain
tate ale societății, în frunte cu co
muniștii, din cele două țări. în mod 
deosebit a fost reliefată contribuția 
de seamă la întărirea prieteniei ro- 
mâno-bulgare adusă de întilniril» 
dintre conducerile de partid și de 
stat ale României și Bulgariei, din
tre tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Todor Jivkov.

Adunarea festivă de la Ruse s-a 
încheiat cu un spectacol folcloric 
prezentat de formațiile artistice din oraș.
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în vederea meciului box PRIMII FINALIȘTI ASTAZI LA VARȘOVIA

cu Marocul

Rujjhișlii români
an sosit

la Casablanca
Echipa națională de rugbi a 

României a sosit la Casablanca, 
unde — după cum s-a mai a- 
nunțat — duminică. 9 mai, va 
întilni, în cadrul „Cupei Națiu
nilor" — F.I.R.A., selecționata 
Marocului. Un meci mult aștep
tat. deopotrivă de oaspeți și de 
gazde, știut fiind că debutul 
rugbiștilor marocani în ediția 
actuală a 
coincis cu 
torie, la 
„cincisprezecelui" Italiei.

Antrenorii Teofilovici și Cos- 
mănescu vor folosi, în linii mari, 
aceeași formație care a învins, 
cu puțin timp în urmă, la Bucu
rești. echipa Italiei. Pentru du
minică — ne-a spus ieri secre
tarul general al F.R.R., I. Isvo- 
ranu — echipa noastră ar urma 
să fie alcătuită astfel : Dinu, 
Onuțiu, Baciu — Atanasiu, Șer- 
ban — Rășcanu, Demian, Pop — 
Florescu, Bărgăunaș — Ion 
Constantin, Dragomirescu, Nica. 
Suciu — Durbac. Rezerve sint : 
Niculescu, Iorgulescu și Micles- 
cu. Oarecum inedită este for
mula mijlocașilor : unele semne 
de întrebare planează asupra 
folosirii lui Durbac și Dragomi
rescu, ambii acuzînd încă du
reri după accidentele suferite 
(se presupune, totuși, că pînă la 
meci ei vor fi recuperați com
plet).

marii competiții a 
o surprinzătoare vic- 

Napoli, în dauna

Credeam că în Spania — viitoare 
gazdă a apropiatelor campionate eu
ropene (11—19 iunie. Madrid—Palatul 
Sporturilor, 11 000 de locuri) — boxul, 
cel puțin în ramura lui profesionistă, 
ocupă o parte importantă în preocu
pările sportive ale populației. In
exact. Domnul Jose Rial, arbitru in
ternațional. invitatul federației noas
tre în aceste zile, a pus puncttil pe 1 
în numai două cuvinte: toros y futbol, 
taurii și fotbalul. Așadar, în țara unui 
mare campion cum este Josă Legra, 
boxul nu cunoaște avalanșele mare
lui public pătimaș după Real și 
Atletico, iar federația spaniolă de box 
amator întimpină dificultăți pentru 
recrutarea unei echipe omogene în 
vederea campionatelor europene. Cu
noscutul arbitru spaniol — apreciat 
pentru competenta sa de către miile 
de spectatori prezenți în juriul rin
gului din arena „23 August" — ne 
spunea că lotul iberic dispune numai 
de cîțiva pugiliști cu pretenții conti
nentale, în frunte fiind „semimusca" 
Escudero. Iată, prin urmare, că știm 
măcar numele unuia dintre viitorii 
rivali puternici ai lui Mihai Aurel...

Și acum, pe scurt despre primei» 
semifinale.

MUSCĂ: O finală așteptată, Gmes- 
cu—Ciucă... Un meci între doi boxeri 
tehnici. Gruescu și mai tînărul Va
sile Ivan. După două runduri relativ 
egale, în cel de-al treilea, fostul 
dublu campion al României a atacat 
decisiv și l-a întrecut la puncte pe 
Ivan. în cealaltă semifinală, un pu
gilist fără mare experiență, Traian 
Cerchia, din Constanța, i-a făcut multe 
greutăți campionului european Con
stantin Ciucă. Curajos, tenace, lo
vind bine cu ambele brațe, constăn- 
țeanul i-a fost pe deplin egal repu
tatului Ciucă în toate cele trei re
prize. Juriul l-a preferat învingător 
pe Ciucă, decizia fiind 
testată de cei aproape 
tatori.

PANĂ : Amăzăroaie
Doi puncheuri de primă mărime, Ga
briel Pometcu. cu croșeele sale de 
stingă, vestite, și constănțeanul Ma
rin Dumitrașcu, ale cărui directe de 
dreapta sint redutabile, s-au înfrun
tat într-o partidă de extraordinară

îndelung con- 
4 000 de spec-

In finali î

duritate. Și a fost de mirare că n-a 
rezultat un K.O., nici măcar un K.D. 
Pometcu a cîștigat acest meci fru
mos, la puncte, datorită faptului că 
loviturile sale au fost mai clare și 
mai precise. în a doua semifinală, 
campionul Nedelcea, căruia îi place 
să-și atace continuu adversarul, s-a 
văzut nevoit să suporte asalturile 
neîncetate ale acestui admirabil 
luptător, Octavian Amăzăroaie. Cro
șeele gălățeanului au fost teribile, 
Nedelcea pierzind clar primele două 
runduri. Campionul și-a revenit ui
mitor în ultimele trei minute, dar 
el n-a recuperat în întregime tere
nul pierdut. Decizia în favoarea lui 
Amăzăroaie s-a dat la limită, cu 3—2, 
ea fiind aplaudată de spectatori.

UȘOARA: Se va reedita un mare 
meci, Cuțov—Dobrescu. Calistrat Cu- 
țov, în ascendență de formă și de 
dispoziție de luptă, l-a învins mai 
ușor decit ne așteptam (prin R.S.C. 
r. III) pe Augustin Iacob, un pugi
list promițător ca talent și forță. în 
al doilea meci, Paul Dobrescu, vlăs
tar din spița marilor campioni brăi- 
leni, l-a trimis de cîteva ori la po
dea pe Nicolae Paraschiv, cîștigînd 
prin abandon în rundul III.

MIJLOCIE-MICĂ: Covaci — Gyorffi. 
Conform „pronosticurilor", Covaci și 
Tudor Nicolae au furnizat o luptă 
care seamănă îndeajuns de puțin cu 
boxul, cei doi putînd primi, cel 
mult, calificativul de „batailleur". 
încăerarea s-a soldat cu spargerea 
arcadei lui Covaci și printr-un ver
dict de descalificare a lui Tudor 
după avertismente repetate. Penibilă 
situație, penibil meci. în a doua 
semifinală a Categoriei, Gydrffi a 
dispus de Deheleanu la puncte.

