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O mare mulțime de locuitori ai 
acestei regiuni miniere au făcut 
încă de la aeroport o caldă mani
festație de •simpatie conducători
lor «dor doufi state. In pofida 
ploii, obișnuite pentru acest ano-

Vinerl seara, la Palatul de Stat 
din Lusaka au avut loc convorbiri 
intre președintele Consiliului do 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, Nlcolae Ceaușescu, și pre
ședintele Republicii Zambia, dr. 
Kenneth David Kaunda. I,.a con
vorbiri au participat din partea 
română : I . . . .
al Consiliului de Miniștri și minis
trul comerțului exterior, Cornelia

Pe aeroportul din Lusaka, proședinjii Nicolas Ceaușescu și Kenneth Kaunda 
îji string mina cu cdldurâ

Mtaescu, ministrul afacerilor ex. 
'terne,'.- --->-’■ *
minelor, 
•Aurel S ____
României in Zambia, Ștefan An
drei, Constantin Mitea, Gheorghe 
Oprea, consilieri al președintelui, 

_ ,_____________ __ și Vasile Răuță, adjunct ăl mlnls-
Ion Pățnn, vicepreședinte trului comerțului exterior, Iar din 

partea Zamblej : K HL K. Muden- 
da, ministrul afacerilor externe, R.

timp, el au ținut sâ-1 intfmplne pe 
oaspeți In mod sărbătoresc. Mulțl' 
dintre el au venit cu stegulețe 
românești și zamblehe sau pur- 
tind pancarte cu urări prietenești 
scrise
Ceaușescu, România are in Zambia 
un prieten de nădejde0.

Intimplnat cu onoruri militare, 
președintele Nlcoliw Ceaușescu 
este salutat» In scara avionului, de 
.A.K.'Shap!, ministru! de stat pen
tru provincia Copper Belt, precum 
șl de P. Chltambala, guvernatorul 
districtului Chlngola, șl Vincent L. 
Chilekwa, primarul orașului cu a- 
celnși nume, de alte notabilități lo
cale. SInt Intonate imnurile de stat 
ale Românie! șl ZambleL Tovară
șul Nlcolae Ceaușescu trece apoi 
in revistă garda de onoare aliniată 
pe aeroportul Kosompe.

în cinstea .oaspeților, așezarea 
minieră Chlngola — un adevărat 
oraș cu aproape (10 000 de locuitori 
— și-a împodobit străzile cu nenu
mărate drapele ale celor două țări. 
Oraș-grădlnâ — ca de altfel toate

. <| /,.;4 .j ■
localitățile zamblene — Chlngola 
se Înfățișează lntr-o pitorească po
licromie.

„Ca ministru al minelor șl dez
voltării mineritului — ne-a decla
rat in această privință Humphrey 
Mulcmba — exprim satisfacția de
plină față de colaborarea cu Româ
nia. Slntem recunoscători țării 
dumneavoastră pentru sprijinul pe 
care ni-1 acordă șl pe această cale. 
Satisfacția noastră este cu aHi mal 
mare, cu cit In curlnd va începe 
exploatarea unui zăcămlnt de cu
pru descoperit de experți! români 
și ale cărui operații de exploatare 
vor fi asigurata de tehnicieni! ș! 
specialiștii țării dumneavoastră.

Noi știm cfi România dispune de 
o mare experiență șl in alte do
menii, cum ar fi, de pildă, chimia 
șl industria petrolieră. — sectoare 
In a căror dezvoltare sîntem și noi 
mult Interesați. Sperăm că vom 
putea desfășura o cooperare fruc
tuoasă și sub acest aspect.

Avem convingerea^ că vizita 
președintelui Nlcolae Ceaușescu 
va crea un cadru fertil pentru ex-

dc mină : „Președinte

C. Kamanga, ministrul dezvoltări! 
Bujor Almâșan, ministrul rurale, H. Mulcmba, ministrul mi-

petroiulul șl geologiei, neior și dezvoltării mineritului, A.
Ardeieanu, ambasadorul i. Soko, ministrul comerțului ș! in

dustriei, J. M. Mwanakalwe, mi
nistrul finanțelor, L. C. Changufu, 
ministru) de interne, P. Lusaka, 
ambasadorul Zamblel la București,- 
A. M. Milner, secretar genera! al 
guvernului.

în dimineața cele! de-a doua 
zile a vizitei în Zambia, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu, împreună cu 
Kenneth David Kaunda și soția sa, 
Betty Kaunda, au fost oaspeții mi
nerilor de la exploatările de cupru 
din Copper Belt. El au fost însoțiți 
de Bujor Almășan, ministrul mi
nelor, petrolului și geologiei, 
T-Iutnphrey Mulcmba, ministrul 
minelor și dezvoltării mineritului, 
precum ș: de Aurel Ardeieanu, 
ambasadorul țări! noastre In Zam
bia, și P.J.F. Lusaka, ambasadorul 
Zamblel ta România.

Primire sărbătorească 
în orașul muncitoresc 

Chingola

Cuprul Zarnbiei aparține 
acum zambienilor

•
Mii șl mii de locuitori masați 

de-a lungul drumului parcurs a- 
daugfl o notă festivă atmosferei. El 
salută ta persoana președintelui 
Nlcolae Ceaușescu pe conducăto
rul unei țări prietene care a spri
jinit din primul moment cauza 
dreaptă a poporului zamblan. lupta 
sa pentru libertatea pentru conso
lidarea Independenței politice și 
economice. Acest sprijin Iși găseș
te expresia, între altele, și îh pre
zența pe aceste meleaguri. în mod 
special în regiunea Copper Belt, a 
unor grupuri de geologi și tehni
cieni români din cadrul întreprin
derii Gcomin. care contribuie, 
alături de colegii lor zambieni. la 
prospectarea și punerea în valoare 
a bogățiilor naturale ale acestei 
țări.

: <
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© O săptămînă avans față de anul trecut 
• După îmbunătățirea vremii, lucrările 

trebuie continuate cu toate forțele
Mal sini, ci te va zile șl se încheie 

luna martie. Deși capricios, timpul 
din aceasta luna a permis intensi
ficarea lucrărilor agricole do primă
vară. Caro este stadiul insămlnțăril 
culturilor din prima epocă ? La Mi
nisterul Agriculturii. Industriei A- 
llmentare și Apelor ®e apreciază că 
stadiul însămințârllor din anul a- 
cesta, comparativ cu cel de anul tre
cut, este mal avansat cu circa o 
săptamlnă. Pină la M martie Inclu
siv; din totalul Tnx&mlnțărUor din e- 
poca ini!!. întreprinderile agricole 
de stat au realizat 5-1 la sută. far 
cooperativele agricole — 52 la sută, 
în sectarul de stat nJ agriculturii, 
mazărea s-a semănat pe 07 Ia sruta 
din prevederi. floarea-soarelul — pe 
13 Ja sută, cartofii timpurii șl de 
varii — pe 27 la sulă. lucerna — pe 
78 1a suta șl trifoiul — pe 113 la 
suta, tar in sectorul cooperatist al 
agriculturii mazărea s-a semănat pe 
83 Ia sută din prevederi, sfecla de 
zahăr — pe S3 la sută, floarea-soa- 
relul — pe 28 la sută, cartofii tim
purii șl de rară — pe 38 la sută, 
trifoiul — pe 51 la sută ?! lucerna 
— pa numai 32 la sută. Aceste: re
zultata nu slot insă pe măsura con
dițiilor existente In acest an și care _____  „
au permis începerea mal tlmpprie rit optime să înceapă semănatul a- 
a semănatului. .Nu-peste'tdf acute J'-' • ■- —«
condiții optima au fost folosite: lo 
maximum.

Din situația operativă întocmită 
la minister reiese o mare diferen
țiere n' rezultatelor, de ia un județ 
la altul, și chiar In cazul celor În
vecinate cu condiții asemănătoare.

numai 3—3 zUe, fără a j Influența 
desfășurarea lucrărilor agricole 
muie timp sau să stingherească 
dezvoltarea semănăturilor de toam
nă sau a celor de primăvară. în 
mod deosebit In nordul țării, ceti 
mal mare porte a Moldovei șl estul 
Transilvaniei, scăderea temperatu
rii va fi însoțita de ploi slabe, la- 
portță șl local ninsoare, paralel cu 
intensificarea vinluluL Inceplnd 
cu data de 20 marile timpul se va 
îmbunătăți și va permite reluarea 
lucrărilor agricole ta toate zonele0. 
Ded insămlnțaiul va trebui să con
tinue.

Caracterul uscat al acestei pri
măveri Impune executarea tuturor 
lucrărilor pentru conservarea apei 
din sol îi pregătirea pentru înce
perea udărilor pe cele peste un 
milion de hectare amenajate pen
tru irigații. Ministerul Agricultu
rii, Industriei Alimentare șl Ape
lor a indicat (stațiunilor agricole 
experimentale și centrelor de a- 
verilzare șl prognoză din cadru! 
sistemelor de Irigații ®8 urmă
rească permanent umiditatea din 
sol si ineeptnd cu primele zile 
ale lunii aprilie sfi se treacă 
fectaarea udărilor.

Organele agricole județene.

Bunăoară, In cooperativele agricole 
din județul Arad s-a încheiat se
mănatul mazăril. In timp ce in jude
țele vecine. Timiș și Bihor, cu a- 
ceieașl condiții climatice au fost 
tnsămlnțate numai 71 șl respectiv 
81 la sută din suprafețe, ta general 
ÎMămlnțaluJ culturilor (Un epoca 
tatii este talirzlat Ln unele județe 
chiar din zona intli ca Dolj și 
Brăila - 41 la sulă : Buzău — ■S9 
la suta. Constanța — 57 la sută îi 
in județele Mehedinți. Bacău. Pra
hova. Sibiu. Maramureș. Vrancea. 
Galați si altele din zonele a H-a și 
a ni-a de favorabiiitate. Față de 
timpul ta care ne aflăm șl «MidlțUle 
climatice in atenția specialiștilor din 
unitățile agricole de stat si coope
ratiste. a consiliilor de conducere 
din cooperative trebuie să stea în
cheierea Insflmînțări! culturilor din 
prima urgență — mazăre, ovăz, bor- 
ceag. etc. Tn al doilea rind. trebuie 
urgentat semănatul celorlalte cul
turi din epoca l-a : Roarea-soarelu!. 
sfecla de zahăr, cartofii timpurii și 
de vară, lucerna și trifoiul. Ca notă 
generală KpeclalJșHI din unitățile a- 
gricole trebuie să urmărească în 
permanență temperatura solului și 
Im funcție de realizarea temperatu- 

cexto'r culturi șl in zonele unda încă 
nu a fo:t posibil.

„Scăderea temperaturii ln aceste 
zile — ne spune tov. Ing. Octavian 
Bcrbecei. șef de sector la Insti
tutul de metewotogte și hidrolo
gie — a fost prevăzută șl va dura

i

la e-

Organele agricole județene, co
mitetele de partid și consiliile 
populare comunale trebuie ®fi ®e 
ocupe cti perseverență de buna or
ganizare și desfășurare a tuturor 
lucrărilor agricole do primăvară.

A. PAPADIUC

Rezultate rodnic® 
perspective 

in dezvoltarea cooperării
romano-zaireze

Etapa zairezâ — cea de-a patra a 
călătoriei pe care secretarul general 
al P.C.R., președintele Consiliu
lui do Stai, tovarășul Nlcolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa. 
Elena Ccaușeiai, o face intr-o se
rie de țâri africane — s-a desfășu
rat, ca și etapele precedente, sub 
seninul priotenici. stimei si ințeltr- 
gertl reciproce, inchcindu-se cu buhe 
rezultate.' Este convingerea celor 

. două părți, ferm exprimata ln de
clarația comună — apărută în zin- 
rcle de Ieri — că vizita a reprezen
tat o nouă șl importanta contribu
ție la dezvoltarea relațiilor priete
nești dintre cele două țări și popoare, 
corespunzător intereselor lor, pre
cum șl cauzei picii. înțelegerii șl 
colaborării Internaționale.

îrtaițslor ®oli din România socia- 
ltată !J s-a rezervat ln toi timpul 
vizitei o primiră plină do ospitali
tate. căldură și cordialitate din par
tea președintelui Republicii Zair, 
Mobutu Se®e Seko, a celorlalți con
ducători al partidului Mișcarea 
Populară a Revoluției Și oi guver
nului, din partea întregii populații, 
primire care a reflectat sentimentele 
de simpatie și prețuire față de po
porul român, față de politica Romi- 
nlc! socialiste. Aceste sentimente 
iși au corespondent in primirea căl
duroasă pe care poporul român a 
făcut-o. acum doi ani. președintelui 
Mobutu cu prilejul vizitei sale la 
București, in timpul căreia s-au ma
nifestai cu putere stima și solidari
tatea față do lupta poporului din 
Zair pentru scuturarea lugulul co- 

‘lonlnl. pentru apărarea și contsoll- 
daren Independentei naționale

„Salonno1- — dragoste de muncă — 
a devenit o deviză națională a po
porului zairez însuflețit ds o puter
nică dorință de a-șl făuri, potrivit 
condițiilor ®! partlcularitaților sale 
specifice, o țară toi mai prosperă. 
Luind cunoștință de unele din rea
lizările poporului zairez. oaspeții ro
mâni au dat o înalta apreciere efor
turilor sale pentru înlăturarea gre
lei moșteniri coloniale, pentru valo
rificarea in interesul propriu a ma
rilor bogății ale tării, pentru dezvol
tarea economică si socială.

Convorbirile purtate Intre cei do! 
președinți au relevai că raporturile 
bilaterale dintre Republica Socialis
tă România șl Republica Zair cu
nosc o evoluție pozitivă, intru to
tul corespunzătoare intereselor celor 
două tari și popoare, ca și cerinței» 
păcii și înlelegerli internaționale. 
Evidențiind fundamental principial, 
trainic ne care se dezvoltă co
laborarea romă no-za freză, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sublinia că ea

„este chemată să contribuie la dez
voltarea economiilor noastre națio
nale și care se va baza, fără nici o 
iiaioi.ilA, pe respectul reciproc și pe 
avantajul reciproc, deoarece numai in 
aceste condiții șl numai pe aceasta 
bază se pot dezvolta astăzi relații 
trainice intre două popoare care au 
pășit pe calea făuririi unei economii 
independente, puternice”.

în concordantă eu aceste cerințe și 
interese, cele două părți s-au pro
nunțat pentru creșterea șl diversifi
carea schimburilor comerciale, n coo
perării ia domeniile economic, tehnic 
și aortal. Ele au hotarii ca instituțiile 
corespunzătoare d'n cele două țări ță 
întreprindă măsurile necesare pentru 
concretizarea acțiunilor de cooperare 
convenite — un roi important In a- 
ceastâ privință revenind Corn te lei

mixte guvernamentale româno-zal- 
reze de cooperare economică șl teh
nică. în același spirit a-a manifes
tat dorința de a amplifica colaborarea 
in domeniul îhvățanjlntsuul, sănătă
ții publice, sportului șl formării de 
cadre naționale

Pentru dezvoltarea legăturilor nu 
numai pe plan economic, dar șl pe 
plan politic, pentru mal buna cu
noaștere reciprocă șl apropierea Intre 

re. o importanță deosebită arc 
rea celor do! conducători, cora

nu convenit să dezvolte noi contacta 
șl schimburi Intre Partidul Comunist 
Român și Mișcarea Populară a Rc-

Augaslin BUMBAC

(Continuare In pag. a VII-a>

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST BRAZILIAN

RIO DE JANEIRO
Cu prilejul celei de-a &0-a nnivers&ri a întemeierii Partidului Comu

nist Brazilian, Comitetul Central al Partidului Comunist Român vfl trans
mite dumneavoastră} întregului partid, oamenilor muncii un caid salut 
tovflrfișesc și cordiale felicitări.

Vâ transmitem, dragi tovarfiși, urâți de succâ în activitatea consa
crată promovării intereselor vitale ale poporului brazllîon, apârâril inde
pendenței naționale și triumfului idealurilor socialismului, democrației, 
păcii și înțelegerii internaționale.

Exprimăm $1 cu acest prilej convingerea noastră că relațiile reci
proce de prietenie șl solidaritate internaționaliștii vor cunoaște o dezvol
tare continuă, spre binele ambelor popoare,' In interesul întăririi unității 
mișcării comuniste șl muncitorești internaționale.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROAAAN

Excelenței Sale
Domnul GHEORGHIOS PAPADOPOULOS

Regent
ATENA

Cu prilejul celei de-a 151-a aniversari a Zilei naționale a Greciei, 
adresez Excelenței Voastre felicitări cordiale, împreună cu sincere urări 
de fericire și prosperitate pentru poporul grec prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

I
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FAPTUL!
DIVERȘI
Debutul
unui 
salvator

Publicăm, lnceplnd eu acest număr, o rubrică de 
note și informații din activitatea organizațiilor de 
partid in vederea dezvoltării schimbului de experiență 
dintre acestea. Invităm pe această cale activiștii și mem
brii de partid să ne scrie despre acțiunile mai intere
sante întreprinse de organizațiile lor de partid, astfel 
incit rubriea să prilcjuiască un larg și constructiv 
schimb de opinii cu privire la perfecționarea muncii de 
partid.

ea3a de partid 7 într-o inițiativa a prilejuit varia- 
discuțle cu noi. secretarul 
acesteia. Damlan Dtaconu, 
spunea că. ta duda pro
priilor convingeri, a ..ac
ceptat punctul de vedere 
al conduce ...................

. .. . o incursiune In istoria naș
te acțiuni, pe pianul muncii, tarii combinatului sld-orur- 
pdlltloe. ale organizațiilor gtc, ca rod al politicii pnr- 
dts partid ?l a tort însușită J-  ...... .—■-
șl de comitetele comunal de 
partid șl ti! cooperativei a-

__ ducerii administrau- gricolc din Turna Mare. Ha
ve.'care pune toata neajun- zullatul: la un an do la

Udului de Industrializare 
Auciallslă a tării, completată 
do vernisajul uitai expozi-

schimb ds experiență. După 
ce au asistat la cursuri, ți
nute la Scornlccșll. In ca
drul lnvățămintulul de 
partid, nu luni parte la o 
amplă dezbatere privind 

7 i metodologici 
predare si căile de a-

2.. ___ _________ : .. -• ampli dezbatere privind
ții Intitulata „Relrospscilvă parfecțtonarea metodologiei 
CJS.G.” șl cu un apectacol de predare 51 _ Ai ..

Tntr-iuto din serile trecute, pe 
dnd se afla ta Incinta ștrandului 
„Someș" din munldplul Satu- 

. Mare, Constantin Bfic, proaspăt 
angajat pe post de. salvator a 
fost anunțai de un grup de co
pil căun coleg de joacă de-al 
lor este ta perleol. Era prima 
misiune cu care CJ3. avea să 
debuteze în noua șl originala sa 
carieră, Dar pentru aceasta nu ’ 
era necasar sfl se arunce în 
apele riului Someș, ci să coboare 
în fundul unul puț, cu o adin- 
dme de 10 metri, unde căzuse 
copilul Dan Haiduc ta virată de 
14 ani. Inslaltad ta grabă o sca
ră înnădită, el a reușit să scoa
tă copilul din această „ascun
zătoare" viu șl nevătămat Un 
debut de salvator cu adevărat 
temerar, pentru care CB. me
rită calde felicitări.

Două 
țigări.