SEMIGREA : Pentru Monea, un 
adversar puțin scontat. Petre Pîrvu... 
Un alt campion al anului 1970 n-a 
mai ajuns în finală. E vorba de Pe
tre Cîmpeanu, care a fost învins la 
puncte, surprinzător de net, de că
tre constănțeanul Petre Pirvu. în 
ce-1 privește pe Monea, el a făcut 
un pas mare spre un al 11-lea titlu 
național, dispunînd prin abandon (II) 
de tînărul Ion Siliște.

Valeriu MIRONESCU

A 24-a ediție a tradiționalei com
petiții cicliste „Cursa Păcii" începe 
joi, 6 mai, la Varșovia, cu partici
parea a peste 100 de concurenți din 
17 țări : Algeria. Anglia, Belgia, 
Bulgaria, Danemarca, Elveția, Fin
landa, Franța, Italia, Maroc, Nor
vegia, România. Ungaria, U.R.S.S., 
Cehoslovacia, R.D. Germană, Polo
nia.

Echipa României, care a participat 
la toate edițiile de pînă acum ale 
„Cursei Păcii", este formată anul a- 
cesta din următorii 7 cicliști : Tu
dor Vasile, Nicolae Ciumeti. Con
stantin Grigore, Vasile Seiejan, Ale
xandru Sofronie, ~ 
Nicolae David. Antrenor : 
Voicu.
luni din Italia, unde, între 26 apri
lie și 2 mai, au participat la 5 curse 
(la Roma, Avezzano, Cerveteri. Pa- 
vona și Tarquinia) — au plecat marți 
la Varșovia.

„Cursa Păcii" va debuta cu un cir
cuit pe străzile orașului Varșovia, 
cu startul și sosirea pe stadionul „A 
X-a Aniversare". Cicliștii vor aco
peri în această primă etapă 112 ki
lometri (20 de ture a 5,600 km).

Ștefan Suciu și 
Nicolae 

Cicliștii noștri — reînitorși

Traseul din acest an (pe. ruta Var
șovia — Berlin — Praga) este îm
părțit In 14 etape, însumînd circa 
1 800 kilometri. Două etape se vor 
disputa contracronometru individual, 
ambele la 14 mai (la Dresda), prima 
pe un parcurs plat, a doua în coastă. 
Față de edițiile trecute, etapele sînt 
mai scurte, nici una nedepășind 170 
kilometri. Sint prevăzute și două 
zile de repaus. Organizatorii au in
trodus o inovație în regulament, în 
sensul că punctele acordate în cla
samentul cățărătorilor vor aduce 
alergătorilor o bonificație de o se
cundă pentru fiecare punct obținut. 
Această bonificație va fi luată în 
considerație la alcătuirea clasamen
tului general individual.

Printre favoriții întrecerii, comen
tatorii menționează pe învingătorul 
din ediția precedentă, cunoscutul ru
tier polonez Ryszard Szurkowskl, 
(distins recent cu trofeul fair-play 
„Pierre de Coubertin"), Axei Peschel 
(R.D. Germană), cîștigător în anul 
1968, și Van der Linden (Belgia), 
clasat al doilea în proba de fond a 
ultimului campionat mondial.

JJ

Ieri, în Capitală, la clubul 
sportiv Dinamo a avut loc festi
vitatea decernării „Diplomei de 
onoare" a Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport 
în întrecerea pe anul 1970 dintre 
cluburile și asociațiile sportive 
din țară. „Diploma de onoare" 
a fost înmînată de Marin Bîrje- 
ga, vicepreședinte al C.N.E.F.S., 
clubului Dinamo București, care

anul trecut 
deosebite în 
manță. Sportivii dinamoviști au 
stabilit 69 de recorduri republi
cane în diferite ramuri sportive, 
au cucerit 198 de titluri de cam
pioni naționali, iar 12 reprezen
tanți ai acestui club au îmbrăcat 
tricourile de campioni mondiali. 
Pe locul doi în întrecerea clu
burilor de categoria I s-a clasat 
clubul Steaua.

a avut realizări 
sportul de perfor-

BERNA 
României 
organizat 
cipat numeroase personalități elve
țiene, printre care Jakob Lechleiter, 
membru al secretariatului colectiv și 
al Biroului Politic al C.C. al Parti
dului Muncii din Elveția, Frederic 
Blaser, membru al Biroului Politic al 
C.C. al Partidului Muncii din Elve
ția, și alte persoane oficiale. A fost, 
totodată, vizitată expoziția „Partidul 
Comunist Român la cea de-a 50-a 
aniversare", deschisă în saloanele 
ambasadei.

5 (Agerpres). Ambasadorul 
la Berna. Ion Georgescu, a 
o gală de filme. Au parti-

★

BERLIN 5 — Corespondentul Ager- 
Sres, St. Deju transmite : La teatrul 

ațional din Weimar a fost deschisă 
expoziția „Dramaturgia românească 
în anii socialismului". La vernisaj au 
fost de față personalități ale vieții 
culturale din Weimar și reprezentanți 
ai ambasadei române.

★

CAIRO 5. — Corespondentul Ager
pres, C. Oprică, transmite : Consulul 
țării noastre la Alexandria a organi
zat o gală a filmului românesc. Ma
nifestarea a fost urmată de un coc
teil, la care au participat guverna
torul orașului Alexandria, Mahmud 
Salam, personalități ale vieții cultu
rale și artistice.

Uzine în junglă
obiective de cea 

mare responsabi-
de 

anumi- 
volumul 
crescut

DIN TARILE SOCIALISTE
5

O pădure tropicală In 
provincia Hoa Binh. 
în umbra arborilor se
culari și sub pavăza 
grotelor calcaroase fi
ințează și oroduc, du
pă dispersarea din anii 
bombardamentelor a- 
viației americane, di
feritele secții ale Uzi
nei de construcții me
canice din orașul Hoa 
Binh. Parcurgînd pote
cile înguste și șerpuite, 
care leagă atelierele 
întreprinderii ce îm- 
pînzesc jungla, nu poți 
să nu-ți imaginezi cîte 
greutăți au avut de 
depășit șl cîte eforturi 
au cheltuit oamenii 
muncii din aceste zone 
pentru a transporta mii 
de tone de utilaje și de 
materiale, pentru a a- 
sigura mersul produc
ției în flux neîntre
rupt, chiar șl în cli
pele celor mal înver
șunate bătălii împotri
va piraților aerului.

Asemenea uzinei din 
Hoa Binh, pretutin
deni pe pămlntul R.D. 
Vietnam s-a dezvoltat 
și consolidat în acești 
ani, sfidînd bombarda
mentele inamice, o ar
mătură industrială cu 
sute și sute de centre 
producătoare de ener
gie, bunuri de consum, 
mașini agricole sau u- 
tilaj pentru comunica
țiile rutiere și fero
viare.