Constantin Vorniceasa din co- 
muna Ruginaua (lăți) era un 
fum&tor pasionai. In atelierul 
tn care lucra, acasă, pe drum, 
oriunde — el era cu țigara în 
purd. Tntr-o d, trednd pe lingă 
firele de paie ale cooperativei 
agricole de producție, a aprins 
o țigară și, de indatd ce a arun
cat chibritul, a izbucnit ctlcd- 
taia. In această situație, C.V. a 
luat-o la fui 
zind ed i__
urma. S-a oprit pe o miriște pa 
care te aflau alte cdpile de paie 
fi, afezlndu-se lingă una din ele, 
„ca td-?l mai tragă suflatul', a 
aprins altă țigară I Dar, ca un 
făcut, arunclnd și de această 
dală chibritul la intimplare, fo
cul l-a pus Iarăși pe fugă. In 
cale din urmă țnsfl a ajuns ta 
fața instanței de judecată, care 
— după cum ne scrie maiorul 
Joan Ciobotaru din cadrul grupu
lui de pompieri al ,■■■■■ 
Iafi — 
un an , . 
obligat că plâleascâ 14 372 
contravaloarea palelor 
diate.

fugă peste timp, cre- 
astfel i se va pierde

ut fjrupa- . 
judelulid I 

fi narea îa I— pe llnpil condamnarea 
n ji șase luni închisoare, l-a- — - ----- Iri>

incan- I
I 
I

Nlcola® Jtteimer, asistent ms- I 
dlcal la Spitalul dln.Solonta, fie I 
afla înta-o situație',destul de •■ TI

I
I
I
I

I 
I 
I
I
I
I 
I

Absențe 
nemotivate

Nteola© Helmer, asistent :m&-

dellealâ : trebuia sâ-țl motiveze 
absența de la serviciu de-a lun
gul a 30 de zile șl ...nu prea știa 
cum I Ludovic Bagi, ealariat la 
I.L.L. Salostlii. căuta și el răs
puns la aceeași întrebare. Intr-o 
zâ, aflîndu-6e cu unele treburi 
pe la Spitalul ortopedic din Ora
dea, N.H. a găsii Insă soluția de 
a ieși din încurcătură. Profittad 
de neatenția gazdelor, a sustras 
citeva certificate medicale ta alb. 
A completat unul pentru el șl 
altul pentru L.B., Iar prietenului 
■ău Arpad Pentek, asistent la 
spitalul din Oradea, nu i-a mai 
rămas decil să te ștampileze. 
Dar dnd aă-șl Încaseze dreptu
rile pentru concediu medical, or
ganele de resort au anulat am
bele certificate. Tn vederea eli
berării altora, perfect legale I ■

Magazinul 
fără...

•<1,

| preturi
I
I
I
I
Imenî nu-și poci 

ce dordșle. Ni s- 
ția de resort șl comisia d 
(uri din codrul consiliului

In orașul Zalău s-a deschis un 
magazin de prazeniare ji desfa
cere a produselor executate de 
uniUfile industriei locale. In vi
trinele ți rafturile lui au opdrut 
tot felul de obiecte din fler for
jat : scaune, taburete, măsale, 
cuiere, suporturi de flori, can
delabre s-a.m.d. Dar, cum fie
care produs este Insolit (in afară 
de eticheta care indicii prețul 
său „informativ0) de inscriplia 
inuariablM „Nu se dnde", ni- 
___ ;____ .' ;jte procura ceea 
ce dordfle. s-a spus că direc- 

comisia de pre- 
____  „„.„.-„--1 popu- 

_ județean nu au stabilit incd 
preturile ferma. De la deschide
rea magarinulul a trecut mai 
bine da o I—-- 
vor mai trece oare 

. vor apărea pe plajă 
tivele preturi ?

lună de zile ! Cile 
p;n<I cind 
fi respec-

Dacă-1 
întîhîiți...!

Inir-o noapte, la moara „l’ra- 
Tiova" din Ploiești, printre sa
cii eu fdind a fost găsit un co
pil dormind. înlrebat dc ce a 
fugit de acasă, Gabriel Teacă, 
în virstă de 10 ani, căci despre 
el este vorba, a răspuns că a 
fost abandonat de tatăl său 
(căruia instanța de fudecatd l-l 
încredințase la despărțirea de 
solie). Cdnștatind că. într-ade- 
var, tată! copilului este plecat 
f&ră adresă, organele de miliție 
au început sd-l caute. Dar plnă 
acum Cezar Teacă-Stănescu. 
născut la 12 februarie 1929, in 
comuna Brețcu (Cocasna), n-a 
putut fi găsit. Ultimul domiciliu 
l-a avut in Ploicjti, strada Băr- 
cdneșli nr. II, fi este de profesie 
contabil. Dacă il întflnlți, adu
ceți-! aminie că are un fiu care-l 
așteaptă acasă fi — pentru cd, 
din cite se pare, a uitat drumul 
de inloareere — Indreptcțl-l spre 
organele de miliție.

Rubricâ redactată da 
Dumitru TtRCOB 
Gheorghe DAVID 
și corespondenții „Scînteit"

Caravanele muncii 
politice de masa se 
dovedesc eficiente mijloa
ce de desfășurare a ac
tivității poUilco-kleologlcia, 
organizate in județul Mu
reș. Conduse de activiști ai 
secției de propagandă a co
mitetului Județean dc par
tid, cele două caravane sânt 
alcMuKe din atalvlșîl de 
partid și de 'stat, al orga
nizațiilor sindicale și 
U.T.C., al Instituțiilor cul
turale. La acțiunile organi
zate pe itinerarul parcurs 
în numeroaso organizații da 
partid din județ iși aduc 
contribuția cadre cu funcții 
dc răspundere, membri do 
partid dta Ilegalitate, oa
meni de știința, artă șl cul
tură, juriști etc.

Plnă In prezent, carava
nele au inițiat discuții la lo
cul de muncă cu agitatorii 
in diferite întreprinderi, au , 
ajutat in conturarea unor 
Inițiative focale In munca 
politică do masă, au acordat 
sprijin concret multor co
lective ale gazetelor de pe
rete.

BtracUi-montaje Prahova 
cu patru luni in urmă. Un 
colocviu cu 300 de ca
dre de conducere teh
nică, de la director la 
șeflt de echipă, privind 
căile, metodele specifice de 
participare a ncestora la 
munca polltlco-educatlvă. 
Încheiat cu stabilirea unor 
răspunderi concrete în di
recția formarii conștiinței 
socialiste a colectivului.
ț Cum te Îndeplinesc aces
te sarcini 7 Iată tenia 
analizelor, urmate de dezba
teri, ce vor avea loc in 
perioada martie-aprilie pe 
patru șantiere ale trustului 
șl în cadru] întreprinderii 
de prefabricate' Industriole 
și de deservire — I.PXD.

NIcolae BERINDEL 
secretarul comitatului de 
partid al Trustului de 
construc|ii-montaje Prahova

J

din activitatea organizațiilor de partid

Grekovszkl ERNEST 
activist al Comitetului 
județean P.C.R. Mureș

Fiecare specialist, 
un militant politic, 
aceasta este ideea care a 
dominat consfătuirea orga
nizată de comitetul do par
tid șl comitetul oamenilor 
nr.mcll de la Trustul de eon-

Restanțele sînt în 
munca de partid18 
treprinderea de construcții șl 

■reparații Buzău! CI te va re
zultata economice : pe pri
mele două luni, pla
nul a fost realizat doar 
In proporție de 87 la 
sută (la prestări pentru 
populație abln... 16 la su
tă I), Iar sarcinile de creș
tere a productivității ceva 
mal mult de jumătate ; nu
mai in ianuarie, pe seama 
absențelor nemotivate s-a 
pierdut o producție de 
709 MO let

Ce a întreprins organl-

surlle pe seama unor cau
ze obiective".

Ce spun comuniștii? 
Supun unor critici aspre 
atlt deficiențele de organi
zare — întlrzlerile in apro
vizionarea tehnlco-mate- 
rlală, slaba activitate a 
unor tehnicieni, evidența 
contabilă dezordonată — 
cit. mal ales, pasivitatea 
comitetului de partid care 
nu a determinat, cum ora’ 
firesc, punerea ta dezba
tere, a cauzelor acestor ne
ajunsuri șl stabilirea unor 
măsuri operative de îmbu
nătățire a activității. Pe 
cind lichidarea acestor res
tanțe 7

Radu GHEORGHIU 
corespondentul „Scinlcii*

Inițiativa organi
zației de bazâ din 
satul Bocicâu,
Satu Mare : conjugarea e- 
forturllor tuturor comuniș
tilor pentru evitarea con
secințelor Inundațiilor din 
perioada topirii zăpezilor. 
Lansată ca o chemare in 
primăvara anului trecut.

i'

I/'

few
0

Sft

reC':"-

W-
-..ta;'

' !

■(,

1

I

!

«5

'4r X'S ..... ... . [

îia'Ua

■'1

i

Im ’l

Oî
Peisaj bucureștaan l’oto : S. Cristian

VĂ MULȚUMIM 
PENTRU 

„SUBLINIERI" 
DAR... BUNĂ 
DIMINEAȚA !

.jstorl", prin ample acțiuni 
patriotice, două văl — Tara 
și Higaa — au fost canali
zate pe o lungime de peste 
7 200 m, s-au excavat u- 
proapo 22 OM mc de pă- 
rolnU dc®eciadu-ro aproaps 
0W de hectare.

Ștefan LEEENKA 
instructor al Comitetu
lui județean P.C.R. 
Satu-Mare

„Incandescen
țe 72", tată genericul 
eub caro e-ou organizat, la 
Combinatul siderurgic din 
Galați, o sultă do manifes
tări pollHco-educatlvo țd 
cultural-ștllnțlfice, inițiate 
de comitetul de partid. O 
problematică variată, Inte
resantă, urmărind Înainte 
de toate creșterea nivelului 
politico-Ideologic al colec
tivului, lărgirea orizontului 
șillnțlflc șl cultural, spori
rea măiestriei ®i probi tații 
profesionale.

Manifestările au debutat, 
în sala Casei de cultură a 
fiiiid lealelor din Ga tați, cu

misțUKit de formațiile artis
tice ale sindicatelor do pe 
platformă, ta colaborare cu 
Teatrul muzical din locali
tate. ! . .

Vor mul avea toc expu
neri — despre 'conceptul de 
educație socialistă, rolul 
opiniei publice, politica ex- 

' ternă a Romăniel — con
cursuri „Cine știe clșllgft" 
ju: teme profes!o:ia!e, se- 
filunl de comunleari lehnl- 
co-șUtațlflce, prezentări de 
filme documentara șl altele. - - .

concrete ale muncii politica 
Tutîorel OAX’CEA de masă desfășurate, in a- 
corespondentul „Scinteii* 5^ organi-r ' ■ zațllle de partid din satele

județului Neamț in riadul 
Ornînnnrir» ri«n. lucrătorilor dta agricultură, categorie aeo- coadllW3 direct du activiști 

sebitâ de „elevi", 01 J!Q- .... jparUcl. eecreiari ol birou-
în sălile liceului din rîloi- organizațiilor de buză 
Scornicești-Olt. Erau Slor *dta1’toiltălț!1 ^dcmo'îs- 
propagandlșll al diferitelor trează avantajele acordului 
.cercuri de tavățămtat de ’
partid din comunele tave-, 
cinate — Poboru, Prizea-' 
ca, Potcoava, Colon eș!!, 
Tătuleștl. Ahmlșu. Corbu, 
Optași-Măgura — partici- 
panțl la un interesant

plicare în practică a 
noștlnțetor Însușite.

Gbeorghe ZAMFIRA 
directorul Cobinelului 
județean de partid Olt

Serile de calcul 
despre acordul glo
bal, ca fermă do retri
buire stimula tlvB a murdi 
pentru creșterea producției, 
se Înscriu printre acțlunllo

ția de propagandă a comi
tetului județean cte partid.

Ion MANEA 
corespondentul „Sclnloîi*

Județul Vaslui - 
perspective lumi*
moașe" est0 Uilft!a 
din culegerile documentare 

, editate recent do Comitetul 
județean de partid Vaslui 
pentru a veni ta sprijinul 
muncii politico desfășurata 
de organizațiile do partid. 
Aceasta face parte dlntr-un 
cuprinzător plan editorial al 
comitetului Județean de 
partid privind publicarea 
unor, materialo documen
tare, Informative șî meto
dico. de popularizare a do
cumentelor do partid șl do 
stat, pliante șl fotomontaje 
care, difuzate In Întreprin
deri și instituții, la centrele 
de documentare șl Infor
mare pontică, la așez&mîn- 
tele de cultură constituie 
uri prețios sprijin în activi
tatea pollUco-educatlvă.

de

Vaslle IANCU 
corespondentul „Scinteii'

care, cu

global, serile de calcul ca
pătă un spor de sugestivi
tate prin folosirea unui bo
gat material documentar — 
grafice, pliante, panouri — 
editat intr-un tiraj de mH 
da exemplare de către eec-

„Socialismul și 
personalitatea uma* 
jjg" esle titlul dezbaterii 
organizate recent de Co
mitatul județean de partid 
IașL Partid panți : lectori 
ui comitetului Județean de 
partid, cadre didactice de 
la catedrele de științe so
ciale. conducători do între
prinderi șl InștiluțlL Dis
cuțiile. la care au luat 
parte numeroși vorbitori, 
au evidențiat utilitatea unor 
astfel de dezbateri, do na
tură a releva sarcinile șl 
metodele do înfăptuire a 
programului de educație co
munista elaborat de partid, 
■ cadrului de afirmare sl

dezvoltare a personali tații 
umana.

Manolo CORCACI 
corespondentul „Scinteii*

La uzina „Electro* 
precizia" din Sâce- 
le-Brașov * a™1 10c ° 
InSilnlre a secretarilor comi
tetelor orășenești de partid 
din județ și a locțiitorilor 
acestora, a responsabililor 
cu propaganda din comite
tele de partid din marile în
treprinderi. Subiectul: mun
ca politică pentru îndeplini
rea sarcinilor de producție. 
Sprijinul pe care conducerea 
urinei II primește din par
tea organizațiilor de partid, 
eficacitatea metodelor mun
cii politice de masă șl ori
entarea acestora spre îm
bunătățirea calității produ
selor, fouOsLrea depLină a 
capacităților de producție, 
asimilarea de noi produse, 
întărirea disciplinei, educa
rea comunista a tineretu
lui — tată citeva problem® 
abordate cu acest prilej.

S-au impus atenție! par- 
tldpanțllor. dintre variate
le mijloace folosite. „Ima
ginile vorbitoare" — pa
nouri cu fotografii sau ca
ricaturi. care circulă din 
secție In secție, fiind Înso
țite de un prezentator- 
comontator. Imagini șlcomenfator. ___
texte care sa ocupă atit 
de popularizarea unor rea
lizări mal deosebite, cit si 
de criticarea 
negative.

In încheiere, 
gazde nu vizitat 
cînd apoi un

aspectelor

oaspeți și 
uzina, fă- 

___  __ schimb de 
opinii in cabinetul de ștlln- r 
țo sociale, amenajat și ca/', 
centru de Informare si do
cumentare In munca poli
tics de masă '
Ion RASALIU
secretarul comiteîului de 
partid de la uzina 
„Eleclroprecizia'-Sflcele

CE SESIZEAZĂ MII DE CETĂȚENI,
V

UNII ÎNCOPCIAZĂ LA DOSAR...
— Cum activează controlul Obștesc 

In orașul dv. 1
— Contăm In prezent — ne de

clara tovarășul Iile Solomon, pre
ședintele Consiliului municipal al sin
dicatelor Craiova — pe o creștere a- 
tlt cantitativă cit și calitativă a e- 
chlpolor de control obștesc. Considor, 
do asemenea, că alegerea echipelor 
6-a făcut cu mai multă grijă, că al- 
•cătulrea lor — muncitor!, tehnicieni, 
ingineri, medici etc — creează con
diții pentru efectuarea unor controa- 
Je mâi eficienta. Tn acest (scop, pe 
lingă-'Instruirea temeâilc& pi» ‘-rare 
am făcut-o în luna Ianuarie, am luat 
măsura de a Epedoliza echipele pe 
sectoare. Cete 138 de echipe au ta 
componența lor pexte 2 000 de Oa
meni. Ne bazăm, deck pa o forță 
considerabilă.

Situația prezentată de președinte n- 
rală, ded. că la ora, actuală, Co ?•:- 
liul municipal ol sindicatelor, din Cra
iova ea bazează, ta exercitarea con
trolului ohștesc. pa un detașament 
numeros de oamenL Dacă luăm ta 
considerare șl explicațiile, date In le
gătură cu modul cum au font, orga
nizate echipele, cum s-a făcut repar
tizarea lor pe sectoare, avem toate 
motivele.®ă croita:n că forța contro
lului obștesc va acționa eficient pen
tru Îmbunătățirea activității «••ctoare- 
lor de aprovizionare și servire, pen
tru perfecționarea relațiilor lor cu pu
blicul Dar să vedem cum stau prac
tic lucrurile. ■ ifl1 ‘5

■ ' ■’'■"f .. j - j
răspunde de activitatea acestora. Noi 
primim Informări centralizate o dată 
po trimestru. Conform indicațiilor — 
ni &e mal apune — fiecare echipă 
trebuia să efectueze pină acum cel 
puțin cîto 3 controale’ (unui pe lună).

Controale, după cum bine se știe, 
nu ®o fac de dragul controaietor. d 
cu scopul do a neslza ®l îndrepta o 
situație critică. Or, păstrind intact 
spiritul unor Instrucțiuni mal vechi, 
echipele de control obștesc olnt obli
gate — prin statutul lor do funcțio
nare — să efectueze un control pe 
lună. Dacă cir ard In urmă. cînd 
s-a constituit pentru prima dată con-’

’ ■ ' * ia ’ '• <! V".:' r .< ■

nu este 
echipei© 

lucruri

fac, controalele 7 Să ne Întoarcem la 
cazul amintit do la magazinul alimen
tar B7. Sesizarea a fost citita do în
suși directorul O.C.L. Alimentara. Pe 
fila inserată de controlul obștesc a 
notat un „V" (văzut) șl nimic mai

tic lucrurile. ' ■
— Cite controale au efectuat în s- 

cest un echipele 7
— N-aș putea să vă spun cu certi

tudine — explică Alexandra Paveliu, 
activistul consiliului municipal care

— Șl do atunci au mal revenit să 
controleze dacă s-au luat măsurile de 
rigoare 7

— Nu I
Cazul de la magazinul 97 

singula-, In multa unități 
sesizează adeseori stări de
grave, Io consemnează in procese ver
bale șl registre de control, dar nu mal 
revin să vadă ce &o Indmplft după 
o ceea. E bine, desigur, că se așteap
tă răspunsul «arte al conducerilor de 
organizații comerciale (cum I] dau, 
vom vedea), dar, cum bine fie știe, 
orice control trebuie eă fio însoțit și 
de analizarea Mulul cum s-au dus la

ÎNSEMNĂRI DESPRE ACTIVITATEA CONTROLULUI OBȘTESC 
DIN ORAȘUL CRAIOVA

trolul obștesc, o asemenea prevede
re era, poate, îndreptățită — sectoa
rele de servire erau mult mal re- 
etrinse — astăzi ea este cu totul de
pășită. ,

Cerem în magazinul alimentar nr. 
C7 registrul unic de control ș!-l în
trebăm pa responsabilul Ion \ Nlco- 
llcl :

— Clnd ați fost controlați ultima 
dată de eehlpele dc control obștesc 1

— Șă lot fie doufi-trei săptămlnL
— Și ce constatări au făcut 7
— Au încheiat un proces verbal în 

care au sorta că nu avem anumite sor
timente șl că banda do la mașina de 
încasat, nu bate...