Marile comandamen
te ale momentului — 
continuarea construc
ției societății noi, so
cialiste, în condițiile 
deosebite ale acestor 
ani și lupta împotriva 
agresiunii imperialis
te — au impus tutu
ror sectoarelor vieții 
sociale din R.D. Viet-

nam 
mai 
litate. Remarcabil este 
efortul pentru conti
nuarea procesului de 
industrializare a nor
dului socialist șl, In a- 
cest cadru, avîntul în
registrat de industria 
regională. în plin răz
boi, ramura Industriei 
regionale s-a îmbogă
țit cu peste o mie de 
noi unități productive 
de proporție mică și

ÎNSEMNĂRI DIN 
R. D. VIETNAM

mijlocie, far rolul el 
în contextul economic 
al țării a depășit ca
drul local. „Funcția 
principală • Industriei 
regionale — scria ziarul 
«Nhan Dan» — este de 
a transforma roadele 
pămîntului, 
forestiere și acvatice în 
produse alimentare și 
articole de consum cu
rent, pentru nevoile 
interne și pentru ex
port".

Nu de mult, la Hanoi 
s-a trecut în revistă 
activitatea din ultimul 
an a ramurilor indus
triei regionale. într-un 
cadru corespunzător, 
asigurat prin prezența 
factorilor reprezentînd 
toate eșaloanele și ve
rigile producției — de 
la miniștri pînă la șefii 
de ateliere ale căror 
unități se află undeva, 
în adîncul junglei sau 
în creierul muntelui — 
consfătuirea a întocmit 
un bilanț rodnic, plin 
de optimism. Pe an
samblu, producția in-

dustriei regionale a de
pășit cu 3 la sută pre
vederile fixate 
plan. La 
te articole, 
producției a 
sensibil față de anul 
anterior : la materiale 
de construcție cu 7 la 
sută, la faianță, porțe
lan și sticlă CU 8 la 
sută, la hîrtie cu 15 la 
sută, la țesături cu 14 
la sută, la împletituri 
din bumbac cu 8 la 
sută etc.

Consfătuirea privi
toare la industria re
gională a enunțat linii
le de orientare a pro
ducției'pentru 1971. Pe 
lîngă fabricarea de ma
teriale de construcție, 
bunuri alimentare și 
diferite alte articole de 
consum curent, între
prinderile industriei 
regionale sînt chemate 
să se concentreze asu
pra producerii a peste 

_____  82 milioane metri de 
resursele țesături. Consfătuirea 

a recomandat îmbună
tățirea gestiunii între
prinderilor industriei 
regionale, întărirea spi
ritului de răspundere 
al tuturor factorilor in
teresați pentru depă
șirea dificultăților și 
satisfacerea mai bună 
a cerințelor economiei 
naționale.

Toate aceste preocu
pări, realizările dobîn- 
dite de oamenii mun
cii din R.D. Vietnam în 
construcția socialistă 
sînt expresii elocvente 
ale eroismului în mun
că și în luptă, mărturii 
ale devotamentului fa
ță de patrie, ale în
crederii nestrămutate 
in cauza lor dreaptă.

Corneliu VLAD

centru de creștere

Dan MUNTEANU

NOTE 
DE CĂLĂTORIE 

DIN CUBA

vrează anual pentru 
consumul de carne al 
populației 2 000-2 200 
capete. Paralel,

„insulei uitate"
Redescoperirea

Pentru oricare locu
itor al Cubei de azi, 
Turiguano are rezo
nanțe deosebite. Cu
noscută odinioară sub 
denumirea de „insula 
uitată", această bucată 
de pămînt din Bahia 
de Perros (provincia 
Camagiiey), despărțită 
de restul țării prin La
guna de Leche, și-a 
găsit în anii de după 
victoria revoluției ade
vărata sa vocație. La
guna amintită, zisă „a 
laptelui", își justi
fică azi numele prin 
rolul dobîndit de insu
la Turiguano în econo
mia națională a Cu
bei. întinsele pășuni ale 
insulei, aproape pustie 
cu ani în urmă, au în
ceput să fie puse în 
valoare. Aici, ca o ex
presie concretă a pre
ocupărilor Partidului 
Comunist din Cuba și 
Guvernului revoluțio
nar privind dezvoltarea 
și diversificarea agri
culturii, a luat ființă 
unul dintre cele mai 
importante oentre zoo
tehnice din tară.

în timp ce străbatem 
în mașină cele 600 ca- 
ballerias de pășuni (1 
caballeria reprezintă 
aproximativ 14 ha), as
cultăm explicațiile u- 
nuia dintre zootehni- 
cienii care ne însoțeș
te. Cel mai dezvoltat 
sector în prezent este 
cel bovin, care numără 
peste 13 000 capete de 
vite din rase superioa
re. Centrul respectiv li-

pe 
insulă se dezvoltă un

a 
porcilor și altul pentru 
creșterea cailor. înce
puturile au fost modes
te : s-a pornit de la 
200 de capete porcine 
și 200 de cai „Quarter 
Horse", urmînd ca în

viitor și aceste sectoare 
să dobîndească o pon
dere mai mare in eco
nomia insulei.

La Centrul genetic 
se desfășurau, chiar in 
perioada vizitei noastre 
pe insulă, noi experi
mente pentru obținerea 
unei rase de vaci de 
carne și lapte, adap
tată perfect la condi
țiile climaterice locale 
In urma cercetărilor 
întreprinse la nivel na
țional, s-a obținut un 
prim hibrid cu rezul
tate satisfăcătoare, de
numit F-l. în prezent, 
la mai multe centre de 
studiu din țară, printre 
care și cel din Turi- 
guand. continuă cerce
tările pentru îmbună
tățirea acestuia.

O dată cu dezvoltarea 
centrului zootehnic, as
pectul insulei s-a 
schimbat. Au apărut

drumuri asfaltate. Iar 
peste „Laguna lapte
lui" au fost întinse fire 
electrice. Acum în cele 
cinci cătune ale insu
lei locuiesc peste o mie 
de oameni, dintre care 
mai bine de 550 lucrea
ză la Centrul zooteh
nic. „Satul olandez" — 
una din mîndriile 
locuitorilor (un mic 
cătun cv căsuțe în stil 
olandez). policliu-ea, 
cluburile, laboratoare
le, ca și afluența de 
ingineri și alți specia
liști zootehnicieni au 
modificat cu desăvîr- 
șire fața acestor me
leaguri.

Locuitorii din Turi- 
guand au planuri mari. 
Ne-au invitat să vedem 
complexul turistic, a- 
menajat de ei la țăr
mul oceanului, ne-au 
arătat fabrica de con
centrate chimice afla
tă în construcție, ne-au 
dat explicații privind 
sporirea capacității de 
producție a actualului 
abator și a fabricii de 
mezeluri de pe insulă, 
ne-au indicat locurile 
unde Se vor înălța noi 
așezăminte social-cul- 
turale. Și în tot acest 
timp ne-au vorbit cu 
entuziasm molipsitor, 
cu optimismul celor ce 
văd cu ochii, zt de zi. 
roadele propriei lor 
munci, despre prezen
tul și viitorul tot mai 
bun al patriei lor so
cialiste.



viața internațională
Ca urmare a scăderii cursului dolarului

0 nouă răbufnire a crizei 
monetare interoccidentale
BONN 5 (Agerpres). — Ministerul 

Economiei al R. F. a Germaniei a 
ordonat, miercuri dimineața, închi
derea tuturor burselor de devize 
vest-germane, după ce, puțin mai 
înainte, Banca federală a R.F.G. 
anunțase că a suspendat cumpărarea 
de dolari. Un purtător de cuvînt al 
ministerului a subliniat că această 
măsură a fost luată pentru a permite 
guvernului și Consiliului de condu
cere al Băncii federale să exami
neze, cu calm, situația monetară. 
Consiliul de Miniștri se va întruni 
în acest scop vineri.