■■n
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AMPRIMITSCRISOAREADV.’

el le va 
la

Mnl acum vreo 
alaltăieri a apărut __ 
această rubrică mlcrofol- 
letonul Inlitulnl : ..Ado-

iSjj

Stimate tovarășe sem
natar al adresei 3773, cu
noaștem și noi ordinul 
218, drept pentru care vă 
rugăm să faceți „recicla
re" cu oamenii dv. șl vă 
rugăm fțâ .jBtudtați", In 
acest sens, facturile 1343 
din 5 II 1072. precum și 
810 de In aceeași dată 
care au fost completate 
po numele Ion Mâmula- 
ru. dar neonorate ca, apoi, 
aă fie trimis din nou după 
adeverințe în comunele 
megieșe...

Hună dimineața I

te

?■

cftverim prin prezenta
Klnt niște blroerațl". Era 
vorba aici de un tovarăș 
profesor din comuna Sâ- 
lătrue care a fost pua pe 
drumuri In vederea obți
nerii unor adeverințe ne
cesare cumpărării 
a unor obiecte de 
căminta do In 
Mlxt-Curtea de 
Supărat! că l-am

ta rola 
Imbrfi- 
O.C.L. 
Argeș, 

făcut 
blrocrațl de pomană, to
varășii 'te trimit adresa 
3773 din 9 III șl o copie 
după ordinul nr. 248 al 
Ministerului Comerțului 
Interior cu sublinierea : 
„„Dacă in localitatea 
unde cumpărătorul do
miciliază. nu există unî- 
taic de desfacere sau cen
tre de comandă, salaria
tul are dreptul să cum
pere mărfuri eu plata In 
rate de la unitatea de 
desfacere sau de Ia cen
trul de comandă din lo
calitatea cea mai 
plata».

ap ro-

■lf

AȘTEPTAȚI POȘTA 
URMĂTOARE

! i
Povestea cu birocratis

mul de mai aua e o nimi
ca toată pe lingă povestea 
celor de la autobuze.

— Care autobuse 7
— Vă ric acum : 

C.E.T.L. Pitești a primit 
două autobuze TV 71 pen
tru transportul muncito
rilor forestieri 
condiții.

— Autobuze 
pe dreapta 7

— Autobuze

—- Au trecut aproaps 
două luni șb autobuzele 
stau nemișcata din lipsa 
unei autorizații pe rare 
trebuie s-o elibereze 
I.T.A. Pitești șl cnro nu 
poate să ne-o elibereze 
pentru că nu vrea să În
calce dispozițiile In vi
goare. S-au făcut Inter
venții pină la nivel Șa 
minister, dar nu 6-a gă
sit o soluționare. Vă în
trebăm do ce am fast do
tați cu 3 autobuze 
există 
trebulo
- Ca 

această 
să-mi 
toi 
mese.

Pauză.
In pauza asta de... am 

băut un ceai de sunătoa
re. am încercat șl cu re
confortantul Pepsi-CoJa, 
dar nu-mi vine răspun
sul. Să mai așteptăm plnă 
la poșta următoare. Că 
de un răspuns aveți ne
voie. nu 7

■ - -fi
— In trei ani nu 

putut repara acest castel 
do apă 7

— Am trimis «e șl zări 
peste tot șl npă po robi
nete nu vine nici ck aă 
orbești un șoarece.

— Păi ce aveți cu un 
•șoarece 7 De ca sts-l or-< 
biți 7

— Vorba vine. Nu a- 
vem o astfel de intenție.

o-a re! Treb!« (panatonar), 
rice dl dispensarul vete
rinar din comuna Lun
ca Bradulul-Mureș a fost 
dotat cu o șaretă șl un 
cal pentru deplasarea 

le Inve-

îndeplinire cele constatate In anterio
rul control Or, după o lună, ce 
poate eă mai constate echipa, ce efect 
va mol avea Intervenția el 7

Credem de aceea că este necesar 
ca organele «indicate să facă preci
zări mal clare echipelor, 'astfel Incit 
să sa înțeleagă că numărul controa
lelor nu aste limitat, că, dlmjșotrivă, 
in raport’ de posibilitățile fiecărei 
echipe, do timpul liber al oamenilor, 
el se cere amplificat

...Am reunit la consiliul municipal 
al sindicatelor 10 rtsjponsabiLl si 
membri din echipele de control ob
ștesc. Am vrut gă aflăm de ta el cum 
acționează, ce sesizări fac. ce efica
citate nu ele. Reproducem — spre e- 
dlflcare — răspunsurile primite.

— Am eeslznî, do pildă, că la bu
fetul Homanețtl oe mătură In timp 
ce cllențU sînt serviți. Nu a-a luat 
nici o măsură. (Mlliall C. loan — 
urina „7 Noiembrie").

— Noi am sesizat de mal multe ori 
că marea majoritate a barmanilor nu 
servesc cu unități do măsură grada
te. (Ion Dinu — „Electroputere").

— Eu n-om fost anui acesta In 
control. Anul trecut am sesizat că 
pllnoa nu este de bună calitate. (Gh. 
SUeriescu — Uzina dc material ru-

dacă 
dispoziții care nu 
Încălcate 7 
eă vă răspund la 
întrebare vă rog 

acordați o pauză, 
acordați 7 Multa-

in bune 

cu votanul 

normale.' 
t te' :- 
iT .
B31'■ îl

Au '<Mt angajați si

— Stîngaci ?
— Șoferi normali.
— Atunci 7

so

DE CE SĂ ORBIȚI 
ȘOARECELE ?

Cetățenii care mî-nu 
scris această scrisoare 
slnt din satul Garvăn 
care aparține dc comuna 
Jljlla. iar alții din satul 
Văcărent, comuna Lun- 
cavlta-Tuleen. Cu ani In 
urmă, aceste două rata 
cică formau o comună și 
pe deasupra gospodării
le aveau șl npft la robi
net. între cele două sate 
se zice că s-ar fi tăcut 
un castel dc apă care a- 
limenta aceste robinete. 
Acum vreo trol ani. car
telul de apă s-a defectat 
și dcfectlndu-sh aleluia 
apă la robinet. 1

— Ați dat tp scris 
nu aveți * intenția să or
biți șoareci 7 S-ar putea 
lntlmpla cu cel care tre
buiau să se ocupe de re
pararea castelului do 
apă să nu-I fi reparat din 
acest motiv. O: fi da la 
„protecția rozătoarelor”.

— Vom da șl asta ta 
scria șl' vom aștepta re
zultata!. Mal avem insă 
o rugăminte : am dori ca 
autobuzele care 
p’rui la Galați In zlleta 
do iun! șl slmbălă să fie 
mai dese. Stntem multi 
navetiști săpiămlnall care 
in aceste zile rămfnem 
in stații.

Eu tot la bietul șoricel 
mă «induse. Cum ar arăta 
orb 7

...Șl CADE MORTUL 
CAL!

circulă 
zllelo

Corespondentul : irosi ru 
voluntar, profesorul Au-

cal pentru depl 
medicului ta satele 
cinate.

— Și calul 
în „scopuri pensonale", 
cum șl de cătro cine 7

— Da. E fotoalt In sco
puri 
lama 
acest 

‘niște 
transportul lemnelor din 
pădure. Cine a dăt acest 
cal cii chirie 7 Cel care a 
încasat niște suine fru
mușele pentru exploata
rea acestui cal Dar pe 
noi altceva ne nemulțu
mește. Acest animal nu 
este hrănit șl într-o el, 
cel ea.re-l arc In inven
tar va zice ca-n Coșbuc : 
„Șl cade mortul ea) !"

— Așa de slăbit e 7
— ;li poți număra coas

tele.
— Dac’i-I așa, vă rog, 

tovarășe Treblcl. nnmfi- 
rați-i dv. coastele ca să 
putem trimite no! „tota
lul" la forurile compe
tente. Dumnealor «ă le 
înmulțească cu 3 ș! 14 ®i 
să vedem ce rezultat le 
dă™

P. S. Stimate tovarășe 
Aurel Treble!, am discu
tat la telefon cu tov. 
primar al comunei res
pective șl zice că „rolbul" 
es simte bine ș! deci nu 
cade mortul ral. Care esie 
adevărul 7

este folosit

personale. Toata 
(șl chiar șl acum) 
col a fost dat la 
particulari pentru

NlcatS TAPASE

tant).
— Nfd eu n-am fost anul acesta 

în control, Anul trecut am ucaizat că 
In anumite perioade a llpeit vota din 
farmacii. N-am fost Informat ce s-a 
InUmptat po urmă. (dr. Dumitra 
Vltan).

Acest ccurt sondaj aduce in dis
cuție, după părerea noastră, două 
probleme esențiale: co sesizează echi
pele de control obștesc șl ce ofician
tă au sesizările tor la organele con
trolate 7

Sesizările multor echipe de control 
obștesc, așa cum ușor se poate ve
dea din extrasele citate, sini minore, 
fie referă ia fapte nesemnificative, 
care nu se Impun atenției organelor 
controlata. De ce 7 Oamenii care ac
tivează In aceste echipe au. In gene
ral, profesii cu totul diferite de cela 
existente In sectoarele pe care le 
controlează. Pentru a-țl putea desfă
șura bine activitatea, pentru a fl 
„ochiul" opiniei cetățenești, ar trebui 

fie instrulțl temeinic, să fie îndru
mați atent șl cu competență. Există 
o asemenea preocupare Ia Craiova 7 
Factorii responsabili cu care om stat 
do vorbă fte-au asigurat că ..da". Nu
mai efi afirmația corespunde doar 
parțial. Pentru cfi. In realitate, parti
ciparea membrilor echipelor de con
trol obștesc la ședințele de Instruire 
din Ianuarie a foot. In medio, doar do 
69—70 la autfl din efectiv. Dacă mal 
adăugăm Ia acest fapt șl tendința or
ganelor de instruire de n-l încărca oo 
oameni cu tot felul de explicații teh
niciste. de natură administrativă, mal 
muit să-l încurce declt ®ă-i ațute. în
țelegem de ce controlul obștesc cra- 
iovean conIIruta j?ă rămină adeseori 
la suprafața Investigațiilor.

tntr-o convorbire cu dr. Gh. Unache, 
directorul Spitalului nr. 2. care a fost 
repartizat să Instruiască echipele din 
sectorul sănătății, acesta ne-a spun 
că n-a ovul tn sală decît lumBtnta 
din efectivii] anunțat Rezultatul 7 în 
«actorul sănătate, de pildă, nu s-a 
efectuat nici un control pe aceri 
an.

Ce eficiență au, atunci dnd re

mult.
— Ați fost criticat 7 — 11 întrebăm 

pe responsabilul magazinului.
— Nu — să bat ta lemn, ne răs

pund o acesta. Parcă tovarășul direc
tor se la după ca scriu ăștia 7 I

...Așadar, multe din sesizările «- 
chipelor de control obștesc parcurg 
un circuit lung, adeseori, întortocheat: 
de la magazin Ia organizația comer
cială, dc nici la sindicatul căruia a- 
parțlne echipa do control obștesc și, 
apoi, la consiliul municipal al sindi
catelor. Mal rău este Insă altceva : 
foarte rar cel caro controlează află 
ce soartă au avut eeslzările lor, dacă 
s-au luat sau nu măsuri. Chiar și răs
punsurile care vin da la organele 
coritroiate la sindicatele din uzină sau 
ta municipiu sînt puse pentru dospit 
la dosare, fără a fi cercetate cu toa
tă atenția, fără a fi analizate șl con
fruntate cu realitatea, .pentru ca acti
vitatea echipelor de control obștesc 
să fie eficientă. în msțlne cazuri se 
analizează ce sc răspunde la sesiză
rile controlului obștesc și. nud ales, 
cum se răspunde.

Important esie. stand dud se ju
decă activitatea controlului obștesc, 
să se distingă două chestiuni funda
mentale : a) să se albi în vedere mo
dul cum sc rezolvă fiecare din pro
blemele sesizate ; b) constatările, ob
servațiile șl informările controlului 
obștesc să consliîule o bună sursă de fr 
informare pentru sindicate, pe baza 
căreia să se aducă în discuția orga
nelor locale, ale altor factori de răs
pundere, principalele probleme earc-i 
frămîntă pe cetățeni in legătură cu 
activitatea sectoarelor dc servirii 
publice. în prezent, așa cum am con
statat, adeseori sa procedează for
mal — ceea ce slăbește torța șl efi
ciența controlului obștesc.

Principala răspundere pentru în
tărirea rolului echipelor dc control 
obștesc, a eficienței lor, o au — ea 
înțelege —. sindicatele. Nu-1 mal pu
țin adevărat că. prin lege, atribuțluni 
In a:«t sena revin și altor organis
me. In special Inspectoratelor comer
ciale și sanitare de BtaL Ele sini o- 
bllgate. pe do o parte, să atragă echi
pele obștești la acțiunile de control 
pa care le Inițiază, să le instruiască a- 
supra modulul cum trebuie să contro
leze aceste sectoare, să valorifice ?.!s- 
tematic sesizările și constatările e- 

■ fecluate de acestea In timpul contro- 
• luiul. Așa prevăd instrucțiunile. Ca 
se intimplfl lM.ă',ta realitate 7

...Dialog cu Gheorghe Slardare. iri- 
epectorul comercial al munJclpiuiid.

— Pentru a face față sarcinilor (am 
de controlat singur peste IMM> de uni
tăți) ral-am creat un activ obștesc 
format din 10 pensionari. I-am in
struit bine, șl pe el mă bizui ta ac
țiunile de control.

— Da ce nu apelați Ia controlul ob
ștesc 7

— Nu m-am gîndlt la treaba asta 
pinii acum (7!) $l-apol. știți, ealartații 
din aceste echipe au program șl el 
nu pot participa In control declt 

iS-amlaza. Așa că.„ ' îi
știi că există echl-

după-amiaza. Așa
A te face că nu ____ ____

pc dc control obștesc, cînd ești obli
gat prin lege să colaborezi cu ele. să 
ții seama de observațiile șl sesizările 
lor. este o atitudine cel puțin biro
cratică.

Controlul obștesc este — dacă ne 
putem exprima așa — „ochiul opiniei 
publice". Pe toți ne Interesează ra 
acra! ochi să fie dt mnl ager, cât 
mal activ, ca Imensa cheltuială de 
timp șl energie pe care o fac echi
pele de control obștesse să se soldeze 
cu un beneficiu ck'mal substanțial 
pentru societate. îndeplinirea acesta! 
rol nu este potabilă declt In condițiile 
în care sindicatele, celeîalta toruri In
teresate Înțeleg să canalizeze activi
tatea controlului obștesc snre acțiuni 
bine orientate șl bine gindlte. efi
cienta. Intr-un cuvlnt «fl facă total 
ca acesta sfl-țl exercite combativ șl 
eficient misiunea de organism obștesc 
de contrei ni oolniel publice In sectoa
rele de mare Interes cetățenesc.

Const. PRIESCU 
Nistor ȚUICU



i

deplină față de

soc!e-

înalta expresie

a salutului frățesc

al minerilor români

I?

IntUnire cu Agostinlm Neto

generală a relațiilor dintre

tinderea șl adincirea In continuare 
a conlucrării reciproc avantajoase 
dintre cele două țări ale noastre".

J
prietenia 
poporul 

r
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Intr-o atmosferă festivă,

la primăria orașului Lusaka

Vă conferim cea mai înaltă
distincție, destinatăJ 7

făuritorilor de istorie**
ȘEFUL STATULUI ROMÂN A PROPUS 

CA BUCUREȘTIUL Șl LUSAKA SĂ DEVINĂ 

ORAȘE ÎNFRĂȚITE
Vineri după-amlnză, la Consiliul 

municipal al orașului Lusaka a 
avui loc ceremonia conferirii ti- 
tiului de Cetățean liber al capitalei 

Aîambiene președintelui Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu.

Pe esplanada din fata primăriei 
era prezentă o mare mulțime de 
cetățeni oi capitalei, dornici să par
ticipe la acest eveniment solemn.

Erau de față vicepreședintele re
publicii, Mainza Chona, Elijah Mu- 
denda, ministrul afacerilor exter
ne, aljl membri al guvernului, per
sonalități ale vieții politice, oa
meni de cultură și artă, precum șl 
șefii misiunilor diplomatice acre
ditați la Lusaka. ; _________ ___ _______

La ceremonie au participat Ion primarul orașului Lusaka, Frecl- 
Pățan, Comellu Mân eseu, ambasa- fort Chirwa. 
dorul Aurel Ardeleanu șl alte per
soane oficiale române.

Printre invitați se aflau, de a- 
lemenea, specialiști români care 
lucrează în Zambia, în cadrul a- 
cordurilor de cooperare dintre cele 
două țări.

La sosire, președintele Con
siliului de- Stat, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, însoțiți de președintele 
Kenneth David Kaunda și doamna

Arătind că a avut prilejul de a 
vizita, în Iulie 1,071, orașul Bucu
rești șl alta localități ale patriei 
noastre, primarul Lusakăl a evo
cat Impresiile profunde pe care I 
le-au produs frumusețile țării 
noastre, Intilnlrile cu oamenii 
muncii din uzine șl fabrici, grija 
deosebită pentru copil șl tineret, a- 
tențla,acordata folclorului.

„Totul ne-a Impresionat foarte 
mult, a spus primarul, pentru că 
totul ne-a relevat voința poporului 
român de a 0 cinstit cu el Însuși, 
cu moștenirea sa culturală, cu Isto
ria țârii sale. Aceasta ne-a Întărit 
hotărirea noastră de a nu deveni 
vreodată plagiatorii cuiva, cl de a 
râmlne cinstiți cu noi înșine, cu 
experiența noastră istorică".

După ce a arătat că Zambia are 
principii

Ca prețuire pentru

activitate revoluționară
tu mineru regiunii

i s-a inminat carnetul de membru
tuprifen

(Urmare din pag. I) grupuri masive, pe cel doi șefl de 
stat, directorul general exprimă sa
tisfacția deosebită de a fi avut, in 
această zl, ca oaspeți de onoare pe 
președintele Nicolae Ceaușescu șl pe 
tovarășa Elenn Ceaușescu. Aducînd 
un omagiu Românie! de nstăzl, dez
voltării el, vorbitorul a relevat — 
paralel cu existența unor deosebiri 
privind întinderea teritoriului -sau 
numărul populației — un șir de 
preocupări comune care caracteri
zează eforturile celor două țări pen
tru crearea unei puternice industrii, 
punînd, totodată, în evidență. în 
context, perspectivele amplificării 
colaborării româno-zamblene. Sin- 
tem convinși, a arătat el, că vizita 
dumneavoastră în Zambia va mar
ca convingerea comună de a pro
mova pe mal departe o colaborare 
rodnică, în Interesul celor două țări.

fermo care-I determina 
prietenii și dușmanii, primarul Lu- 
sakfii a afirmat efl țara sn respinge 
rasismul — concepție predomi
nantă in Africa! de’Sud, Rhodesia, 
Mozamblc, Angola șl Namibia, res
pinge toate teoriile bazata pe con
ducerea majorității de o minori
tate, respinge dominația străină, 
exploatarea omului de către om, se 
pronunță pentru participarea tu
turor cetățenilor In luarea de hotă
rî rl guvernamentale, pentru de
plina unitate a continentului a- 
f clean.

„Știm, a spus primarul în înche
iere, că poporul României trăiește 
după principii similare cu ale 
noastre șl de aceea 11 respectăm, 
li aducem omagiul nostru.

Consiliul nostru a decis în una
nimitate că formo pe care acest 
omagiu trebuie s-o îmbrace este 
conferirea titlului de Cetățean li
ber al orașului Lusaka. Aceasta 
este cea mal înaltă distincție pa 
care o poate conferi consiliul nos
tru șl care este destinată făurito
rilor de istorie".

Secretarul consiliului municipal 
a dat citire rezoluției prin care se 
conferă această distincție pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu.

Conform tradiției, primarul ca
pitalei l-a Invitat apoi pe șeful 
statului român' să accepte titlul 
conferit, împreună eu drepturile șl 
obligațiile pe care.această distinc
ție le Jncumbă.

„Da, accept", a răspuns pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, care ta 
semnat, apoi. In cartea de onoare.

Invitat de primarul Lusakăl, a 
luat cuvînta] președintele Consiliu
lui de Stat, Nicolae Ceaușescu.

a! Independenței Naționale
SOLEMNITATEA DE LA „CASA LIBERTĂȚII" -

Betty Kaunda au fost primiți cu vii 
șl puternice aplauze.

Oaspeții au fost întimplnați de 
primarul orașului Lusaka, Freet- 
fort Chlrwa, cu soția.

In timp ce fanfara intona mar
șul de salut, au fost ridicate dra
pelele do stat ale României și 
Znmblel.

Au fost prezentați apoi membrii 
consiliului munidpal

Președintele Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu,' îm
preună cu președintele Kaunda șl 
doamna Betty Kaunda au fost In
vitați apoi să Ia loc In tribuna ofi-

’ clalfl. ! ,
După Intonarea Imnurilor de stat, . , , ,,, , ,, , .

ale celor două țări, a luat cuvîntul ® c!Jre care se

Joi după-amlnză, a spus el, pre
ședintele Kaunda, în fruntea o 
zed de rnll de oameni din 
toate păturile sociale, a întimplnat 
pe Excelența Voastră, pe doamna 
Ceaușescu, pe membrii delegației 
române, urindu-vă bun venit In 
Zambia. Este rlndul meu ca, in nu
mele cetățenilor acestui oraș, în 
numele reprezentanților săi aleși 
în consiliu, să vă urez bun venit In 
capitala țării noastre".

Cuvin tui to vârăfuiui

Domnule președinte,
Doamnă Kaunda, 
Domnule primar, 
Doamnelor șl domnilor.

Este pentru mine șl pentru soția 
mea o deosebită plăcere de a fi 
oaspeții consiliului municipal și al 
primarului orașului Lusaka.

Mă simt deosebit de onorat de 
faptul că, cu prilejul vizitei în fru
moasa dumneavoastră țară — Zam
bia — ml s-a oferit această înaltă 
distincție de Cetățean liber al ora
șului Lusaka. După cum ați văzut, 
am acceptat cu plăcere onoarea, dar 
și obligațiile care revin oricărui ce
tățean. (Aplauze).

Desigur, a 13 cetățean al unei țâri 
libere cum este. Zambia, al capitalei 
acestei țări libere — Lusaka, în
seamnă a-țl lua angajamentul de 
a milita pentru întărirea șl dez
voltarea acestei libertăți, a Inde
pendenței naționale, de a face totul 
ca poporul zambian să ducă o viață 
liberii șl fericită. (Aplauze pu
ternice).

In ce mă privește, ca cetățean al 
României socialiste, țară care are 
relații prietenești și de colaborare 
cu Zambia, mă vo! strădui să tac 
totul pentru ca țările noastre să 
coopereze cît mal larg, în toate do
meniile de activitate șl, în felul a- 
cesta, să asigure ca popoarele 
noastre să se dezvolte în libertate, 
din toate punctele de vedere.

Domnul primar a vorbit pe larg 
despre orașul București și despre 
alte aspecte din viața poporului ro
mân. Aceasta mă va scuti pe mine 
să vorbesc mai mult despre aceste 
probleme. Aș dori, totuși, să adre
sez locuitorilor municipiului Lu
saka un salut frățesc din partea 
locuitorilor capitalei Românie! so
cialista, ai municipiului București. 
(Aplauze puternice).

Sper că Intre capitalele patriilor 
noastre se vor stabili relații de 
cooperare tn multe domenii de ac
tivitate. Faptul că slnt cetățean li
ber al orașului Lusaka cred că îmi 
dă dreptul să propun ca Bucu- 
rcștlul și Lusaka să devină orașe 
înfrățite. <ViI aplauze). Șl acum 
este rlndul meu să întreb pe dom
nul președinte dacă spune da La 
fel șl pe domnul primar. (Se răs
punde afirmativ; aplauze pu
ternice).

După cum cunoașteți, România 
a scuturat complet, de aproape 27 
de ani, atit jugul asupririi străine, 
luîndu-și soarta In mllnile sale, di 
și jugul asupritorilor proprii și 
a trecut la făurirea unei societăți 
care să asigure pentru întregul po
por dreptate socială, libertate, de
mocrație șl o viață fericită. (Vii 
aplauze). Trebuie să vă spun în 
mod sincer că acești ani — 

1 — au transformatdeși puțini
în mod radical viața poporului 
român. Astăzi, România sc numă
ră printre țările socialiste ; ea fău
rește cu forțele poporului său un 
viitor fericit; se dezvoltă indus
tria, agricultura, învățămîntul, 
cultura, crește nivelul de trai al 
poporului. Putem afirma că,. In- 
tr-adovăr, socialismul a deschis co

lea ca poporul nostru să ducă o conduce o minoritate dreptul de 
viață demnă, în rlndul tuturor na
țiunilor lumii. (Aplauze). Tocmai 
datorită acestor rezultate pe caro 
le-a obținut, poporul român este 
ferm hotărît să tacă totul pentru 
a-șl asigura progresul, pentru a 
dezvolta dt mai larg relațiile sale 
cu toate popoarele țărilor socialis
te și ale statelor care au scutu
rat jugul dominației străine șl au 
pășit" pe calea dezvoltării inde
pendente.

Totodată, noi ne pronunțăm pen
tru relații cu toate statele lumii, 
fără deosebire de brînduire socia
lă, deoarece considerăm că In e- 
tapa actuală a revoluției lehnico- 
științlfice, partidparen la diviziu
nea Internațională a muncii, 
colaborarea:Intre toate țările con
stituie o necesitate pentru pro
gresul șî dezvoltarea fiecărui popor, 
lua baza relațiilor cu toate statele 
lumii, no! situăm In mod feim de
plina egalitate în drepturi, res
pectul independenței șl suverani
tății naționale, neamestecul în tre
burile interne, avantajul reciproc, 
precum șl renunțarea la torță și 
la amenințarea cu forța în raportu
rile dintre stata. Pe aceasta bază, 
considerăm că fiecare popor are 
dreptul șl datoria să-și hotărască 
singur calea dezvoltării sale eco- 
nomlco-soclale. fără nici un ames
tec din afară. Este adevărat, în 
lume sînt țâri mari și mici șl în 
raport cu aceasta este șl răspun
derea lor pentru dezvoltarea socie
tății omenești : dar no! pornim de 
la faptul că, Indiferent de mări
mea'-lor și de orîndulrea socială, 
.toate statele trebuie să participe 
cu drepturi egale la soluționarea 
tuturor problemelor Internaționale. 
(Vil aplauze).

România, ca și Zambia, face 
parte din rlndul țârilor mid și 
mijlocii, dar șl noi vrem ca pro
blemele dezvoltării României să le 
rezolve poporul român, așa cum do
rește el, dezvoltind, In același timp, 
colaborarea cu toate celelalte sta
te. (Aplauze puternice). De aceea, 
Înțelegem pe deplin dorința Zam
blel. a altor popoare — africane șl 
de pe alte continente — de a-și 
hotărî ele însele calea dezvoltării 

'•lor, de a fi stapîne pe bogățiile na
ționale, de a-șl alege nestingherite 
drumul pe care să meargă în viitor. 
(Aplauze puternice). târli economice șl sociale. Ca prio-

Am putea spune că desfășurarea 
vieții internaționale este în favoa
rea popoarelor care se ridică împo
triva polltldl Imperialiste de forță 
șl dictat, pentru lichidarea colonia
lismului și neocolonlallsmului. Este, 
într-adevflr, o necesitate să se 
pună capăt colonialismului pe con
tinentul african, ca Angola, Mo- 
zambic, Gulneea-BIssau, Namibia 
șl popoarele acestor țări africane 
să devină libere, să fie izgonit co
lonialismul I Popoarele acestor țări, 
ale celorlalte țări africane au drep
tul să folosească toate mijloacele 
pentru a lichida colonialismul I 
(Aplauze).

,De asemenea, este timpul să fie 
lichidata politica rasistă, sâ se asi
gura populației din țările unde

participare cu drepturi egale la 
conducerea destinelor statelor res
pective — am în vedere, în primul 
rind, Rhodesiâ șl Africa de Sud — 
să fie lichidat, intr-adevăr, acest 
anacronism carp nu mal corespun
de in nici un fel dezvoltării actuale 
a societății omenești I (Aplauze pu
ternice).

Domnul primar s-a referit la ne- 
cesitateaîntaririi unității țărilor a- 
fricane șl are pe deplin dreptate, 
deoarece numai acțlonînd unite, 
atlt Intre ele, cit șl cu alte state 
antiim’perlaliste, țările africane vor 
putea să-și asigure dezvoltarea 
liberă și independentă. Dar, pen
tru ca să se realizeze unitatea ță
rilor africane este necesară acțiu
nea tuturor statelor. In același 
timp, se Impune șl realizarea unei 
puternice unități naționale In fie
care stat Numai reallzînd atlt uni- 
taiea națională, cit și unitatea pe 
plan continental, se poate asigura 
desfășurarea cu succes a activității 
de dezvoltare economico-socială, 
de eliberare completă de sub orice 
dominație șl asuprire. (Vii aplauze).

în ce privește continentul ’euro
pean — continent intr-adevăr mai 
dezvoltat din. punct de vedere eco
nomic — astăzi și popoarele acestui 
continent își pun problema reali: 
zării unor relații noi, de deplină 
egalitate intre ele. a înfăptuirii a 
ceea ce numim noi securitate eu
ropeană, conslderind că aceasta sfl 
ducă la dezvoltarea unor relații 
întemeiate pe principii de deplină 
egalitate In drepturi șl-cu țările a- 
fricane, cu celelalte țări ale lumii, 
și va aduce o contribuție la așeza
rea generală a relațiilor dintre 
state pe respectarea dreptului fie
cărei națiuni de a trăi așa cum do
rește ea.
' Vizita pe care o facem în tara 
dumneavoastră este tocmai ex
presia dorinței poporului român de 
a dezvolta relațiile cu poporul 
zambian,! cu popoarele africane, cu 
toate popoarele, de a-șl aduce con
tribuția la cauza progresului so
cial în întreaga lume. (Aplauze).

Deși ne aflăm de puțin timp tn 
patria dumneavoastră, am putut 
vedea' cile ceva din preocupările 
conducerii dumneavoastră șl ale 
poporului zambian, o serie de re
zultate obținute pa calea dezvol- 

tenl, ne;bucură foarte mult aces
te rezultate — șl vă felicităm din 
toată inima I (Aplauze puternice),

Slnt convins că relațiile dintre 
țările noastre vor cunoaște o dez
voltare continuă, că popoarele 
noastre vor merge mină In mină 
pe calea prieteniei șl colaborării, 
a păcii în întreaga lume. (Aplauze 
puternice).

Trăiască prietenia dintre Zam
bia șl România I (VII aplauze).

Trăiască cetățenii o roș ta ui Lu
saka I (Aplauze puternice).

Solemnitatea, desfășurată Intr-o 
atmosferă de caldă mletenie și vie 
însuflețire, s-a încheiat prin In
tonarea Imnurilor de stat ale 
României șl Zamblel.

După ceremonia de la consiliul 
municipal al capitalei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au răspuns Invitației 
președintelui Republicii Zambia, 
Kenneth David Kaunda, președinte 
al Partidului Unit al Independen
țe! Naționale (U.N.I.P.), de a vizita 
sediul partidului, „Casa Libertății", 
locul de unde a pornit flacăra miș
cării. de eliberare șl Independență 
națională. In semn de prețuire deo
sebită pentru îndelungata sa’ acti
vitate revoluționară, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, i s-a 
tamfnot carnetul de membru de 
onoare al U.N.I.P. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu .și tovarășa Elena 
Ceaușescu nu primit, de asemenea, 
tricouri de militant cu emble
ma șl lozinca partidului : „U.N.I.P.
— înainte". Tn continuare, el slnt
Invitați să semneze in cartea de 
onoare a partidului. /

Numeroși militant! al U.N.I.P, a- 
dunațl In fața „Casei Libertății", au 
făcut o spontană .șl entuziastă ma
nifestație de simpatie și stimă con
ducătorului partidului șl' stalului 
nostru. EI au scandat minute în 
șir „Ceaușescu-P.C.R.", „Ceaușescu- 
P.C.R.-.

Luînd cuvîntul pentru a mul
țumi pentru cinstea de a fi pri
mit carnetul de onoare al U.N.I.P„ 
tovarășul KiCOlOG CCfiUȘeSCU 
a spus:

^timațl tovarăși,
Doresc să mulțumesc tovarășului 

președinte și conducător al parti
dului pentru luminarea acestui car
net de membru de onoare ol Parti
dului Unit al Independenței Na
ționale și acestui tricou de militant
— cure’constituie un simbol al rela
țiilor dintre Partidul Comunist Ro
mân șl Partidul Unit al Indepen
denței Naționale. (Aplauze pu
ternice).

Colaborarea dintre partidele noas
tre va asigura și lărgirea cooperă
rii dintre popoarele noastre, deoa
rece partidele noastre conduc as
tăzi destinele țărilor respective. 
(Vii aplauze).

Doresc să urez partidului dum
neavoastră, care conduce destinele 
poporului zambian, succese tot mal 
mari în activitatea sa, de a-șî in-

deplini, In cele mal bune condiții, 
rolul său de a conduce Zambia și 
poporul zambian pe calea unei vieți 
fericite. Independente". (Aplauze 
puternice, prelungite).

A luat apoi cuvîntul președintele 
Kenneth David Kaunda, aire 
a spus :

Tovarășe secretar general ol 
Partidului Comunist Român,

Vă mulțumesc foarte mult pentru 
cinstea pe care ne-ațl făcut-o de 
a veni nici, Ia „Casa Liber lății", 
locul unde își are izvorul mișcarea 
de Independență a țării.

Vreau să spun că vizita dum
neavoastră va rămlne de neșters în 
Inimile șl mințile noastre.. Avem 
convingerea că această vizită va 
contribui la întărirea tot mal pu
ternică a prieteniei ' dintre cele 
două partide ale noastre, dintre 
Republica Socialistă România șl 
Republica Zambia.

Trăiască 
neral ol 
Român 1

Trăiască i
Trăiască

tovarășul secretar ge- 
Parlîdulul Comunist

marele popor român 1 
prietenia dintre Româ

nia șl Zambia I
Cuvintele celor doi președinți au 

fost subliniate de îndelungi a- 
plauze șl urile. Mulțimea scan
dează din nou : „Ceaușescj, 
Ceaușescu". Președintele Kaunda 
intonează primele versuri,, ale unul 
vechi dhtec de luptă al! mișcării 
de^reșdstență onUcolontalfi șl el!-, 
bergre națională, .care slnt felurile 
apoi în cor fie mulțime.' Pe'motivul 
acestei melodii slnt Introduse 
versuri noi, izvorî ta din inimă, care 
omagiază pe oaspetele din Româ
nia șl Partidul Comunist Român, 
legăturile de trainică prietenie 
romă no-zam bien e.

Se aclamă minute în șir. Tova
rășul Nicolae Ceaușescu / este în
conjurat cu căldurii de mltltanțU 
U N.I.P., ștrîngc . mllnile care se 
îndreaptă spre eL Sînt momente c- 
moțlonante de,entuziasm militant, 
expresie, din cele mal grăitoare'a 
solidarității Internaționaliste care 
unește Partidul Comunist Român 
cu toate partidele și mișcările re
voluționare și progresiste In marele 
front al forțelor anUimperialiste.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al Partidului Co
munist Român, s-a Intllnlt vlneri- 
seara, la Lusaka, cu Agostlnho Neto, 
președintele Mișcării Populare pen
tru Eliberarea' Angolel.

A participat Ștefan Andrei, mem
bru supleant al C.C. al P.C.R., 
prirn-adjunct al șefului secției In
ternaționale a C.C. al P.C.R.’

Agostlnho Neto și-a exprimat 
satisfacția șl bucuria de a avea pri
lejul sâ salute pe secretarul general 
al Partidului Comunist Român pe 
pămlnlul Africii. El a transmis to
varășului Nicolae Ceaușescu mulțu
miri călduroase pentru solidarita
tea militantă, pentru sprijinul poli
tic șl material acordat ta- mod 
consecvent de Partidul Comunist 
Român, de poporul român luptei 
desfășurate de poporul angolez 
pentru scuturarea Jugului colonial, 
pentru libertate și Independență 
națională.

Președintele M.P.L.A. a înfățișai 
.noile succese obținute în ultima pe
rioadă de forțele patriotice angoleze 
în lupta cu arma în mină pentru 
eliberarea patriei și a relevat dez
voltarea rotațiilor dintre M.P.L.A. 
și toate popoarele care militează 
împotriva colonialismului. El a evi
dențiat creșterea numărului parti
delor șl forțelor politice din Eu
ropa occidentală care sprijină cau
za poporului angolez.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
reafirmat deplina solidaritate a 
P.C.R., a statului .șl poporului ro
mân cu lupta eroică a poporului 
angolez, cu toate popoarele care se 
ridică împotriva colonialismului, 
neocolonlallsmului și Imperialismu
lui, pentru dreptul sacru de a-șî 
hotărî în mod suveran destinele.

Evidențiind încă o dală poziția 
statornică a partidului șl poporului

nostru, care' slnt alături ?I susțin 
din toată Inima cauza mișcărilor de 
eliberare din Angola, Mozamblc, 
Gulncea-Blssau și Insulele Capu
lui Verde, Namibia, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu n subliniat, șl 

,cu acest prilej, marca însemnătate 
a intensificării acțiunilor politice 
ale tuturor forțelor democratice, 
progresiste, anti imperialiste.; iubi
toare de libertate, pentru a Impune 
lichidarea deplină și definitivă a 
colonialismului, anacronism Izbitor, 
in totală contradicție cu stadiul e- 
voluțlel civilizației șl dezvoltarea 
societății omenești contemporane.

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român a transmis, In 
numele partidului, al poporului ro
mân și al său personal, un ■ salut 
fierbinte poporului angolez, condu
cătorilor și membrilor Mișcării 
Populare pentru Eliberarea Ango- 
lei, urări de noi succese, precum și 
asigurarea că vor avea totdeauna 
în P.C.R., In România socialistă un 
prieten de nădejde care Ie va a- 
corda un ajutor frățesc, un sprijin 
multilateral.

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român și președintele 
Mișcării Populare pentru Elibera
rea Angolel au reafirmat hotărirea 
P.C.R. șl a M.PJL.A. de a dezvolta 
In continuare raporturile ,lo- de 
prietenie șl solidaritate lntemațlo- 
nallșta, în interesul' celor două po
poare, al tuturor forțelor antiimpe- 
rlnllste, al victoriei luptei împotri
va colonialismului șl neocolonlalis- 
mulul, pentru libertate, indepen
dență națională pace șl colaborare 
intre popoare. Intiinlrea s-a desfă
șurat înlr-o atmosferă de caldă 
prietenie, In spiritul relațiilor In
ternaționaliste dintre Partidul Co
munist Român șl Mișcarea Popu
lară pentru Eliberarea AngoleL

colaborarea cu România**
Coloana de mașini ajunge la 

mina Nchanga, unde oaspeții slnt 
Inllmpinațl de conducerea
tățll miniere. Este unul din pu- 

# ternicele centre de exploatare a 
cuprului — principala bogăție a 
țării, reprezentlnd două cincimi 
din produsul național brut și care 
plnă nu de mult se afin sub con
trolul companiilor străine.