La scurt timp după ce a devenit 
cunoscută hotărîrea luată de guver
nul vest-german. băncile naționale 
din Elveția, Olanda, Austria și Belgia 
au anunțat, la rindul lor, că au înce
tat să mai cumpere dolari. Numai 
Franța și Marea Britanie continuă 
să intervină pentru a susține dolarul, 
al cărui curs de schimb pe piața li
beră a devizelor se situează sub 
nivelul minim al parității cu mone
dele respective.

Banca Israelului a anunțat hotă- 
rirea sa de a înceta temporar efec
tuarea de operațiuni cu franci fran
cezi și elvețieni, mărci vest-germane 
și guldeni olandezi „pînă cînd va ti 
clarificată actuala incertitudine asu
pra cursului acestor monede".

In același timp, Banca Portugaliei 
a anunțat suspendarea tuturor ope

rațiunilor financiare cu valută 
străină.

Scăderea cursului dolarului pe 
piețele vest-europene este atribuită 
afluxului de capitaluri speculative, 
atrase de posibilitatea unei reeva
luări a monedei vest-germane sau a 
adoptării unui curs de schimb fluc
tuant. Numai în cursul zilei de 
marți, Banca federală a R.F.G. a 
cumpărat între 700 și 800 milioane 
de dolari într-o acțiune de sprijinire 
a monedei americane. De asemenea, 
Banca Elveției a cumpărat peste 100 
milioane de dolari.

Comentind situația creată, agen
ția Associated Press consideră că 
„pentru prima oară de cînd R.F.G. 
a fost silită să-și reevalueze mo
neda, în toamna anului 1969, se pro
filează o nouă criză monetară inter- 
occidentală". „Cauza imediată a a- 
cestei goane speculative spre bursa 
de devize din Frankfurt, continuă 
agenția americană, a fost presupu • 
nerea că Bonnul va fi silit, din nou, 
să sporească valoarea mărcii. Dar 
cauza de bază a acestei scurgeri 
permanente de dolari din Statele 
Unite constă in sporirea cheltuieli
lor de susținere a războiului din 
Vietnam, care accentuează inflația 
din economia americană, și in creș
terea permanentă a prețurilor măr
furilor americane".

CONSULAT GENERAL 
AL ROMÂNIEI

IN R. S. SLOVACĂ
PRAGA 5. — Corespondentul Ager

pres, C. Prisăcaru, transmite : La 
Bratislava s-a deschis primul Consu
lat general al Republicii Socialiste 
România în Republica Socialistă 
Slovacă. Consulul general al Româ
niei la Bratislava, Carol Cozma, a 
fost primit la 5 mai de președintele 
guvernului R. S. Slovace, Peter Co
lo tk a.

Congresul autoconducerii iugoslave
SARAIEVO 5. — Corespondentul 

Agerpres G. Ionescu transmite : 
Miercuri după-amiază, In prezența 
președintelui Iosip Broz Tito și a 
altor conducători iugoslavi, au în
ceput lucrările celui de-al II-lea 
Congres al autoconducerii iugoslave. 
La Congres participă peste 2 200 de 
delegați, reprezentind toate colecti
vele de muncă din Iugoslavia, pre
cum și observatori din peste 50 de 
țări.

Din România participă observatori 
din partea C.C. al Partidului Comu
nist Român, a Frontului Unității So
cialiste, a Uniunii Generale a Sin

dicatelor șl a Uniunii Tineretului 
Comunist.

Lucrările congresului au fost des
chise de Dușan Petrovici-Șane, pre
ședintele Uniunii Sindicatelor din 
Iugoslavia. Au fost alese, apoi, or
ganele de lucru ale Congresului și 
s-a stabilit ordinea de zi.

Primul a luat cuvîntul Iosip Broz 
Tito, președintele R.S.F. Iugoslavia.

în continuare, Edvard Kardeli a 
prezentat o expunere pe marginea 
raportului „Relațiile economice și 
politice în societatea socialistă ba
zată pe autoconducere", al cărui 
text a fost distribuit în prealabil de
legation

R. D. GERMANĂ

PROIECTUL DE DIRECTIVE 
cu privire la planul cincinal de dezvoltare 
a economiei naționale pe perioada 1971-1975

NEW YORK 5 (Agerpres). — Cursul dolarului a continuat să scadă 
miercuri pe piețele de schimb de la New York. La deschiderea băncilor, 
marca vest-germană, francul francez și elvețian, precum și guldenul olandez 
au marcat noi sporiri ale valorii lor in comparație cu dolarul. Situația pieței 
de schimburi newyorkeze a fost calificată de specialiști drept „total anor
mală", achizitorii aflindu-se în imposibilitatea de a obține devize vest-ger
mane. elvețiene sau olandeze în schimbul dolarilor.

Intervenția ministrului de finanțe al S.U.A., John Connally, nu a fost de 
natură să liniștească spiritele. După cum transmite agenția France Presse. 
confuzia cea mai completă a stăpinit miercuri piețele de schimb de la New 
York. Ea a fost accentuată de știrea închiderii piețelor de schimb din R.F.G., 
Elveția, Olanda, Austria și Belgia. Ca urmare, volumul tranzacțiilor a fost 
extrem de limitat.

Bursa din New York a reacționat, la rindul său, prin scăderea cursului 
acțiunilor industriale. Miercuri la amiază indicele Dow Jones la acțiunile 
principalelor 30 de întreprinderi industriale a marcat scăderi de citeva 
puncte. Specialiștii bursei au afirmat că presiunile asupra dolarului au creat 
e stare de incertitudine printre investitori.

somalia ftejnnama 
unui complot 

antiguvernamental
MOGADISCIO S (Agerpres). — 

Postul de radio Mogadiscio a anun
țat că guvernul somalez a descope
rit și dejucat un complot, care viza 
răsturnarea Consiliului Revoluționar 
Suprem, transmite agenția Reuter, 
în acțiunea antistatală erau impli
cați, între alții, generalul Mohamed 
Ainanshe Gulaid, vicepreședinte al 
consiliului, și generalul Salad Gaveir 
Kedie, secretar de stat pentru lu
crări publice.