Vizita prilejuiește cunoașterea 
la fața locului a dezvoltării pe 
care a înregistra t-o aceasta ra
mură do bază a economiei zam
blene după măsurile din august 
1M9, dnd statul a preluat majori
tatea acțiunilor monopolurilor 
„Roan Selection Trust” și „Anglo- 
amerlcan corporation". Aceste 
măsuri fac parte dintr-un plan 
mai larg, cunoscut sub numele de 
acțiunea „Mulungushi", după nu
mele localității in core președin
tele Kaunda a rostit, cu patru ani 
In urmă, discursul istoric in care 
anunța hotarîrca guvernului zam
bian de a folosi bogățiile națio
nale In Interesul propriu, de a 
dezvolta o economie independen
ta, eliberata de servitutile mo- 
nopolurilor străine. Roadele acestor 
măsuri nu au întirzlat să sc arate : 
s-au deschis noi aține, Iar altele 
vechi, lăsata In părăsire de com
paniile străine sub motivul câ nu 
ar.fi suficient de rentabile, au fost 

' feâctlrifto ifiu tefescut’, de-asefnenea, 
■eanlltatea de cupru extrasă și pre
lucrata; precum șl productivitatea, 

■ca urmare a Îmbunătățirii sensi
bile a relațiilor de muncă, a con
dițiilor de lucru șl de trai ale mi
nerilor. Trebuie, totodată, subli
niat că preocuparea guvernului 
Zamblel vizează diversificarea e- 
conomlel țării pentru ca aceasta 
să nu se mai bazeze pe oaonopro- 
ducție. Au fost create un șir do 
ramuri noî, reolizindu-se, In pre
zent, In țară produse chimice, în
grășăminte, materiale plastice, ci
ment, echipament științific, tex
tile, tuburi de oțel; se află, de ase
menea, In cura de construcție o ra
finărie de petrol, o uzină de asam
blat autoturisme și alte obiective.

Președinții Nicolae Ceaușescu și 
Kenneth David Kaunda urmăresc 
din cabina de dlspeeerat a turnului 
de control diferitele faze ale proce
sului de producție. Anual se extrag 
de aici șase milioane tone de mi
nereu pentru care &e dislocă 32 mi
lioane tone de steriL

Oaspeții români primesc din par
tea directorului general al societă
ții, R. Bulls, ample explicații cu 
privire la structura geologică a 
straturilor, metodele de exploatare, 
proiectele de viitor. Procesul de lu
cru este dirijat cu ajutorul unul 
computer, astfel Incit la sfirșitul 
fiecărei zile se cunoaște situația 
exacta a exploatării, putindu-se In
terveni rapid acolo unde necesită
țile o impun.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu sc 
interesează de perspectivele ex
ploatării, fiind Informat că rezer
vele existente aici se ridică la 100 
milioane de tone de minereu.

In cursul vizitării minei de su
prafață se asista, la unul din fron
turile de lucru, la procesul de ex
cava re a minereului și la Încărca
rea unor autobasculante uriașe de 
100 tone, precum și» la operațiile do 
«încasare. La tablourile de co
mandă ale acestor utilaje modeme, 
muncitori! zamblen! tac dovada 
gradului lor înalt de calificare. 
Este, și acesta, un aspect conclu
dent al eforturilor poporului șl gu
vernului zambian de consolidare șl 
dezvoltare a unei economii proprii, 
în care un loc important 11 ocupă 
formarea cadrelor naționale. Dacă 
în trecut muncitorilor africani 
le era rezervat numai rolul de exe
cutant! ai unor operații necalifica
te, astăzi el alcătuiesc majoritatea 
tehnicienilor din Industria cupri
feră.

In mijlocul acestor entuziaști 
făuritori ai Zamblel de astăzi, vi
zita" oaspeților români se încheie 
prin momente bogate in semnifi
cații.

în numele muncitorilor, tehni
cienilor, inginerilor acestei mine, 
care Înconjoară cu prietenie, în

Adresindu-se președintelui Knun- 
da șl soției sale, persoanelor ofi
ciale prezente, tuturor prietenilor 
zambleni aflațl de față, tovarășul 
Hicolae Ceaușescu n spm :

Este pentru noî o deosebită 
bucurie că am putut, aflîndu-ne în 
Zambia, să vizităm această mare 
mină, să ne întiînlm cu muncitorii, 
specialiștii șl conducerea eL

Aș dori să folosesc acest prilej 
pentru a vă adresa dumneavoastră 
și tuturor minerilor un salut fră
țesc ilin partea minerilor și. în ge
neral, din partea muncitorilor din 
minele de cupru din România,

Domnul director general ne-a 
, vorbit, de asemenea, de o serie de 
asemănări între România șl Zam
bia. Este adevărat ceea ce a spus 
aîcl privind mărimea, teritoriul, 
populația șl preocupările pentru 
dezvoltarea economică, socială In 
România șl în Zambia, dar cred 
că or mai trebui adăugat faptul că 
România și-a cîșllgnt ceva mal ina- 

'înte independența națională, Zam
bia cLștigind-o ceva mal tirzîu, șl 
că astăzi țările noastre dezvoltă Larg 
cooperarea pentru a îi stăpînc de
pline pe bogățiile lor naționale, 
pentru a-și făuri un viitor așa cum 
11 doresc ele.

Ca prieteni al poporului zambian, 
ne bucurăm sincer de succesele pe 
care le obțineți în dezvoltarea eco
nomică șl socială. Considerăm că un 
rol Important în realizarea acestor 
succese îl au minerii, clasa munci
toare. Apreciem că întărirea unită
ții clasei muncitoare zamblene, a 
minerilor. în Jurul partidului, al 
președintelui va asigura dezvolta
rea mal rapidă a patriei dumnea
voastră, întărirea mal puternică a 
economiei șî Independenței sale.

Aș dori să vin în Intimpinarea 
dorinței domnului director general 
șl să-l Invit să viziteze România și, 
totodată, să invit o delegație de 
specialiști și de mineri din această 
mare mină să viziteze România. 
(Aplauze).

Doresc să vă urez dumneavoas
tră, minerilor, familiilor dumnea
voastră rezultate tot mal bune în 
întreaga activitate, multă fericire ! 
(Aplauze).

Trăiască solidaritatea dintre cla
sa muncitoare din România șl 
clasa muncitoare din Zambia ! (A- 
plnuze).

Trăiască colaborarea șl 
intre poporul român șl 
zambian I (Aplauze).

Cuvintele conducătorului parti
dului șî statului nostru au fost sa
lutate în repetate rindurl cu aplau
ze puternice.

. ■
In încheierea vizitei, muncitorii, 

tehnicienii șl Inginerii minei au fă
cut o caldă manifestare de prietenie 
președintelui Nicolae Ceaușescu și 
președintelui Kenneth David Kaun
da, tuturor oaspeților.

însoțiți de urări do salul, în ace
eași atmosferă festivă ce a cuprins 
orașul Chtngola în cinstea eveni
mentului pe care l-a reprezentat vi
zita oaspeților români, președintele 
Nicolae Ceaușescu șl tovarășa Elena 
Ceaușescu au străbătut din nou a- 
cest eentru Important al industriei 
miniere zamblene.

în aceeași zl, cei do! șefi de stat 
șl ceilalți oaspeți s-au reîntors la 
Lusaka.

Reportajul vizitei o fort 
realizat de :

Adrian tONESCU
Romulus CAPLESCU
Ștefan BAIIABAȘ



Ireprlnderl care produce rea de cursuri postuniversitare ; pre- 
avea trebuința de sprl- găiirea de doctoranzi din producție™

mal

propun.

w

vi.»
1 ț.'-

folclorlce, 
de estradă, 

ușoară șl 
teatru din 

facultăți

pentru industrie

specifice genu-

I

teatre
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«j atelierele-școală din invățămmtul superior
Ani de-a rindul s-au perpetuat ne

ajunsuri In formarea tinerei generații 
de ingineri In compartimentul înșirui
ri! practice, aplicative,. Cauzele au 
fost analizate la diferite niveluri da 
conducere ale Invățfimlntulul. ale 
producției. Printre ele, adesea era 
citată insuficienta dotare tehnică a 
Înseși Institutelor do Invățflmlnt eu- 
perlor. Actualul an universitar a de
butat sub auspicii favorabile, benefi
ciind do noi reglementări prin care 
școala politehnică românească — ală
turi de întregul nostru învățămlnt. de 
altfel — este chemata să facă □ coti
tură radicală in direcția corelării teo
riei cu practica, cu pregătirea tehnl- 
co-productlvâ.

Inițilndu-se o amplă acțiune de 
creare de atellcre-școalft, înccplnd cu 
ciclul școlii do 10 ani plnă la cel uni
versitar, elaborlndu-se noi inștruc- 
țlunț prin care se precizează respon
sabilitățile deopotrivă ale unităților 
economice sl ale rețelei de invățâ- 
minl, plita la nivel de direcții de spe
cialitate din ministerele economice 
beneficiare si conduceri de ministere, 
se poate constata, deja, că treptat. în
cep să fie lichidate lipsurile criticate 
cu îndreptățire de conducerea de 
partid șl de stat

Cu prilejul vizitei la Institutul po
litehnic din București. In ziua inau
gurării actualului an universitar, to
varășul Nlcolae Cenușescu o tăcut o 
precizare da o deosebită Însemnătate, 
referitoare la atellerul-școală. subli
niind că fiecare asemenea atelier tre
buie să devină o adevărată secție do 
uzină, cu profil productiv. In care să 
se realizeze prototipuri pentru unități 
Industriale In vederea producerii lor 
în serie.

— Un obiectiv deosebit de complex 
și de actual — remarca prof, unlv, dr. 
log. C. Bălă, prorector al Institutului 
politehnic din București — prin a- 
tinuerea cănită pot tl Împlinita mal 
multe deziderate : o pregătire cores
punzătoare n tinârulul Inginer pe la
tura activității practice, un sprijin e- 
fecllv adus de învățămlnt unităților 
economice, un sprijin al producției 
dat politehnicii și. în cele din urmi, 
un clștig final : ai projperăril econo
miei naționale.

— Cum sa desfășoară In prezent a- 
ceastă acțiune ?

— în institutul nostru s-a creat o 
©erio de unllățl modeme caro depă
șesc cadrul clasic al laboratoarelor 
didactice (laboratoare pentru tehno
logia metalelor, mecanica fină, ma- 
șini-unelte, tehnologia construcțiilor 
de mașini, modernul centru de cal
cul). Eîe constituie formațiuni com- 

.plexe didaciico-productive pe care le 
vom amplifica in scopul instruirii 
tehnologico multilaterale n nludențl- 
lor, desfășurării unei activități de
cercetare Indisolubil legată de nece- . 
sltățlle producției, care să se mate
rializeze in crearea de prototipuri™

Imaginile sugerate de Interlocuto
rul nostru prihd,Țcohțur; In" Urma yl-, 
zltelor pe care'? le^ain lntreprinn ih , 
facultăți™ Pe studenții de Ia tehno
logia construcUilor de mașini (Bucu
rești) l-am Intllnlt In noile șpații 
școlare, care reflectă Imagini autenli- 
co ale vieții de uzină : strunguri, ma
șini de. frezat, de rectificat, de co
piat șl; desigur, muncă afectivă, de 
cunoaștere, de instruire, de produce
re. Primii pași sint Urniri, studenții 
Începători In ale tehnicii pornind cu 
executarea unor axe. șuruburi, piuli
țe, cu diferite operații de slrunjlre, 
rectificare. „Pașii următori, ne decla
ră cont dr. Ing. Aurel Opreanu. de
canul'facultății. vor fi Insă din ce In 
ce mal complecși, treclndu-se la efec
tuarea unor lucrări de proiectare. Ia 
realizarea unor prototipuri de rna- 
șinl-unelte™*

— Ați concretizat asemenea gin- 
durl-prolecle ?

— Da. Unele întreprinderi au șl n- 
pelat la sprijinul nostru. Do pildă, 
uzinele „Grivlja roșie” din Bucu
rești, Centrata Industrială de meca
nică fină, fabrica „Unio" din Satu- 
Mare doresc sfi le ajutăm In realiza
rea unor prototipuri de mașini-unelle. 
Pa un alt plan, uzinele „Vulcan” din 
București Și „I Mdl" din Ploiești 
ne-au cerut să elaborăm diferita stu
dii tehnologice, ca, bunăoară, 
privlrid realizarea de dispozitive 
tru ascuțirea cuțitelor de tăiat 
dințate.

i V.ii i

I
i J.i

i i \

!

Violonistul Victor Tretiakov

în aceeași ordine de idei, consem
năm opiniile prof. dr. Ing. Gli. Savil, 
decanul Facultății de mecanică din 
Timișoara :

— Deși cadrul propriu-zla abia În 
acest moment nl-1 creăm, problema 
prototipurilor a demarat mal de 
mult Aș dta preocupările noastre In 
direcția realizării unor mașini de pre
lucrat prin electrocroriune. a unor 
utilaje pentru sudare, a diferitelor . 
prototipuri de pompe. In speria! în 
Industria chimică, proiectate de stu
denta Ele pot £1 lansate pentru pro
ducția de scriu. în cadrul facultății a-

„arbtlrăin* rezolvarea acestei sd'urițli, 
caro pare a fl izolată. Din dis
cuita cu Interlocutorul nosteu am 
reținui Insă un aspect care tre
buie menționat : „Abordarea te
melor de cercetare, proiectare, exe
cuție — subliniate acesta — or tre
bui să se facă pe baza realităților din 
Întreprinderi, a sindlulul planului 
tehnologic In perspectivă. Iar rezulta
tele să vizeze eficiență maximă, a- 
plieabllitalc cil mal larga, cheltolelj 
cil mal reduse*. Concretlz,indu-șl a- 
preclerea, ing. Constantin arătase că, 
din păcate, dialogul cu Invățămintul

Spre secții cu profil uzinal 
producătoare de prototipuri

vem un nucleu de proiectare In care 
activează studențl și cadra didactico.

— Cu cine colaborați 7
— Cu grupul de uzine Reșița, 

„Strungur Arad, întreprinderi timi
șorene (Electromotor, Elccirobanat). 
Majoritatea acestora manifestă solici
tudinea necesară. Unele, însă, cum ar 
f! chiar cele din localitate, iărăgă- 
nează lucrurile. Ne străduim, de 
exemplu.- de vreo trei ani. să rezol
văm problema înlocuirii arborilor 
plini la motoarele electrice cu arbori 
tabulari, caro ar aduce o economie 
de dteva sute do tone do metal a- 
nual. Institutul a terminat experi
mentele, dar „Electromotor", bene
ficiarul, nu dă curs împlinirii defini
tive a muncii noastre™

...Intă-ne ta „Electromotor*, In dia
log cu Gh. Constantin, Inginer-șaf de 
concepție.

-- Așa est®, colaborarea s-n efec
tuat ; am realizat chiar 10 arbori, dor 
nu putem spune „da“-ul final. Am 
solicitat facultății să țină cont In mod 
expres do posibilitățile fizice de rea

lizare a produsului, am cerut să facă 
noi experimentări.

Firește, nu noi avem misiunea să

fatalul national ol artei

Atmosferei enturias- unește cele 
te prin care Întregul buna brigăzi de agl-

_> t.ițlc, formații corale
șl insirumentale, an
sambluri 
ansambluri 
do muzică 
formații de 
institute și facultăți 
cure timp de 43 de 
zile «o vor Întrece
pe scenele din 8 cen
tre universitare. Cn o 
reflectare a conlucră
rii dintre asociațiile 
studenților și organi
zațiile de tineret din noastre 
uzine și școli, stator- 
n'-cile In planul acti
vității politice, edu-__ ______ ___ ______
catlve, cultural-artls- cerea Partidului Co
lice. ta actuala ediție 
vw participa, de aw- 
menea. formații artis
tice ale tinerilor mun
citori și aie elevilor 
clin centrele universi
tare. Programul 'este 
următorul : la Cluj, 
intre 21 șl 20 marile, 
ișl dau Intflnlre coru
rile și brigăzile de n- 
gl’.atie ; in zilele de 
4—8 aprilie, la Bucu
rești, are loc Festiva
lul ansamblurilor fol
clorice. Brașovul or- 
Rtmizează Intre 14—18 
aprilie Festivalul fil
mului șl Salonul do 
artă fotografică : la 
laș! are toc, fn zilele 
de 21—23 aprilie. Fes-

tineret al patriei săr
bătorește aniversarea 
a 30 de ani do la 
crearea Uniunii Tine
retului Comunist I 6-a 
adăugat ua interesant 
eveniment eultural-e- 
ducatlv prin deschide
rea. in Ci ui. a celei 
de-a VITI-a edilii a 
Festivalului național 
al ariei studențești. 
Manifestare de am
ploare. care a reunit 
In etapele sale inițiale 
formații studențești 
unde activează peste 
10 800 de participant!, 
noua ediție a festiva
lului Ișl propune să o- 
voce prin intermediul 
dnteculiil șl dansului, 
al tablourilor coregra
fice șl dialogurilor 
dramatice, preocupă
rile do viață șl da 
muncă ale stadențlmii, 
profund devotată poli
ticii partidului de edi
ficare socialistă a pa
triei. de asigurare pen
tru constructorii de 
mline ai socialismului 
a unul cadru optim 
de, a firma re creatoare.

Festivalul național 
nl ariei studențești; 
organizat de Comitelui 
Executiv al U.A.S.R.. 
In colaborare cu Mi
nisterul Educației 
Invățămintulul,

-

tivalul de estradă . 
muzică ușoară : Intre 
28—30 aprilie Ișl dau 
lniiînire la Timișoara 
formațiile de teatru, 
iar la Oradea, intre 
3—7 mal. va fi orga
nizat un colocviu do 
folclor.

Formațiile artistice 
do toate genurile pre
santa lucrări cu un 
pronuptat caracter re
voluționar. mobiliza
tor. puternic ancorate 
te realitățile “vieții 
_____j do zi cu zi. 
care oglindesc lupta si 
munca Întregului nos
tru popor, sub condu-

munlst Român, pentru 
libertate, independen
ță șl progres social 
pentru construirea și 
edificarea socialismu
lui In patria noastră. 
Un toc deosebit în re
pertoriul actuale! edi
ții a Festivalului na
țional al artei stu
dențești li ocupă lu
crările tinerilor crea
tori care-și 
prin modalități artis
tice 
iul, să . reflecte ero
ismul șl faptele de 
vitejie ale uteclști- 
tor in anii grei al Ile
galității, activitatea și 
munca tineretului din 
zilele noastre.

o voco subtilă a su- tale zone stilistice cu 
fletuluL Căci aceasta totul diferite : liniștea 
este, do fapt, ' vocea șl echilibrul, perfect^ al 
care face tangibile șl 
apropiate marile ar
hitecturi sonore de ti
pul Sonatei a III-a, In 
re minor, de Brahms. 
Ba. mal mult, umanl- 
zlnd această construc
ție a spiritului clasico- 
romantic, Tretiakov 
știe să găsească șl să-i 
releve fn mod firesc 
poezia. Emoția auten
tică găsește intotdeau-

Pentru viața muzi
cală europeană n ul
timilor ani, apariția 
violonistului wvleUe 
Victor Tretiakov era e- 
chlvalentă cu aceea a 
unei Importante reve- 

' lății in arta Interpreta
tivă a zilelor noastre. 
Este, In adevăr, vorba 
nu numai de revelația 
unul autentic talent a 
unul muzician bun cu
noscător ai sensului 
lucrărilor Interpretate, 
c! — mal ales — do ---- ----------
afirmarea indlscuta- M. 
bilă a unul mare, 
foarte mare artist care 
are ceva Intim șl. în 
egală măsură. Impor
tant de comunicat In
tr-adevăr, Victor Tre- 
llakov este unul din
tre reprezentanții cel

1 mal străluciți al llus- 
, trei școli violonistica 
. sovietice, școală ce a- 

llmentoază continuu 
' viața muzicală cu so

liști. Interpret! de so
lidă formație vto’o- - 
nlsticfi. Dar. pe dea- part tu.r

temeinic justificata 
expresiv, susținute do 
un bun gust niciodată 
dezmințit, șl aceasta 
chiar atunci dnd este 
vorba do lucrări (ie o 
calitate muzicală In 
parte îndoielnică, cum 
a fost „Tzigane" do 
Maurice Ravel, (Ie e- 
xemplu. Mal mult, ln- 
terprelind Sonata a 
in-a In ml bemol ma
jor. cu pian, de Beetho
ven sau Poemul 
de Chansson, Interpre
tul (Jofincște eu clari-

S, M ranch Iderea emlslunU de dl- 
mlnoațâ. Telex.