Vizita lui M. Schumann

OPINII ÎN FAVOAREA CONVOCĂRII CONFERINȚEI 
EUROPENE PENTRU SECURITATE

HELSINKI 5 (Agerpres). — Acțiu
nile îndreptate spre convocarea con
ferinței general-europene asupra 
securității vor continua să constituie 
una din principalele preocupări ale 
politicii externe finlandeze, a decla
rat Johannes Virolainen, președintele 
Partidului de Centru din Finlanda. 
Subliniind că ideea organizării con
ferinței se bucură de un sprijin tot 
mai larg, Virolainen a afirmat că 
partidul său susține pe deplin poziția 
guvernului finlandez in această pro
blemă. El a exprimat, totodată, opi
nia că, în vederea convocării acestei 
conferințe, nu trebuie puse condiții 
prealabile.

★
OSLO 5 (Agerpres). — în capitala 

Norvegiei s-au desfășurat lucrările

celei de-a doua mese rotunde polo- 
no-norvegiene — anunță agenția 
PAP. Participanții la discuții, se a- 
rată în comunicatul dat publicității, 
și-au exprimat speranța că, în cu- 
rînd, se va trece la tratative multi
laterale în vederea pregătirii convo
cării conferinței europene în proble
mele securității și colaborării. în 
pofida greutăților actuale, se subli
niază în comunicat, munca de pre
gătire a acestei conferințe trebuie să 
fie continuată.

După cum precizează PAP, parti- 
cipanții la întîlnire au dezbătut, de 
asemenea, probleme privind dezar
marea, relațiile Est-Vest, colaborarea 
economică dintre Norvegia și Polonia.

BERLIN 5 (Agerpres). — La Ber
lin a fost dat publicității proiectul de 
directive cu privire la noul plan cin
cinal de dezvoltare a economiei na
ționale a R.D. Germane pe perioada 
1971—1975. Proiectul arată că princi
palele sarcini tehnico-științifice, eco
nomice și sociale ale planului cinci
nal anterior (1966—1970) au fost în
deplinite și în parte depășite. Rela
țiile de producție socialiste s-au dez
voltat și întărit. Venitul național a 
sporit. Sectorul de stat s-a consolidat 
în continuare, participarea sa la pro
ducția industrială fiind în 1970 de 85 
la sută. Venitul național a crescut, 
din 1965, de la 84 la 108 miliarde 
mărci ; volumul investițiilor s-a ci
frat, în cei cinci ani ce au trecut, la 
peste 135 miliarde mărci ; producția 
industrială de mărfuri a crescut, in 
aceeași perioadă, cu 37 la sută, 95 de 
procente din sporul realizat fiind ob
ținute ca urmare a creșterii produc
tivității muncii : volumul comerțului 
exterior a sporit cu 60 de procente, 
inregistrînd o creștere mai rapidă

decit producția industrială. în ceea 
ce privește agricultura, în document 
se arată că sarcinile planului cinci
nal privind producția de cereale și 
lapte nu au putut fi realizate ca ur
mare a condițiilor atmosferice nefa
vorabile din anii 1969 și 1970.

Documentul stabilește că principa
lele sarcini ale noului plan cincinal 
constau în ridicarea, în continuare, a 
nivelului de trai material și cultural 
al poporului pe baza unui ritm înalt 
de dezvoltare a producției socialiste, 
a sporirii eficacității, progresului teh- 
nico-științific și creșterii productivi
tății muncii. Proiectul de directive 
prevede, pentru următorii 5 ani, spo
rirea venitului național cu 26 pînă 
la 28 la sută, a producției industriale 
de mărfuri cu 34—36 la sută, a pro
ductivității muncii în industrie cu 
35—37 la sută. Sarcina primordială în 
ceea ce privește creșterea produsului 
social o constituie raționalizarea, in
tensificarea și ridicarea eficacității 
producției.

Puternice manifestații 
antirăzboinice la Washington

• APROAPE 8 000 DE ARESTĂRI !
WASHINGTON 5 (Agerpres). — în S.U.A. continuă demon

strațiile pacifiștilor împotriva războiului din Indochina. Cea mai 
importantă manifestație de marți a avut loc in fața sediului 
Ministerului Justiției din Washington, unde mai multe mii de 
persoane au cerut retragerea imediată a trupelor americane din 
Indochina și încetarea persecuțiilor contra adversarilor războiu
lui.

Demonstranții purtau pancarte an
tirăzboinice și drapele ale Frontului 
Național de Eliberare din Vietnamul 
de sud. Poliția a intervenit pentru 
a-i împrăștia, operind un mare nu
măr de arestări. Potrivit declarațiilor 
unui purtător de cuvint al poliției din 
Washington, în cursul zilei de marți 
au fost arestați 2 200 de participant! 
la acțiunile pacifiștilor, ceea ce ri
dică numărul total al arestărilor din 
ultimele două zile la 7 900. Locurile 
db detențiune sînt supraaglomerate, 
ceea ce determină organele judiciare 
să elibereze pe cauțiune o mare par
te dintre cei arestați, după ce sint 
inculpați pentru provocare de de

zordine. Ziarul „WASHINGTON 
POST" apreciază că arestările de 
luni au fost cele mai mari efectuate 
intr-o singură zi sau cu prilejul unui 
singur eveniment din întreaga istorie 
a S.U.A.

*
Tn mai multe orașe olandeze, prin

tre care Haga, Amsterdam, Gronin
gen, Arhnem și Eindhoven, s-au des
fășurat manifestații de protest îm
potriva războiului din Vietnam. Ma- 
nifestanții au inminat ambasadoru
lui Statelor Unite în Olanda și mi
nistrului de externe olandez petiții 
prin care cer retragerea trupelor a- 
mericane din Vietnam.

în U.R.S.S.
MOSCOVA 5 (Agerpres). — „Gu

vernul sovietic acordă o mare im
portanță dezvoltării relațiilor priete
nești cu Franța", a declarat minis
trul de externe al U.R.S.S., Andrei 
Gromîko, la dejunul oferit miercuri 
în cinstea omologului său francez, 
Maurice Schumann. în pofida deo
sebirii orînduirilor sociale și a parti
cularităților relațiilor cu terțe țări, 
a adăugat el, în fața U.R.S.S. și 
Franței sînt deschise largi posibili
tăți de cooperare.

După ce a subliniat marile merite 
ale generalului de Gaulle în dez
voltarea colaborării celor două țări, 
ministrul francez al afacerilor ex
terne a relevat bunele relații econo
mice, culturale și tehnico-științifice 
existente intre Franța și U.R.S.S. în 
această ordine de idei, el și-a expri
mat satisfacția că pe lunohodul so
vietic este instalat reflectorul un
ghiular laser creat de specialiști 
francezi. Maurice Schumann și-a 
exprimat speranța în dezvoltarea în 
continuare a relațiilor franco-sovie- 
tice.

„ZYCIE IR W DESPRE 
COLABORAREA ECONOMICĂ

ORIENTUL APROPIAT
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COMPLICAȚII PE SCENA
POLITICĂ OLANDEZĂ

Verdictul celor 7,5 
milioane de alegători 
olandezi a răsturnat 
previziunile, dind naș
tere „unei surprize cu 
mult mai mari decit 
era de așteptat" („LE 
FIGARO"). Astfel, 
partidele confesionale 
nu numai că au pierdut 
in continuare un nu
măr de locuri, în a- 
vantajul partidelor de 
opoziție, dar, pentru 

. prima dată în istoria 
acestei țări, nu mai 
dețin majoritatea și 
deci nu mai pot forma 
guvernul (din cele 150 
de locuri ale celei de 
a doua camere a sta
telor generale, parti
delor confesionale, îm
preună cu aliații lor — 
liberalii; le revin acum 
74 mandate, față de S3 
cite dețineau înainte 
de scrutin).

In ciuda faptului că 
numeroși observatori 
pronosticau o înfrîn- 
gere a partidului so
cialist, acesta a deve
nit, în urma alegeri
lor. prima formațiune 
politică a țării, luînd 
locul partidului popu
lar catolic. Explicația 
sporirii numărului 
mandatelor sale de la 
34 la 39 trebuie cău
tată, după părerea ob
servatorilor, in ten
dințele de readaptare 
a structurii partidului 
la realitățile unei si
tuații interne și ex
terne in continuă miș
care. Programul, ca și 
platforma electorală a 
socialiștilor, urmărind 
să ducă la înlocuirea 
actualelor instituții 
politice olandeze în
vechite, la creșterea 
alocațiilor pentru ne
voile sociale, ca și po
zițiile realiste adoptate 
in diferite probleme

de politică externă au 
asigurat partidului a- 
deziunile unui electo
rat lărgit, din care nu 
au lipsit nici munci
tori catolici ce votau 
în mod obișnuit pen
tru formațiunile con
fesionale; aceștia și-au 
manifestat, în acest 
fel, nemulțumirea față 
de politica de prețuri 
și salarii 
de fostul 
care a dat naștere, la 
sfirșitul anului trecut, 
la numeroase conflicte 
sociale. O primă ana
liză pare a indica, 
totodată, că un mare 
număr de femei, mili- 
tind pentru ideile 
emancipare, și-a 
dreptat voturile 
stingă.

Climatul reformelor, 
dorința de înnoire 
s-au reflectat și in 
succesul tinerei for
mații „Democrația 66" 
care urmărește 
pună de acord 
stituția țării, în 
goare din 1815, 
schimbările interveni
te în ultimul secol și 
jumătate. Confirmînd 
ascensiunea în care 
se află, comuniștii 
și-au sporit numărul 
de mandate, definind 
acum 6 locuri în par
lament. In ceea ce pri
vește ultimul venit pe 
scena politică, grupa
rea „Democrația ’70", 
ea a obținut un număr 
apreciabil de voturi, 
în special datorită cri
ticilor la adresa politi
cii economice a guver
nului, promisiunilor 
de a combate inflația 
și deficitul balanței de 
plăți, care reprezintă 
una din problemele 
serioase ale economiei 
olandeze.

Dacă alegerile au a-

promovată 
guvern și

de 
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dus unele clarificări, 
indicind încotro se în
dreaptă tendințele 
corpului electoral, care 
sint principalele sale 
opțiuni, în schimb ele 
nu au dat nici un răs
puns în delicata pro
blemă a formării unui . 
nou guvern ci, dimpo- . ț 
trivă, au complicat-o. ' 
Abordînd această ches
tiune, „LE MONDE" 
își exprimă părerea 
că „eșecul coaliției gu
vernamentale și suc
cesul partidelor de o- 
poziție, între care e- 
xistă însă diferențieri 
destul de greu de de
pășit, poate deschide 
la Haga o perioadă de 
incertitudine politică"; 
la rindul său, cores
pondentul ziarului „LE 
FIGARO" se întreba : 
„Olanda se află, din 
nou, la ora instabili
tății guvernamentale?" 
Mulți comentatori 
vorbesc de „Camera 
care nu va putea gu
verna" și de o „legis
latură scurtă".

Este adevărat, parti
dele catolice și libera
lii ar putea forma din 
nou guvernul, cu con
diția unui sprijin din 
partea grupării „De
mocrația 70“. Acest 
lucru este însă greu 
de presupus dacă se 
are în vedere ati
tudinea sa față de po
litica economică a fos
tei coaliții. De aceea 
se avansează ideea u- 
nui cabinet minoritar 
sau unui guvern pen
tru rezolvarea trebu
rilor curente. Oricum, 
situația creată amin
tește de criza politică 
din 1967, cînd Olanda a 
rămas fără cabinet 
timp de 47 de zile.

Radu BOGDAN
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POLONO -VEST-GERMANĂ
VARȘOVIA 5 (Agerpres). — Ziarul 

„Zycie Warszawy" publică un articol 
consacrat relațiilor economice dintre 
Polonia și R. F. a Germaniei. Apre
ciind că aceste relații se află în 
continuă dezvoltare, cotidianul relevă 
că Polonia urmează să livreze utila
jul pentru o mare fabrică de acid 
sulfuric din bazinul Ruhr. Din R. F. 
a Germaniei a fost plasată, de ase
menea, la șantierele navale poloneze 
o comandă pentru un prim lot de 
șase nave oceanice, iar uzina si
derurgică poloneză „Stalowa Wola" 
și firma „Stetter" cooperează în pro
ducerea mașinilor pentru transportul 
cimentului. „Zycie Warszawy" subli
niază posibilitățile de extindere a co
laborării, menționînd existența unui 
interes corespunzător din partea par
tenerilor vest-germani.

Convorbirile lui W. Rogers 
la Cairo

CAIRO 5 (Agerpres). — In capi
tala R.A.U. au fost reluate miercuri 
convorbirile între secretarul de stat 
al S.U.A., William Rogers, și minis
trul de externe egiptean, Mahmud 
Riad.

Cotidianul egiptean „Al Ahram", 
citat de agenția MEN, relevă că, în 
cadrul convorbirilor sale de marți cu 
ministrul de externe egiptean, secre
tarul de stat al S.U.A. a subliniat că 
„Statele Unite consideră retragerea 
parțială a forțelor israeliene din Si
nai ca o parte indivizibilă a unei so
luționări globale a crizei din Orien
tul Apropiat, și nu ca pe o măsură 
separată".

Referindu-se la aceeași întrevedere, 
șeful de cabinet al ministrului de ex
terne egiptean a anunțat că secre
tarul de stat al S.U.A. a expus po
ziția guvernului său față de criza 
din Orientul Apropriat. „Secretarul 
de Stat a evocat anumite puncte ale 
poziției americane, dar nu le-a dez
voltat într-o manieră exhaustivă", a 
precizat șeful de cabinet al ministru
lui de externe. El a adăugat că „ex
punerea lui Rogers nu a adus ele
mente noi față de declarațiile pu
blice anterioare ale autorităților ame’ 
ricane".

Miercuri William Rogers a avut o 
întrevedere cu Mahmoud Fawzi, pri
mul ministru al R.A.U. Au fost a- 
bordate problerpe referitoare la po
sibilitățile de soluționare pe cale 
politică a situației din Orientul A- 
propiat.