>,®3 Aventurile Iul Chip șl Dale 
— film de desene animate. 
Walt Disney.

9,35 De vorbă cu gospodinele. E- 
mlslune de Ana Beneanu.

19,63 Teieenciciopctlia.
1®,K) Biblioteca pentru toți : Vaslte 

Alecsandrl (D. H«Isc.cir : 
haela Maeovei.

11,33 CIntâ Mireille Mathieu.
11.E0 Emisiune de educația sani

tară
13.C3 Telejurnal
1849 Deschiderea 

după-amlază. 
limba germană.

18.13 Ritm, tinerețe, dans.
19,15 Publicitate.
1,9,W 1CT1 de seri Aventurile 

Fellx-motanul
19,39 Telejurnal.
39,10 Avanpremiera.
C5.13 Teieenclclopcdie.
81,03 Film serial .invadatorii".
51,59 Emisiune de divertisment : 

„Interviuri la PioieșU".
55,îj Telejurnal.
a,t3 Campionatul mondial de ho

chei pe gheață — grupa B : 
Romănia — Iugoslavia (repri
zele a n-a șl a ÎH-a). Inre- 
glstrare de la Patinoarul ,JS3 
August*.

PROGRAMUL H

expresiei In partea 
mediană a sonatei Im- 
ethovenlene, pe de 
o parte, șl, pa de 
alta, energia mari
lor avinturi romantice 
ce, arcuiesc cu indici
bilă noblețe conluru- 
rile celebrului opus 
francez. De aici șl plnă 
la interpretarea celor 
10 preludii de $os- 
lakovlci, Victor Tre- 
ttakov etalează o cultu
ră Instrumentală extin
să. bazată pe o sonori
tate obli cultivata, pe o 
virtuozitate de mare 
clasă ce nu prece
de niciodată adevăru
rilor muzicale pe care 
le vehiculează. Șl. in 
numele tocmai al a- 

. . cestor adevăruri, cola-
Interprețului borarea sn cu pianis

tul Slihall Erohln — 
pianist prompt și a- 
tent oriental In acțiu
nile sale, devine o co
laborare Laborioasă, de 
un autentic spirit ca
meral în pțus. să nu 
uităm că Tretiakov — 
acest tinăr de nici 30 
de ani, dștigător al 
primului premiu al 
concursului Internațio
nal ,.P. I. Cealkovski" 
— este un mare arttsi 
pentru că știe să pro
nunțe afirmațiile cele 
mal importante cu o 
rară elocvență șl un 
neobișnuit firesc 
roîtiril muzicale.

Dumitru 
AVAKIAN

Ceea ce se poate desprinde din fap
tele relatate, din altolo pe care spa
țiul nu ne mai îngăduie să Ie con
semnăm vizează, pe de o parte, star
tul bun luai In acest nu de pollteh- 
niclle noastre, din întreaga rețea ds 
profil, dar, ps de alta parte, o orien
tare, adesea pripită, lzvorltfl din bi
rouri. străină de neccsiUțlle concre
te ale unei uzine sau alteia, de ur
gența solicitărilor, de prioritatea lor.

Cum poate fi evitată o muncă in 
•vnn, risipitoare de energii ? Iată pă
rerea prof. univ. dr. ing. De Salrata 
Ioan, prorector al Institutului poli
tehnic din Timișoara :

— Noi ne creăm un cadru propice 
pentru activitatea productivă prin 
realizarea unui maro atelier-școală. 
cu secții de mecanică, electrotehnică, 

' electronică, cu ăll do calcul electro
nic, In care, fără Îndoială, ‘ studenții 
din anii mari vor puica aborda pro
bleme de concepție, de prototipuri. Pe 
ce teme Insă ? Pentru a le afla pe 
cele esențiale, am declanșat acțiunea 
generic denumita CONVENTIE-CA- 
DRU.„ Da fapt, un dialog intre Insti
tut .șl conducerea de întreprindere 

. (grup sau centrală Industrială) con-ujp sau centrală Industrială) con
cretizat prin fixarea unor obiective 
din prima urgență, ale altora de per
spectivă, prin fixarea obligațiilor re
ciproce. n termenelor, prin definirea 
cadrului do lucru In facultăți ți în
treprinderi. dialog care poarta sem
năturile șefilor do Instituții și uni
tăți economice ți pe care părțile tre
buie să-l respecte...

Răsfoind o mapă cu asemenea con- 
vențll-cadru realizate cu grupul de 
uzine Reșița, Combinatul siderurgic 

„---- , ... ------------ ----- ------ Reșița. Fabrica de aparate electrice
perfecționării proiectării motoarelor Timișoara, cu alte clteva unități e- 

conomlco, am reținui, dincolo de ca
drul Juridic al acestor acte-colaborări. 
orientarea ccrcetarli științifice pe 
teme concrete solicitate de uzine, po
sibilități de specializare pe 2—G luni 
a universitarilor în întreprinderi șl a 
spcelallșlllor din producție pe lingă

!
W

din acest punct de vedere este extrem 
»de slab. Nici măcar trimestrial nu 

vin specialiștii de la catedre „că 
vadă unde greșim noi, cel din uzine, 
să ne propună șl să lo propunem 
teme. Catedre cum sini cele de mașini . 
electrice, T.C.M., măsuri electrice, 
care nu avantajul cunoașterii unei li
teraturi de specialitate exhaustive, ar 
putea să ne fie de un real sprijin, de 
pildă, In problema diversificării șl

electrica Mlncrone pentru n deveni 
mai bune, mal economice0.

Ecoul nu e singular. Din multele 
întreprinderi bucuroștene In „dialog 
de prototipuri* cu facultățile, ne-am 
oprit la uzina da utilaj chimic „Grl- 
vița roșie", al cărei inginef^șef de . __ . __ _
concepție. Marius Orădeano,' ne-n caicdre : folosirea laboratoarelor uzl- 
spus : nclor șl facultăților ; acordarea de a-

— Deși uzina noastră nu are sped- sistanță, tehnică reciprocă ; organiza-
Bcul unei întreprinderi caro-----•— — ----- --------- '—-«z1-
In serie, am i __ 
jlnul facultațllor în realizarea unor 
aparate speciale de sudură sau a Invățămlnt-producUo pot co
unor dispozitive speciale pe care te llerulul-școală viabilitatea
importăm. Sugestii am putea da ape-: 
ctallștllor de la catedrele universita
re. dacă ar accepta șă vină la o masă 
rotundă.-

Acesta multiple fațete ale dialogului 
it conferi ate- 

___ -■* funcției 
salo celei mal Înalta : aceea do a crea 
prototipuri pentru Industria de serie I

LA PIATRA NEAMȚ f

Deschiderea
..Salonului de carte

Victor VIȘINESCU

I
emisiunii
Emisiune

1SJS Ansambluri folclorice. Emi
siune de cinlece șl dansuri 
de pe cuprinsul tării.

1643 Reportaj bucurețtean de Ro
diei Anghelescu.

17,10 Film artistic : „Castelul can- 
damnaților”. Regla : MlhaJ 
lacob. Cu : Victor Rebengluc, 
Irina Gărdescu, Fory Etterîc. 
Emetic scMffcr.

18.45 Agenda.
18,53 Pagini muzicale de mare 

popularitate In Interpretarea 
unul valoros ansamblu de ar
tiști amatori, 
cameră a 
București. 
Ghcnglusa.

Orchestra de 
Inginerilor din 
Mr! lor : Petru

supra perfecțiunilor 
indiscutabile ale școlii, 
al cărei produs este, 
Victor Tretiakov afir
mă cu reală distincție 
o personalitate clar 
conturată co Ișl dez
văluie realizările In
terpretative dintre cu
tate cele mal Intime 
ale unei sensibilități 
permanent lucide, tar 
glndlrea muzicală o- 
perează In acest con
text, cu maximă dls- 

■ crețle șl rafinament, 
lăsind cîntul viorii să 
se înalțe firesc precum

stăplnl lirismul intens, 
așa cum se Intlmplă
In părțile secundă șl 
ultimă ale sonatei ț 
iar impetuozitatea a- 
vintului romantic nu 
conturbă deloc linia 
marii Interpretări, ten
siunea atent- dozată 
a acesteia, deși ima
ginația interpretului 
ișl la suficiente liber
tăți — in special de 
nalură ritmică — in 
a dispune de datele

Expoziția de artizanat
iranian

în prezența tovarășului Emu Drft-
1 Comitatului 

___„ P.C.R., vice
președinte al Consiliului do Miniștri, 
a membrilor biroului comitetului 
județean do partid șl a unul numeros 
public, leri:dup&-amlază. lai sălile co
lecției de artă a Muzeului de Istorie 
din Piatra Neamț, s-a deschis „Salo
nul de carto*, prima manifestare ju
dețeană do aceai te! din țară, organi
zată In cadrul Anului internațional 
ol cărții. Eâ iți propune eă realizeze o 
relație mal vie șl cuprinzătoare a ci
ti torflor cu cartea, să informeze pu
blicul asupra producției editoriale, 
să stimuleze Interesul pentru lectură 
In scoț 
a oameni_______ _

„Salonul do carte" deschis ta Pia
tra Neamț cuprinde două mari sec
țiuni : o expoziție rezervată pro
ducției editoriale grupată pe tema
tici (lucrări sodal-poliilce, de ști
ință șl tehnică, literatură șl artă), ți 
o veritabilă librărie care pune te 
dispoziția publicului majoritatea 
titlurilor prezentata In șalon.

în perioada In care râmi ne deschis 
„Salonul de carta" (21 martie—2 apri
lie) — Sn cadrul Județului va avea 
loc o sulta de manifestări Intre 
care amintim : Intilnirl ale unor 
scriitori șl directori de edituri cu 
clUtorîL simpozioane, prezentări de 
cărți, recitaluri de poezie, medalioa
ne șl «eri literaro, o consfătuire cu 
bibliotecarii șl altele.

Ion MANEA 
corespondentul „Scinteii

gănescu, 'membru a! 
Executiv al C..C. al

>puj unei educații polivalente 
enllor muncii

țlunl : o expoziție rezervata

0 Pentru că se Iubesc : PATRIA
— 10; 12,39; w: 16,39; SI, MODERN
— 3; 11.15: 13,80; 1S; 18,15; 35,53.
• Pădurea pierduta a CENTRAI.
— ®,«; 13,39: 15,16; 1B; S3,43, MELO
DIA — 9; 11,13; 13,30:
£3,43.
a Fericit cel rare ca UILse... a 
BUCUREȘTI - i.«: u: L3.»; îs; 
18Jt>; 11.
o Steaua Sudului : FEROVIAR — 
0; 11,13; 13,59; tB,45; 18,13 
EXCELSIOR - ®; 11.10 
18,13; 23,39, GLORIA -

tfl; 18,33:

13,30; 
9; i:

13,50; 16: 18,13; 23,33, TOMIS - 
11,15; 13.39; 18.43; 18,13; S3.S0.
0 Torentul do fler : FESTIVAL — 
8; 11.13: 13J0: 16: 18,39: M.
0 Adio, domnule Chips : SCALA
- M3; 13; 16,39; t"J. CAPITOL — 
M3: 13.43: 16.39; IO.
0 Puterea șl Adevărul : IIUCEGI
- 16; l»J0. MIORIȚA - 9: 13.23;
19: 10.59

Incidentul a LUCEAFĂRUL - 
9; 11.15; 13,30: 15; 18,50; M,«, FA
VORIT - »,15: ii.sa: 13.45: 15: 18.13 
es,S3.
o Atunci l-am condamnat pe top 
la moarte a VHTORUL — 16: 18; S3.
0 Curajoșii a FERENTARI - 15.M: 
17:45: M.
0 Sacco jl Vanzetti a FLOIIEASCA
- 13.S): 1B: 83.5:1
0 Nu-mi place dna de luni a VOL
GA — 9: 11.16: 13.50: ta.45; t«: m.is.
0 Micul sclldător a GHIVTȚA — 9: 
11.15: ura: 18: iffl.is: sojts, auro
ra — *: 11.13: 13.38: 15.45: is: B.13,

Fîlarmonlca de esat „George 
•seu" (la Ateneul Român) : 

Concert simfonic. Dirijor : Zdeneis 
Rosier (H. S. CehoslovacA) — sa. 
0 Opera Română : Madame 
LmiterHy — 19,ta. 
0 Teatru] do operetă : Se mărită 
fetele — 19,99.
o Teatrul Național „I. L. Cara- 
glate” (sala Comsdln) : Cui t-e fri
că de Virginia IVooiJT 7 — S3; (sala 
Studio) : Să nu-țl fad prăvălie cu 
scară — al
e Teatrul de ComciRe : Cher 
Antoine — S3.
0 Teatrul „Luda Siurdza Bu- 
landra* (sala' din txL 'Schitu. Mă- 
gureanu) : O scrisoare pierdută — 

1 13Iteonce ișLJLena — 21; (sila din 
sir. Alex.- Satlia) : Domnișoara de 

, Bcilc-Isle ■—’28. ,
0 Teatrul Mic : Vicleniile iul ) 
Scapin — 1J.S13. ,
0 Teatrul ,.C. L Nottara" (sala 
Magberu) j nună seara, domnule 
wnile — 1M3; (sala Studio) : Dia
log — gpectacol do poezie romfi- 
naască — 18,3®.
0 Teatrul Glulcțti : „Eseu — n?JW. 
0 Teatrul „Ion Creangă" : Electra 
— 18.
0 Teatrul „Țăndărică" (aala din 
str. Academiei) : Bandiții din Kar- 
demomme — 13.
0 Teatrul ovrelexc de stat 
rașeum TZ — 19,39.
0 Studioul LA.T.C. ML L. Cara- 
glale" : Slmdana șl Pepelea — S3.
0 Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasllescu" : Fetele Dl dinei —

0 Teatrul aatirlc-mezlcal „C. Tă- 
nnsa* (raia Savoy) : nimblrlcă — 
l®,50: (sala dtn Catea Victoriei nr. 
174) : Vox Boemi — 19,30; (la Sala 
Palatului) : Șl femeile Joacă fotbal 
- 19 J».
0 Anxamb'ul arltstie „Rapsodia 
română" : Mugurei de dntec ro
mânesc — 19,39.
0 Circul „G’.obus" : Planetele rid 
sub cupolă — 15; )J,53.

da

Dacă in urmă cu doi 
ani arta Iraniană a 
fast prezentă in viața 
artistică a țării noastre 
cu o expoziția cuprin- 
zind obiecte tradițio
nale, reprezentative 
pentru milenara crea
ție persană, de data 
aceasta, prin expoziția 
organizata recent In 
sala Dalles, publicul 
tara ia contact cu rea
lizările actuale ale ta- 
Lealațlior meșteri arti
zani.

Exponatele, Ilustra
tive. .pentru diverse 
domenii ale artei 
populare (țesături de 

, iniortor. pteșa de port, 
! podoabei ’ obiecte de 
"ui din metal șTaticlft, 
ceramică etc.), deși In 
număr. reMrin.8, dau 
posibilitatea vizitato
rului să-și formeze o 
imagine vie, de an
samblu, asupra bogă
ției și varietății aces
teia.

în preocupările ac
tuale ale artizanilor 
din Iran se constată 
două tendințe : pe <te o 
parte, ponslstanța mo
tivelor ornamentale 
tradiționale, dar șl, 

rnlnd de ta ncnitoa, 
igățirea reperto-

Fiului ornamental cu 
elemente 
noi

Trebuie 
faptul că mej! 
nienl au găsit

decorative
trecut de atenția crea
tori tor populari, are ®i 
astăzi o pondere mare 
In mișcarea artizanală, 
fiind prezent in cadrul 
expoziției cu o gnmfl 
largă do produse din 
diverse materiale (si
def, metal, email, pie
tre prețioase).

O privire atentă n- 
supra unora dintre 
plasele expuse, In spe
cial țesături, relevă a- 
nttmlte similitudini cu 
ornamenta scoarțelor 
noastre populare, i'.us- 
trind in mod pregnant 
fenomenul vehiculării 
unor ctrăvcchl orna-

remarcat 
iteril Ira

nieni au găsii noi mo
dalități de valorificare 
a materialelor tradițio
nale. au folosit no! 
materii prime, adap- 
Und forma șl funcțio
nalitatea obiectelor la 
cerințele complexe ale 
vieții moderne.

Cea mai mare parte 
a țesăturilor expuse 
păstrează ornamonUca 
veche, într-o dominație 
cromatică, caldă șl ar
monioasă.’ dac. alături ---- I T,; -",-
de-elo apar șl piesete mente, tn-vaste ariWe 
culori puternic con- cultură.,.

■ • Expoziția de arti
zanat, adăuglndu-oe al
tor manifestări din ul- 
Umil ani. prilejuiește o 
cunoaștere mal cu
prinzătoare a arte! ira
niene. ă cltorvn din ca
racteristicile acesteia, 
izvorite din îndelunga

și bogate trațllilL

trastante, aproape stri
dente. reprezehtind în
cercări, nu Întotdeauna 
reușite, de a îm
bogăți paleta colo- 
ristică tradițională. în 
schimb, făuritorii o- 
blectator . .de ceramică 
fi sticlă Imbiilft in mod 
fericit coloritul tradi
țional- (cuiKMCutul al
bastru ' persan): cu for
ma modernă a expo
natelor.

Meșteșugul podoabe
lor șl al bijuteriilor, 
caro s-a bucurai si In

Expoziție de

te

Maria 
CONSTANTIN. 
Ioana 
ARM ASES CU

FLAMURA — ®; 11,13;
1U.IS; Sî.39.
q Program do filme pentru copil : 
DOINA - 10.
o Love Story s POPULAR — 
13,39; 10: sa,IS, DOINA — 1
13,15; (8; 18,1B: MJ0, DRUMUL 
RH - 1S.K); 17.43: sa.
• Corăbiile lungi — f.M; 13; UJ5. 
Domiiljoara donor — i8^a. Ulița 
durerii — ia.43: 31 : CINEMATECA 
(sala Union).
a Olrala : ÎNFRĂȚIREA INTRE 
POPOARE - 13.59; 17.45; 39.
a Loeoumentul nullltt : VICTORIA
- B.45: 11 i 1X13: 1.3.43; 18.15: 30.43.
O Neînfricatul G.vula vara șl Iar
na i URA — 15JW; 17.43: W.
O Secretul do la Sania Vltlorla i 
LUMINA — 8,39—n tn continuare.
a fjvatla din sle(il : CRINGAȘT — 
IS; 18; 39.
Q Osceola : GIULEȘTT — 15,13;
17.43: S3,15. ARTA - 15,50; IS; SO.IS.
0 Waterloo I MOSILOn - 13.33: U.
9 Războiul subteran i MUNCA 
îs: ia; sa
0 Mirii anului II i BUZEȘTI
15.M; 18: JSJ®, LAROMET - li 
17.3J; 19,59.
0 Poveste de dragoste s FLACARA
- 15.33: 18: 59.13.
0 Farmecul ținuturilor sălbatice i 
>—18,59 In continuare ; Program de 
films documentare — SJ.13 :
PURI NOI.
0 Cromwell : PACEA — 16:
0 Douăsprezece scaune ; UNIREA
- 15.59: 19.
0 Aventuri tn Ontario : COSMOS
- 13.30: 18: 13.15.
0 B. O. la munte ți te mare i \ 
VTTAN - 13.13: 17.45: SO. RAHOVA i
- 13,M: IS; 59.15. 1
0 Antracit i PROGRESUL - 16;
IB: M.