La sfirșitul întrevederii, relatează 
Agenția egipteană de presă, William 
Rogers a declarat că discuțiile avute 
cu premierul R.A.U. au fost „extrem 
de constructive și utile".

★
NEW YORK. — Ambasadorii la 

Națiunile Unite ai Franței, Marii 
Britanii, S.U.A. și U.R.S.S. s-au re
unit din nou miercuri pentru a dis
cuta problemele referitoare la criza 
din Orientul Apropiat. întîlnirea, 
care a avut loc la reședința amba
sadorului francez, a fost consacrată 
îndeosebi garanțiilor privind aplica
rea unui eventual acord între țările

arabe și Israel — anunță agenția 
France Presse.

Miting la Pekin cu prilejul 
„Săptăminii internaționale 

palestinene**
PEKIN 5. — Corespondentul Ager

pres, I. Gălățeanu, transmite : In 
sala Adunării Reprezentanților Popu
lari din întreaga Chină a avut loc 
un miting cu prilejul „Săptăminii in
ternaționale palestinene". Au partici
pat Li Sien-nien, vicepremier al Con
siliului de Stat, Go Mo-jo, vicepreșe
dinte al Comitetului permanent al A- 
dunării Reprezentanților Populari, 
Uan Sin-tin, adjunct al șefului Ma
relui Stat Major, și alte persoane o- 
ficiale chineze, precum și o delega
ție a Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei, condusă de Abu Ammar 
Saad. Au luat cuvîntul, cu acest pri
lej, Go Mo-jo și Abu Ammar Saad

Participanții la miting au adoptat 
un mesaj adresat președintelui C.C 
al Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei în care iși exprimă sprijinul 
ferm față de lupta justă a poporului 
palestinean pentru dobîndirea dreptu
rilor naționale, față de lupta justă a 
popoarelor arabe pentru apărarea su
veranității de stat și a integrității te
ritoriale.

Noi naționalizări 
in Chile

SANTIAGO DE CHILE 5 (Ager
pres). — Industria de salpetru a Re
publicii Chile a trecut în întregime 
sub controlul statului. Singura între
prindere particulară din acest sector 
a fost naționalizată recent. Statul a 
preluat, de asemenea, controlul asu
pra căii ferate și instalațiilor portua
re care deservesc industria de salpe
tru.

De asemenea, guvernul chilian a 
preluat controlul asupra băncii „Ban
co de Concepcion", achiziționind cir
ca 72 la sută din acțiunile acestei 
întreprinderi bancare, care are nu
meroase filiale în diferite orașe ale 
țării.

O.N.U. pentru America Latină

Pe ordinea de zi:

Preocupările 
comune ale

continentului
BUDAPESTA 5. — Corespondentul 

Agerpres, Al. Pintea, transmite : 
Miercuri, în cadrul lucrărilor celui 
de-al XXII-lea Congres al Sindi
catelor din Ungaria, a luat cuvîn
tul tovarășul Ștefan Pavel, secretar 
al Consiliului Central al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor din România. 
El a transmis congresului, întregii 
clase muncitoare din Ungaria salu
tul călduros al U.G.S.R., urări de 
noi succese în opera de edificare 
socialistă a țării. Vorbitorul a făcut 
cunoscut congresului aspecte din 
preocupările și activitatea desfășu
rată de sindicatele din România, s-a 
referit la colaborarea și bunele re
lații existente între Uniunea Gene
rală a Sindicatelor din România și 
Consiliul Central al Sindicatelor din 
Ungaria.

în numele Consiliului Central al 
U.G.S.R.. tovarășul Ștefan Pavel a 
oferit în dar congresului macheta 
ultimului tip de locomotivă Diesel- 
electrică, realizată de muncitorii uzi
nelor „Electroputere" din Craiova.

La Santiago de Chile s-au în
cheiat lucrările celei de-a 14-a 
sesiuni a Comisiei Economice 
a O.N.U. pentru America La
tină (C.E.P.A.L.). Ca și cu pri
lejul altor reuniuni ale sta
telor latino-americane, sesiunea 
C.E.P.A.L. a oferit prilejul unei 
puternice afirmări a intereselor 
comune ale statelor participante 
de a impulsiona ritmul dezvol
tării lor pe baza valorificării 
uriașului potențial material și 
uman de care dispun. Redobîn- 
direa suveranității naționale a- 
supra resurselor naturale în
străinate, revendicarea unor con
diții mai echilibrate în comerțul 
cu țările industrializate (față de

CORESPONDENȚA 
DIN SANTIAGO DE CHILE 

DE LA EUGEN POP

Mexicul studiază posibilitatea stabilirii 
relațiilor diplomatice cu R. P. Chineză

CIUDAD DE MEXICO 5 (Ager
pres). — Președintele Mexicului, 
Luis Echevarria, a relevat interesul 
pe care Mexicul îl manifestă față de 
relațiile cu R. P. Chineză și a de-

★
LONDRA 5 (Agerpres). — La în

toarcerea dintr-o vizită la Pekin, 
membrii delegației Societății pentru 
înțelegere anglo-chineză au vorbit în 
cadrul unei conferințe de presă or
ganizată la Londra despre succesele

clarat că guvernul său studiază în 
prezent posibilitatea stabilirii de ra
porturi diplomatice și comerciale cu 
această țară, transmite agenția 
France Presse.

★
pe care poporul chinez le obține în 
construcția socialistă. Ei au subliniat 
că vizita în China a reprezentat un 
succes, ea contribuind la intensifica
rea înțelegerii și prieteniei dintre 
popoarele englez și chinez.

Cea de-a 12-a ședință a 
convorbirilor sovieto-a- 
meriCOne asuPra limitării înar
mărilor strategice (S.A.L.T.), a avut 
loc miercuri la sediul ambasadei 
S.U.A. din Viena.

Convorbiri economice 
bulgaro-daneze. In BuI=aria 
se află în vizită o delegație economi
că daneză, condusă de Per Groot, 
șeful direcției politioo-economice a 
Ministerului de Externe al Danemar
cei, informează agenția B.T.A. Rela
țiile comerciale dintre Bulgaria și 
Danemarca sînt reglementate pe baza 
aoordului comercial pe termen lung 
în vigoare pină în 1975, care prevede 
acordarea reciprocă a clauzei națiunii 
celei mai favorizate.

La invitația Camerei de 
Comerț din Londra,0 misiune 
comercială din R. D. Germană va 
sosi în capitala Marii Britanii la 17 
mai — informează cotidianul „Finan
cial Times".

Kim Ir, prim-vicepreședinte al 
Cabinetului de Miniștri al R. P. D. 
Coreene, și Ten Diun Theak, vice
președinte, l-au primit pe Jozsef 
Biro, ministrul comerțului exterior 
al R. P. Ungare, aflat în vizită la 
Phenian. Cu prilejul celor două în
trevederi, relatează agenția M.T.I., 
a fost efectuat un schimb de păreri 
in problemele privind relațiile eco
nomice dintre Ungaria și R. P. D. 
Coreeană și posibilitățile dezvoltării 
lor.