Uzîna ,^3 August- 
din București. Un hol 
vast primitor, lumi
nos este folosit pentru 
expoziții. O sala cum 
nu se găsesc multa, 
demnă de Invidia ar
tiștilor plastici. In ore
le prinzulul trec pe 
aici numeroși salarlaț! 
pentru a lua masa, 
unii după ce Ies din 
schimb, alții înainta do 
a Intra ta lucru. Nu 
puțini dintre el S0 
opresc, din nou șl din 
nou. in fața celor a- 
proape ©0 de portrete 
pe care Cik Damadlan 
și Nell Cobor le-au 
desenat timp de dteva 
eăptămlni chiar acolo, 
in uzină.

Acțiunea celor doi 
cunoscuți graficieni a 
sllrnlt un viu interes.

Cei portretizați slnt 
oameni de virate dlfe- 

(prlntre el Și d- 
femel), precum si 
diverse meserii, 

fădnd parte din numai 
două secții ale acestei 
mari uzine, la care 
s-au oprit mai Intil ca- 
rlcaturiștll amintiți, cu 
Intenția, parc-so, de 
a-șl continua activita
tea. Nu-i deloc vorba, 
cum s-ar putea crede, 

. do simple „portrete*, fn 
? care să Ele urmărită 
J) doar redarea cit mal 

asemănătoare a Irăsă- 
turîlor exterioare, pen- 
teu care, firește, ar II 
fost de ajuns «paratul 

■C foto.

surprinse, ca șl prin 
Inspirata alternare a 
Lucrărilor po acelea?! 
panouri, se înlătură 
monotonia la care s-ar 
fi putut ajunge.

Personalități foarte 
diferita, cel doi autori 
sa completează astfel 
Intr-un armonios dia
log. Imblnlnd genuri 
aparte. Mal reținut In 
culoare (folosită doar 
ca fundal), mal sobru 
In linie. Cllt Dnmadtan

Portrete 
de muncitori 

văzute de 
Cik Damadlan 
și Nell Cobor

nală, In îndeletniciri 
care la reliefează una 
sau alta dintre pasiu
nile dominante : 
culnd, tăcînd sport, ci
tind cărțile sau ziarele 
preferate, privind mer 
cluri sau spe-ctacole In 
televizor, conducted 
automobilul, clnilnd la 
plan sau la alt Instru
ment, în echipa artis
tică, colecțlonînd tim
bre, fotografilnd, dan- 
slnd, ascultlnd la un 
tranzistor de care par 
ne-despărțlțl șji. Nu « 
sfieșie, dnd e cazul, să 
așeze printre cărți, alu
ziv, sticle cu etichete 
precise, ludldnd o prea 
mare dragoste penl.ru.. 
Bachus.

Amlndbuă viziunile, 
ntlt portretizarea care 
merge spre dezvăluirea 
unor trăsături lăun
trice, dt și caracteri
zarea personajelor In 
mișcare, au, bineînța-

asemfiniltoare a trăsă
turilor exterioare, pen-

Alei Intervine 
acel „văzut de“ ; rea
lității I ®o adaugă deci 
personalitatea artistu
lui, felul său de a In- 

■ țelega și a reflecta lu
mea înconjurătoare. 
Portretele expuse nu 
nu un caracter satiric. 
Cel mult, cltoodntă. de 
șarjă amicală, in care 
artiștii au urmărit ?ă 
dezvăluie o pasiune 
mal puțin știută sau 
înțeleasă de colectiv. 
P-ln diversitatea pu
nerii In pagină, prin 
varietatea situațiilor

urmărește surprinde- lcș> _ aceiași drept de 
rea caracterului celor J_ 
portretizați ; cu econo
mie tta mijloace, păs- 
trind doar e&ențioiul 
dinir-o fizionomie, rea
lizează figuri interio
rizate, Intr-o tipologie 
variată, vădind bogate 
resurse de Investigare 
a psihologiei umane. 
Cu verva-i caracteris
tică, cultlvînd mni ales 
umorul. Nell Cobar 
face apel șl la rechl- 
zitA, Intr-o viziune aș 
zice barocă : nu so 
oprește La portretul 
propriu-zls, d Ișl pla
sează personajele In 
situații diferite, ceea ce 
II îngăduie 9ă obțină o 
mare varietate fa Ima
ginilor. Spirituale In 
linie și vii in culoare, 
desenele «ale fiint amu
zante, au „poantă”. 
Uneori el ne amintește 
mesorta modelelor sare, 
aduclnd In Imagine o 
mașină sau o anumită 
piesă, sumar indicate, 
ds cele mai multe ori te 
urmărește Inxă dincolo 
de activitatea proferio-

©xțstență estetică. f
Mai ales prin lucră

rile Iul Cik Damadlan, 
expoziția no reamin
tește de o mal veche 
tradiție a presei româ
nești. și anume, de por
tretul desenat, ușor de 
reprodus tipografic, ta- 
tilnlt îndeosebi In pa
gina culturală, dnr ia 
care nu ®î știe de ce 
unele publicații au cam 
renunțat, șl nu spre 
folosul lor. Dar mal 
presus de toate, aceas
ta inedită manifestare 
culturală cQMtiiule o 
demonstrație convingă
toare a posibilităților 
ce Ie oferă artiștilor 
contactul cu mediul ti
pologic atit de bogat al 
muncitorilor din Între
prinderile noastre. Tot
odată. este foarte 
probabil că ea va 
impulsiona activitatea 
cercurilor de nmntori 
din uzină : pictori, 
sculptori, carlcaturlștl.

Marin
MIHALACIIE

penl.ru


Dumitru M. ION

ENCICLOPEDICA

economică considerata

Dan ZAMFIRESCU

Irul In lupta pentru 
cultura noflonaM*. în-

A

tm.

de La not cu Instrumentele

LITERARA

PUBLICISTICĂ

Științifica a deciziilor 
se trece In înfățișare» 

prlncIpalUor factori de
al sistemului taforma-

d® un dece- 
jumătate nu 
oarecare în 

teatrului nos-
E. dimpotrivă. Z. ORNEA

destinului 
martor si 

sUhuItor 
..Poet ji

tr-ndevar. in anii a- 
ceșlla viața culturală 
și literară este doml-

AUREL GURGHIANU — „Poarlfi 
cu «figeji".

MIRCEA CIOBANU - „Armu
ra lui Thomai ji alte epistole" 

dRIȘAN CONSTANTINESCU — 
„Metamorfoze în inima Har
ghitei ti Bodocului".

Activitatea unul traducă
tor presupune, pe lingă po- esențiale de formare a 
slbllltatea de creație ling- unei culturi solide, compa-
vlstite. realizarea unul
proiect. Intelectual, un anu- țările
mo simț nl imperativelor |
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EDITURA „EMINESGU0

DRAGOȘ VRANCEANU 
lîînlri cu icriilorii italieni".

„Solen» și

SOCIOLOGICA; ECONOMICĂ:!

ION CARAION
Pan".

TEODOR VIRGOLICI - „Co
mentarii li Io rare".

Achim MIHU „Â.B.C.-UÎ

investigației
Deși ^sociologia*, 

„cercetarea sociologi
că* slnt termeni deja 
larg vehiculați in vo
cabularul științific șl 
curent, cercetările teo
retice asupra statutului 
de știință al sociolo
giei. asupra fundamen
telor el continuă de 
dleva decenii și chiar 
se amplifică. Nu vom 
insista asupra cauzelor 
acestui fenomen ; vom 
nota doar că. In ultimii 
ani la noi. dczvoltin- 
du-so investigațiile da 
teren, a-a acordat o 
mal mite pondere cer
cetării principiilor cu
noașterii sodologice ; 
de aceea o tratare mai

1... amplă a problemei care
/ sâ depășcașcă ocazlo-
jrr’ naiul este blnevenl-

■ ta ; meritul este al 
primului volum („Pro
legomene epistemolo
gice") din „A.B.C.-U1 
Investigației sociologi
ce”, apărut, eub sem
nătura lui Achirn Mlliu. 
ta editura „Dacia".

Cartea, bazată pe o 
bogată Informare șllln- 
Uflcă. aduce cititorului 
mal raulto servirii con
comitent : treclnd de 
stadiul simplei infor
mări. ea procedează Ia 
examinarea Mstematl- 
că a d tonta probleme 
de seamă ale episte
mologiei sodoloalce : 
analiza evolutlv-lstorl- 
te a diverselor concep
ții asupra problemelor 
abordate se Împletește, 
nu o data, cu Intere
sante opinii personale 
ale autorului.

Examenul riguros nl 
validității sodologlel 
ca știință debutează cu 
dtova precizări pri
vind raportul dintre 
șHințele socialului șl 
științele naturii, dintre 
factorul social ca o- 
bfect distinct al cu
noașterii stUnțiflee șl 
natură. Este un prilej 
pentru autor de a con
stata legitimitatea ao- 

« .clologîei ca șlllr.țfl. a 
j socialului en obiect de 

■■ studiu specific, lulrtd 
totodată o poziție cri
tică fata de teoriile 
care postul cază Identi
ficări oau, dimpotrivă, 
deosebiri radicale (din 
punct de vedere mor-

fologlc sau funcțional), 
intre cele două catego
rii de științe. Remar
căm interpretările nu
anțate, de pildă. In ca
zul atitudinii pozitivis
mului: această concep
ție Implică șl afirmații 
absoluUzante. dar tre
buie recunoscut că a- 
nnlogla metodologică 
șl funcțională., pe care 
a Introdus-o intre sil
ința sociologiei ®î sil
ințele naturii a slujit, 
nu o dată, dezvoltării 
sociologiei.

într-un context înru
dit este pe larg discu
tat raportul dintre so
ciologie șl materialis
mul istoric. Problema 
a fost frecvent aborda
tă In literatura noas
tră de specialitate, 
prodam!ndu-se deseori 
Identitatea deplină In
tre sociologia marxistă 
șl materialismul Isto
ric. Or — cum pa 
drept cu vin t arată au
torul — materialtemul 
istoric fiind o filozofie 
socială, nu ponte înlo
cui sociologia cu arse
nalul el metodologic sl 
problematic, reprezen- 
tlnd. de fapt, concepția 
orientativă a Investi
gației sociologice atlt 
tn plan fundamental, 
cit șl aplicativ.

Un capitol In care 
contribuția autorului 
este mal amplă este 
cel consacrat obiectu
lui cunoașterii sociolo
gice științifice. Consi
derațiile epistemologi
ce fac loc aici dezbate
rii ontologice, axată in 
principal pe sublinie
rea rolului acțiunii so
ciale. a statutului ej in 
cadrul realității socia
lo ca domeniu nl cu
noașterii. relevtndu-Rs 
criteriile dare o deose
besc de acțiunea Indi
viduală precum șl ele
mentele ce se corelea
ză structurii acțiunii — 
scorniri. Interese, moti
vație. voință, (cu alte 
cuvinte, ,'într-u'nnlan , 
general, rqjatia sublec- 

' tlv-oblectlv in detașa
rea șl cunoașterea fap
tului social, privită de 
eu tor. in mare măsură, 
prin -prisma valorilor 
sociale).

De o mare atenție se

bucură ta carte 
blematica — pasionan
ta — a subiectului cu
noașterii sociologice 
științifice. Nu lipsesc 
In acest cadru medita
țiile asupra obiectivită
tii cunoașterii socialu
lui, cărora îl se adau
gă observații privitoa
re la dificilul domeniu 
al sociologiei cunoaș
terii. Atrag aid aten
ția mal multe aspecte, 
aim ar fl integrarea 
(utilă) o cereetatorulul 
in acțiunea socială sau. 
In revers, elaborarea 
teoriei pe baza stu
dierii vieți! sociale, a- 
portu! sociologic! la 
cunoașterea realității 
sodale de către orga
nele de decizie, gtrinsa 
legătură dintre socio
logie șl Ideologie (im
plicit, Imposibilitatea 
teoretică a unei socio
logii neml litanie), ta 
fine, relațiile comple
xe. de mare finele, 
dintre subiectul cunos
cător șl sistemele de 
valori existente In so
cietate șl care condi
ționează cunoașterea 
sociologicii. în acest 
cadru se tastată asu
pra faptului te înglo
barea valorilor progre
siste în Judecata socio
logică (aceasta fiind 
inevitabil și o Judecată 
de valoare) conferă un 
plus de obiectivitate 
cunoașterii sociale, cu 
adevărat științifică 
fiind numai cunoaște
rea concordanta cu 
mersul înainte nl so
cietății. tn această per
spectivă. autorul face 
— succint — unele re
feriri la necesitatea 
angajării sociologului, 
la responsabilitatea ce 
derivă de aid. relevlnd 
Importanța cresclndă a 
deontologiei sociolo
gice.

Prin problematica 
largă abordată, ca șl 
prin modul de tratare, 
cartea se înscrie ca o, 

real interes aut .peijtru 
sociologi . (Inlruclf pfo-li 
blemele abordate nu 
pot fl ocolite in cerce
tare!. dt șl pentru ce! 
care se Inițiază in so
ciologie.

'Mlhal PtRLOG

EDITURA „ALBATROS

M. EMINES CU — „Poezii" (Echi
valente eminesciene in lim
bile engleză, franceză, ger
mană, rusă și spaniolă, eaifie 
«electivă ți „Cuvînl introduc
tiv' do Zce Dumitreicu-Buțu- 
lenga).

CESARE PAVESE — „Poeme" 
(col. „Cele mai frumoase 
poezii', prefajâ și traducere 
de N Argintescu-Amza).

• • • — „Cind poeji romanxi" 
(col. „Cele mai frumoaso po
ezii',' traducere, preiafă și 
note de Ion Caraion).

• • • — „Modele de analize li
terare și «tilistice do la 1. Bu- 
dai-Doleanu la Zaharia Slan- 
cu" (col. „Lyceum').

RADU THEODORU — „Stră
moșii'.

PETRE GHIAȚA - „Cezar" (coî 
„Oameni iluștri').

ANA BLANDIANA, ROMULUS. 
RUSAN Convorbiri «u-
biectiva"

EDITURA „KRITERION

IN LIMBA MAGHIARA
BALOGH EDGAR — Intelmek 

(Confesiuni).
KEMENY ZSIGMOND - tfaregy 

oș leunya (Văduva și fiica 
ei) — roman, Colecfia „Cla
sici maghiari"

• • • — Kecskes ember (Omul 
cu capra) (Selecție de basme 
populare din Odorheiul Se
cuiesc, alcătuită de Olosz Ka- 
talin).

DR. XANTUS JANOS — A ter- 
moszet kalondâriuma (Calen
darul naturii] Ediția a ll-a lăr
gită.

THOMAS MANN — A Bud- 
donbrook hâz (Casa Buddon- 
brook). Colecția „Horizonf".

H.G. WELLS — Bcalby (roman) 
NATHANIEL HAWTHORNE —

A skarlăt bolă — Somnul 
roșu (roman) — Colecția 
J-lorizont'.

IN LIMBA ROMANĂ

BAL1NT T1BOR — Moimufo 
plingâreu|â (roman). In ro
mânește dc Paul Drumaru. 
Prefața de Eugen Barbu.

ISTORICĂ

C. PURCĂRETE

Secolul XX, caracterizat prinlr- 
extraordinară dezvoltare a științei șl 
tehnicii, determină o revoluție ș! În 
activitatea de informare. In acest 
sens. Directivele Congresului al 
X-lea el P.C.R. au trasat In ca
drul acțiuni! de perfecționare b 
organizării, planificării și con
duceri! economiei naționale, liniile 
directoare privind măsurile da 
perfecționare a sistemului Infor
mațional economic din taro noas
tră.

în ansamblu) acestor măsuri, o 
Importanță deosebita prezintă abor
darea la un nivel științific cores
punzător a problemelor sistemului 
informațional, intrpclt de aceasta
deplnde In mare măsură perfecțio
narea întregii activități do condu
cere, la nivelul micro și macro 
economic, dt și in nivelul organe
lor superioare de partid șl de stat 
Din acest punct de vedere, lucra
rea prof. dr. C. Purcărete, apărata 
In Editura didactică ți pedagogică, 
aduce o contribuție însemnată la stu
dierea mecanismului informațional 
In complexitatea laturilor șl aspecte
lor po caro le prezintă, pentru a se 
putea lua măsuri de Îmbunătățire 
și adaptare a lor La tehnica calcu
latoarelor electronice. Lucrarea 
dezvolta. In cadrul a 12 capitole, 
problemele de bază ale state mulul 
informațional, definind șl prezon- 
tlnd roiul șl structura organizato
rică a sistemelor de conducere cu 
ajutorul mijloacelor de prelucrare 
automata a datelor, «ardnlle șl 
elementele sistemului taformotlo- 

, nai. După sublinierea roluiul pe 
’ care II au Informațiile In funda
mentarea ....... .
conducerii.
succerivă a 
lermlnanți 
UonaJ.

Evidența _______
ca principală sursă a sistemului In
formațional formează obiectul de 
studiu ol autorului. In continuare 
se tratează probleme privind mo
dul de transmitere a Informațiilor, 
purtătorii de Informație clasici șl 
mecanografici si metodele utiliza
te In cadrul sistemului Informațio
nal. După cum era șl normat se 
acordă o deosebita Importanta sis
temelor de prelucrare automata • 
datelor cu ajutorul- calculatoarelor 
electronice. Lămurindu-se aceste 
probleme, se trece la definirea 
fluxului Informațional, la modul 
de organizare a acestuia, de la 
locurile de culegere a informațiilor, 
plnă In cele de valorificare a re
zultatelor.- InsIsUndu-se asupra !m- 
)K)rta.'!tel m P< -are .reprezentarea 
grafică a circul taior acestui n.

Conriderlnd sistemul Informațio
nal ca instrument al conducerii 
științifice a întreprinderilor șl 
structura funcțională a Lntreprin- 
deril ca fundament pentru dezvol
tarea sistemului Informational, se 
definesc rolul șl atribuțiile condu
cerii. ca șl principalele metode ele

conducerii (conducerea pe bază de 
excepții, pe bază de obiective (La.). 
Lnslsllndu-se asupra rolului de 
regulator prin retroacțlune pe care 
II arc controlul In intreprindere. 
In ultimul ea pi toi se studiază mo
dul de organizare â sistemului in
formațional. rectorii care acționea
ză asupra organizării șl etapala 
succesive necesare de parcurs, sub- 
llnlliidu-se. In acest scop, impor
tanța pa care o prezintă "sistemul 
informațional integrat, leiegestiu- 
rieo șl utUizareo noii tehnologii la 
acest domeniu

Lucrarea. bogat Ilustrată cu 
exemple șl scheme, oferă citi toru
lui o orientare asupra rolului pe 
care 11 are sistemul informațional 
In stadiul actual de dezvoltare a 
economiei noastre, asupra structu
rii și mijloacelor ce pot fi foiovite. 
dt șl asupra modulul de organiza
re a unui sistem informațional In
tegrat Considerăm, astfel, că se 
pune la dtspozRLa specialiștilor 
și a tuturor celor Interesați un 
material care contribuie la Indica
rea căilor ce trebuie urmate pen
tru Îmbunătățirea sistemului In
formațional din țara noastră șl 
la creșterea preocupării pentru In
troducerea calculatoarelor electroni
ce in întreprinderi, tn scopul pre
lucrării automate a Informațiilor.