Cel de-al cincilea milion 
de tone de zahăr 31 Zafrei din 
acest an a fost obținut în Cuba.

agențiile de presă transmit:
Convorbirile lui T. Gran- 

fil la Bonn. Toma Granfil, mem
bru al Vecei Executive Federale a 
Iugoslaviei, care se află într-o vi
zită la Bonn, la invitația ministrului 
economiei al R. F. a Germaniei, Karl 
Schiller, a fost primit de ministrul 
afacerilor externe, Walter Scheel și 
a avut convorbiri cu ministrul finan
țelor, Alex Moeller.

zită la Berlin în vederea examinării 
activității Comitetului economic 
R.D.G.—Polonia. Au fost dezbătute 
probleme referitoare la dezvoltarea 
în continuare a colaborării economice 
și tehnioo-științifice dintre cele două 
țări.

<

VIENA 5. — Corespondentul 
Agerpres, P. Stăncescu, trans
mite : In aula mare a Acade
miei de Științe din Viena a a- 
vut loc miercuri, în prezența 
președintelui republicii, Franz 
Jonas, festivitatea inmînării 
premiilor „Herder“ pe anul 1971. 
După cum s-a anunțat, acade
micianul Zaharia Stancu, pre
ședintele Uniunii Scriitorilor din 
Republica Socialistă România, 
se află printre cele șapte per
sonalități distinse cu acest pre
miu.

Marți, scriitorul Zaharia Stan
cu a fost oaspetele Societății 
austriece de literatură.

Cu prilejul Zilei Victoriei și a 
Independenței Naționale a Ro
mâniei, ambasadorul României 
la Budapesta, Dumitru Turcuș, 
a depus o coroană de flori la 
monumentul din orașul Gyor al 
ostașilor români căzuți in lup
tele pentru eliberarea Ungariei. 
Au mai fost depuse coroane de 
flori la monumentele ostașilor 
români din orașele Cegled, 
Miskolc și Debrecen. La solem
nitățile care au avut loc cu a- 
cest prilej au luat parte repre
zentanți ai organelor locale de 
partid și de stat.

E.
întrevedere W. Stoph -
Szyr. Președintele Consiliului

de Miniștri al R. D. Germane, Willi 
Stoph, l-a primit pe Eugeniusz Szyr, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al R. P. Polone, aflat într-o vi

Delegația Uniunii Tinere
tului Comunist din Româ
nia, condusă de Vasile Nicolcioiu, 
secretar al C.C. al U.T.C., care a fă
cut o vizită in Algeria, a avut în
trevederi cu Abdelkerim Benrnah- 
moud, ministrul algerian al învăță- 
mîntului, Samahdi Madani, secretar 
general al Organizației de tineret a 
F.N.E., și Aii Bouzid, secretar gene
ral al Ministerului Tineretului și 
Sporturilor.

0 delegație guvernamen
tală a R. P. D. Coreene,con- 
dusă de președintele Comitetului 
pentru afaceri economice externe, 
Kim Ghen Ren, a sosit la Havana. 
Delegația coreeană va participa la 
lucrările celei de-a doua sesiuni a 
Comisiei mixte pentru colaborarea 
economică și tehnico-științifică dintre 
Cuba și R. P. D. Coreeană.

Cancelarul R. F. a Ger
maniei, WiU? Brandt, a sosit 
miercuri după-amiază într-o vizită 
particulară în Marea Britanie. El va 
avea joi întrevederi cu primul mi
nistru Edward Heath și cu liderul 
laburist Harold Wilson, consacrate 
problemei aderării Marii Britanii la 
Piața comună.

In memoria generalului 
de Gaulle, va £i deschisa ia ia 
iunie, o subscripție națională în ve
derea ridicării, la Colombey les-deux- 
Eglises, a unui monument, s-a anun
țat oficial la Paris. In acest scop, a 
fost înființat un „Comitet național 
pentru memorialul generalului de 
Gaulle".

Jacqueline Onassis va 
juca rolul principal într-un 
film după cartea „...Sau vei plînge 
la moartea mea" — povestea vieții 
cunoscutului matador spaniol Manuel 
Benitez (el Cordobes) — anunță agen
ția A. P.

sporul mediu al exporturilor 1 
mondiale — 8,8 la sută, in 1970 i 
— America Latină a înregistrat i 
doar un ritm de 5,5 la sută) , 
intensificarea industrializării, ( 
ca factor-motor al dezvoltării 
unor economii independente, 
controlul autohton asupra acti- 1 
vității capitalului străin — auf 
apărut la această reuniune ca ■ 
o platformă a unor preocupări i 
comune ale continentului la- ( 
tino-american. (

In cuvintarea rostită la des
chiderea sesiunii, președintele 
Republicii Chile, Salvador Al- 1 
lende, prezentind pe larg pro- 1 
gramul schimbărilor structurale ( 
pe care le promovează guvernul i 
popular, sublinia că în fața , 
realităților grave ale continen- ( 
tutui „popoarele noastre caută 
un nou tip de dezvoltare, fie
care in conformitate cu caracte- 1 
risticile sale politice, dar, tot- 1 
odată, reacționînd în mod ne- i 
cesar in fața unei opresiuni cu i 
multe elemente comune". Șeful i 
delegației mexicane, Eliseo Men- , 
doza Berueta, a vorbit des- , 
pre organismul statal consti
tuit în țara sa pentru lichidarea 
dependenței tehnologice. Con- 1 
ducătorul delegației braziliene, 1 
Joaquim de Serra, s-a oprit asu- i 
pra necesității de a se intensi- i 
fica eforturile comune pentru în- ( 
lăturarea măsurilor discriminata- . 
rii în relațiile comerciale in
ternaționale. La rindul său, re
prezentantul Boliviei. Arturo ' 
Nunez Prado, a pledat pen- ' 
tru autonomia de decizie a < 
fiecărei țări asupra direcțiilor < 
de dezvoltare economică, subli- , 
niind, totodată, dreptul suveran ( 
al acestora de a naționaliza sec- . 
toarele de bază ale producției. ’

Se impune a fi evidențiat ca- • 
racterul de forum al reuniunii, 1 
faptul că problemele dezvoltării < 
au fost abordate de pe poziții ( 
ideologice și politice diferite, < 
fără ca aceasta să impieteze a- . 
supra dialogului cu privire la J 
interesele vitale comune ale ’ 
progresului economic și. social ' 
al popoarelor de pe continent. <

Premiera „Concorde"
Londra 5 (Agerpres). — Cele două 

prototipuri ale avionului franco-bri- 
tanic „Concorde" se vor întilni vi
neri, pentru prima dată, pe aeropor
tul din Toulouse. La această premi
eră va lua parte și președintele 
Georges Pompidou, care va face la 
bordul modelului francez călătoria 
dintre Paris și Toulouse. Aici, pre
ședintele va fi întîmpinat de amba
sadorul britanic Christopher Soa- 
mes. „Concorde 002“ se află în pre
zent la baza sa de la Fairford.
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