Prof. dr. docent Inq 
Luca MARIUS

HORIA LOVINESCU — „Teatru" 

GABRIELA MELINESCU - „Ju- 
râmîntul do sărăcie, castitate 
ți supunoro'.

MIHAI URSACHI - „Misia so
lemnii".

EDITURA

ROMANA

I. ABRAHAM — Homo labor
C. DISSESCU — Oceanul ae

rian.
A. NANA - C MIRCIOIU - 

Chirurgia secolului al XX-lea.
V. SORAN - Do la moleculă 

la viață,
N. I. VILENKIN — Excursie 

în teoria mulțimilor.

douăzeci de ani
celei mal teribile Ben- 
zațli din lume : iubi
rea" au firea neliniș
tita ți mintea iscodi
toare. El înalță pateti
ca lor chemare pen
tru a afla tot ceea ce 
e frumos L :
„Tocarrtjii mei, : 
sămlnfa e cic I / Lu-

munca"; In acest uni
vers atlt de familiar 
gindul poetului aude 
cum „țara in noi Iși 
lasă In taină viorile", 
versuri ce par a fl pro
fesiunea de credință șl 
cheia de boltă a între
gii oale arte poetice. 
Arbore Unfir rodind In 
pămlni străbun, auto
rul cunoaște plenitudi
nea sentimentului pa
triotic': „Și iată-mă ti- 
năr / Lînpâ iiblnde — / 
Ziua md trece / Prin
tre portaluri / De cu
getări / In murmure 
profunde — / Tara-i 
ir vor / Din care sorbi 
idealuri- (ȚA1U1.

Arte baladlstulul 
surprinde In imagini 
bogate o aleasă croma
tică a realităților ro
mânești. Se împlinesc 
In alcătuiri sugestive 
datini și obiceiuri, ri
tualuri populare, dra
gostea pentru naturii 
șl frumusețile ei cu 
setea nepotolită de li
bertate și adevăr. Cln- 
tărețul participă Intens 
la făurirea 
patriei ca 
constructor, 
și luptător : 
apărător — fiu geamăn 
și unic și otita de 
tfinl. / Al unei singu
re mame cu nume 
șoptit de privighetoa
re ! I Poet si poet — 
mereu ai scris In car- 
ten ta de pămlnt / Cife 
un poem nou cu cer
tul cum murmurul iz
voarelor clare". (POET 
Șl APARATOR DE 
TARA).

, Poeții de douăzeci de 
ani. ..stegar! precoce*. 
..albatroși fugit! de- 
aeasfi pe valuri trium
fătoare". ..partizani a!

Prln noul volum, 
.Poeții de douăzeci de 
ani" (apărui la editu
ra „Emlnescu", Dumi
tru M. Ion cultivă o li
rică a pâmintului ț: a 
sentimentului patriotic 
Izvorî ta dlntr-o caldă 
prețuire a valorilor 
durabile Înălțate pe a- 
cesie mnleagurL poe
zie core valorifică in 
modalități personale 
experiența unei litera
turi de esență rurali 
Intre baladescul folclo
ric și mitologicul do
mestic, pe ds o parte, 
și confesiunea patetică 
a tlrtaralu! poet ro
mantic angajat In ma
rea nroblemaUcă a 
timpului său. pe da 
alta parte, lirismul 
cultivă motive foarte 
diferite. Rapsodul cin
stește țara șl oamenii 
«ăl. pătrunde In case și 
mingile copiii, răsco
lește istoria eroică a 
poporului, cugeta In 
fața semnelor de pil
duitoare abnegație îl 
măreție : „Gura mea 
eunoscu desfătare . f 
Cind roll! : rluL ra
mul — / Eram ilngur 
la o masă more ! Unde 
cinsteam străbunilor 
hramul ; / BJă bucuram 
pentru cetind șl pen
tru crai / C'd au irâit 
printre neamuri și 
dealuri. / Pentru ierni
le ce-au iubit gri- 
nelc noi". (AMINTI
REA STR A BU NI LOR). ■ 
Casa, hlperbollzntâ la 
dimensiunile tării, se 
constituie en Imaglne- 
Bimbol o întregii poe
zii : „Tara înseamnă 
chiar casa, / Caic ta 
care omul t«l hotără
ște / Clipele de dra
goste. f Odihna st

In viață : 
'î caut: 

săminfa e vie I / Lu
mea e plină, plină de 
muguri. / In România 
trebuie rd te bucuri l 
De mugurii de pe lut / 
șl de podoabele de 
fier și de cari nouă..." 
(BUNA DIMINEAȚA 
ROMÂNIE ! ~ VER
SURI PARTIDULUI). 
ȘT pentru că versurile 
poeților de douăzeci de 
ani au candoarea și 
optimismul viratei 
transfigurate de bucu
rie șl glnd frumos, 
pentru că rămln me
reu închinate tinere
ții. ele nu puteau de- 
cît să exprime neis
tovita participare a 
creatorului la mișca
rea amplă de con
strucție a țării : „Noi 
sinfem spațiul și fla
căra și «reaua / La 
care-am mars (urnind 
adunlnd — / Căci nu 
e vers curat la care 
poetul nu se (nchind / 
Clnd apele din tară îl 
murmură pe rind". 
(DAT FIE TARII).

Prin recenta carte, 
prin tot ceea ce ara 
mal izbutit artistic, li
rismul iul Dumitru M. 
.Ion se Îmbogățește 
substanțial gi Indică 
încă o dată largile po
sibilități de fructifica
re a talentului In spa
țiile Infinite ale poe
ziei patriotica.

Emil VASIUESCU

romanesc

noi înșine
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A.

Gheorghe MATEI

Dezarmarea, problemă de rtrin- 
gentâ actualitate, tată de care 
România socialista manifestă un 
viu Interes si o preocupare «re
stanta. este o veche aspirație a po
poarelor. Firește, ea se pune astăzi 
in coordonate noi : dar nu trebuie 
uitat te In aceasta problemă s-au 
purtat numeroase discuții, tratati
ve. in trecut mal ales In perioada 
interbelică. Istoricul dezarmării, 
treclnd in revistă acțiunile duse 
pentru încetarea cursei înarmări
lor, la care și diplomația româneas
că antebelică a adus o contribuție 
substanțială, prezintă o utilitate 
certă pentru abordarea problemei In 
prezent

Din acest punct de vedere 
este binevenită monografia Isto
ricului Gh. Matei Intitulată 
„Dezarmarea tn contextul proble
melor Internaționale șl atitudinea 
României (11)19—1931)", apăruta sub 
auspiciile Academiei de științe So
ciale și Politice a Republicii Socia
liste România. In Editura Academici 
Republicii Socialiste România, co
lecția „Biblioteca Istorică".

Po baza unui amplu materinl do
cumentar. rezultat al Investigării a 
numeroase șl diverse surse, autorul 
prezintă șl analizează cu rigurozi
tate științifică, de pe pozițiile Isto
riografiei marxiste. întreaga gamă 
a evenimentelor din perioada res
pectivă. legate de problema atlt do 
complexă a dezarmării. Dar dome
niul principal al contribuției șale 
originale nl m pare a fi evidenție
rea aportului pozitiv la dez
voltarea șl Încercările de soluțio
nare a problemei de către diploma
ția românească, în primul rind de 
către omul politic, patriot ți emi
nent diplomat. Nicolae Titulescu, 
caț ”, 
noscuțl. ca ... - 
de,-scriitoarea EJeaa 
relevă astfel o perioadă fecundă In 
Initiative șl eforturi ale unor oameni 
politici, realiști șl clarvăzători, care. 
In Umilele generale de existența la 
drmo țării a claselor dominante, au 
adus o contribuție activă la dezba
terile In problema dezarmării, ca șl 
a definirii agresorului ți a agre
siunii. în circumstanțele istorice 
dale, aceste contribuții promovau — 
după cum demonstrează autorul — o 
cale de proteguire a suveranității ți 
Integrității teritoriale a țării, ame
nințate de expansionismul și re- 
vanștsmul naziștilor șl al ailațâlor 
acestora.

Actualitatea terții ar fl fost șl 
mal bine servita date autorul ar fi 
punctat șl mal mult învățămintele 
principale care decurg din Istoricul 
problemei dezarmării In perioada 
analizată șl anume necesitatea per-

sevarărll pe cotea negocierilor Intre 
toate statale, a combaterii și Izolării 
forțelor ostile, atragerii maselor tn 
eforturile pentru dezarmare, factori 
caro dau actualelor tratative Ih a- 
casl domeniu o perspectivă realistă.

Prin problematica de ordin Isto
ric, politic șl diplomatic pa care o 
abordează, lucrarea aduce o contri
buție valoroasă la cunoașterea poli
ticii externe Interbelice a României, 
depășind în același timp sfera de 
Interes a specialiștilor, adreeln- 
du-se unul larg public doritor de 
literatură 1st ori co- pol Itl că.

I. FÎNTINARU

îi de alțl jurist! și diplomat! cu- 
scuțl. ca V, V. Pelle, C. Antonia- 

ana Vfiterescu. Se

rea teatrului romftnesc 
ta Transilvania. 

Accentul cade șl In 
acest volum pa tavea- 
tlgațla istoriografiei 
(do arhivă, In publica
ții șl. scrieri), năzuin- 
du-se spre o la lori o a 
instituției teatrale ro
mânești. E necesar să 
observăm totuși că 
menținerea cercctaril 
do acum încolo la a- 
.cesț diapazon do mij
loace șl modalități ris
că să creeze In viitor 
Insolubile dificultăți. 
Autorul a evitat să dis
cute plita acum pro
bleme care țin de afe- , 
ra teatrologiei, a este
ticii particulare legata 
da concepțiile regizo
rale. de raportul din
tre dramaturgie șl ar-

. _ ta spectacoluluL Să ad-fi
pentru fenomenul cili- mltem că plnă prin
turol național. Ioan 1014 o asemenea omi-
Masaoff a găsit mi.)- siune se putea oractl- 

- toacele cu ajutorul că- 
rora a putut recrea at
mosfera aceea de lui> 
ta efervescentă. tul
burata șl tulburătoare, 
pentru readucerea fe
nomenului cultural na
țional In conștiința pu
blică. Să observăm te 
autorul, bun cunoscă
tor al epocii, a știut să 
selecteze evenimente
le Importante do. cele 
colaterale aau nurna| 
periferice, să le anali
zeze cu rigoare șl să le

Ceea ce șl-a una deosebită, străbă-
să realizeze loan tuta de momente im-

' in burta trta- > porlanto caro au creat 
condițiile necesare dez
voltării moderne n 
teatralul românesc. 
Am aminti In acest 
sens directoratul lui 
AL Davlla la Teatrul 
Național din Bucu
rești (și de la Direc
ția genera !â a teatre
lor). cel ol Iul Pompl- 
llu, Eliade. ,cu toi ceea 
ce a însemnat acțiunea 
lor reformatoare. Inte
res subliniat prezintă 
In aceasta perioadă șl 
ceea ce autorul a nu
mit. cu dreptate, „tea-

soff — șl In___ __ _
sură a Izbutit — este 
impresionant. Pentru 
că e negreșit un ici 
temerar efortul de a 
realiza de unul ringuir 
o Istorie a teatrului 
românesc. După aproa
pe un deceniu de tra
valiu Intens, ne aflăm 

'Înaintea volumului IV 
. care duce investigații
le plnă in preajma pri
mului război mondial, 
loan Massof f e un cer
cetător avizat, harnic 
și sagace și a Izbutit 
să învingă dificultățile 
pe care, tn alte cazuri 
similare, le înfruntă 
colective compacte. E 
o muncă do cercetare 
șl o realizare de lato- ...... _________ ___
riografie culturală care nată de . preocuparea 
Impune prețuire ți 
alinta.

Ca șl In volumele 
precedente, acesta din 
urmă — apărut lb e- 
dltura „Mlnerva" — 
se ocupă exclusiv ds 
evoluția Instituției tea
trale. Perioada Investi
gată e circumscrisă la 
anil 1M0-191-1 Cerce
tătorul nu te limitea
ză la studierea teatru
lui nostru din Bucu
rești, lași șl Craiova, 
Egală atenție se acor
dă teatrului In limba 
română din Transilva
nia. Etanul .șl Bucovina, 
în acest fel harta Insti
tuției teatrale româ
nești se întregește cu 
reliefuri șl zone fixa
te cu dlscornămînl la 
locul lor. Perioada a- 
ceasta 
nlu . șl 
e una 
istoria

ca. De acum încolo 
Insă autorul se apro
pie de perioada Inter
belică. dnd teatrologia 
românească înregis
trează puncte de vede
re remarcabile, mate
rializate In arta spec
tacolului. Ignorarea lor 
nu mal este posibilă 
pentru un cercetător 
preocupat de tenomo- 

. ___ nul teatral, pentru,că
____ ____   numaj • In acest fel nu coate 
periferice, să le anali-__ oferi o imagine con-

.G— - ™ ‘ cludentă despre oblec-
apredeze cu spirit cri- tal investigațiilor sale,
tic. Capitole de mere - ■
Interes slnt cele con
sacrate teatrului tran
silvan din această pe
rioadă. Se detașează 
prin drsmatamui Im
plicit, paginile — mul
te șl dense — care, evo
că lupta Iul Iosif Vul
can pentru lntemole-

Credem Insă că Ioan 
Massoff va Izbuti să-și 
înnoiască mijloacele de 
analiză, duci nd mal 
departe, cu aceeași de
voțiune si competentă, 
dificila misiune Isto- 
riografică pe care ®l-a 
asumat-o.

Zamfirosc-j. Care aste profilul, pon
derea valorică a culturii române, 
In ansamblu) Ltîtoflei culturale a 
continentului nostru ? „Ce avem de 
spus lumii" ? Slnt Interogații ce nu 
rfimln ffiră răspuns.

Lui Dan Zamfirascu II repugnă 
manlchelsmul simplist Prezentul

CercetAtor Informat al literatorii 
noastre vechi, Dan..Zamflrescu nu 
ore’Ih scriaul său publlris-tlc nimic 
din aiura doctorală, din tonul de 
tehnicista dizertațle academică al 
celor obișnulțl cu frecvantarea asi
duă a „tomurilor brtculte* și a hrl- 
soavelor. După „România — pâmînl ___________  __ ______________
do civilizație șl sinteză" (19,ta) ți conține reperul “interior al trădiUel, 
„Atitudini* (1970), ultimul iul vo- înțelese ca „durată". în cazul cul- 
lumide publicistică: XSpte noi in- turti-ronifine. Intre modernitate șl
șine", (editura „Emlnesco") recqn- tradiție nil există o opoziție Ireduc-șiitc" (editura „tmlnescu") recon
firmă In linii mal ferme, moi acu
zate,, Imaginea unul Intelectual cu 
fervoare izolemlcâ ș! remarcabile 
disponibilități spirituale. Eseurile 
Bale despre „problemele culturi! ro
mâne aciuate* (cunoscute In bună 
parte din tipăriri anterioare), selec
tate ;.șl rinduita pe „firul unei idei 
principale care, dindu-le unitatea, 
este exprimată șl In titlul cărții", 
lși găsesc foțțln motrice In dleva 
întrebări fundamentale. Pe care nl 
le adresează Pe care și le .adre
sează. Șl la caro se străduiește să 
răspundă Intr-o carte de lucidă dez
batere. făcindu-șl cunoscută opțiu
nea .fermă pentru o creație care să 
pubere In ritmurile contemporane 
nle societății noastre socialiste, pen
tru o literatură șl artă afiole In 
dialog constructiv cu epoca.

„Spre noi înșine" oferă (In ger
mene) citava elemente de filozofie 
a istoriei și culturii, aplicate la con
textul concret reprezentat de po
porul român șl spiritualitatea iul 
Filele eseurilor slnt pagini de pu
blicistică militantă, dedicată Inves
tigării notelor definitorii ale cultu
rii noastre. Care este sensul nojlu- 
nll de tradiție ? — se întreabă Dan

rabllă cu a cititorului din 
'.G"J cu o îndelungată 

,__ ___________ practică a schimburilor cvl-
culturalc dlntr-un moment turale. Am avui prilejul să 
al Istoriei, conjugate cu discutam In acest loc reali- 
exlslehța unor domenii zările multor truditori po
larjți de predilecție, a căror tarîmul bogat ni llteraluri-
revelare să apară ca uUlfi, 
In lumina coordonatelor de 
mal «us. Nimeni nu tra
duce numai pentru te ceva 
„nu exista in românește", 
cl din motive mai adinei. 
Pentru' poetul »au pentru 
prozatorul po cale de a sa 
exprima șl In forme ori
ginale traducerea Înseamnă 
o posibilitate de edificare 
Intimă sau chiar de ucoal- ,
de literate, dlnd In același 
timp ocazia de a forma 
publicul In spiritul unor 
valori apropiate de a sa.
Abia pa urmă sa poi con- ■
stilul marile obsesii, cum 
n fost opera 
tru Coșbuc i

_____  cum
__ lui Dante pen-

>uc sau Iliada pen
tru Miirnu. comparabile In
tr-adevăr. în transpunerea 
lor românească. Intrată In 
clasicitate, cu operele ma
jore ale literaturii autoh
tone. Glndlndu-ne la cele 
menționate, putem aprecia 
dl amploarea Inițiativelor 
de popularizare a literatu
rii universale In țara noas
tră a dat! prilejul împlinirii 
unor adevărata vocalii, pe 
linia unor traduceri din 
marea1 literatură universală 
Eforturile Individuale au 
fost integrate unei viziuni 
de ansamblu, rare avea ca 
scop înarmarea publicului

țlonăm îndelunga lucrare 
asupra textului sonetelor 
lui Shakespeare, din care 
pregătește o ediție- critică 
cu un mare aparat- științi
fic. avem Imaginea unei 
adevărate „opere" de tradu
cător.

Romanul Iul Cpnrad „Vic
torie" (editura „Univers") a

tradiție niTexistă o opoziție Ireduc
tibilă. Tradiția șc Incorporează pre
zentului ; vorbind în termeni lovl- 
nesclonl. valorile noastre „estetice" 
nu suferă ..mutații" radicale, d m 
supun unul efort de translație șl 
integrare in structuri adecvate 
timpului actual,

Liantul, laitmotivul volumului, 
este afirmația din tJUu : Să ne În
dreptăm spre noi Înșine, să fim no! 
înșine ! Dacă In faza elladescă a 
culturii noastre eram angajați tn- 
tr-o „cursă frenetică spre noi ori
zonturi" (D. Popovlcl). a sosit mo
mentul să ne Impunem urbl et orbi, 
ta doblndlm o audiență universală, 
dor respectlndu-ne personalitatea, 
specificul național. Nu ne putem 
remarca prin „transcenderea" reali
tăților de aid șl acum, prin afișa
rea ostentativă a „general-umanu- 
lul". ,,A deschide ferestre spre uni
versal" nu poate fi echivalent cu 
transformarea scriitorilor și artiști
lor români in „ucenici perpetui" oi 
altor culturi, sau in dubluri, oridi 
de perfecte. Sincronizarea cu o lume 
convulsionată de inechități tragice, 
cultivarea vagului, a atemporalului, 
dezabuzării olnl Incongruente cu 
elhosul românesc. Asimilarea im
personală trebuie înlocuită cu aceea 
selectiva, creatoare. „România șl 
poporul ei se află astăzi pe un pro
montoriu al Istoriei contemporane". 
Revoluția socialista, orindulrea 
noastră profund echitabilă, pereni
tatea unor structuri spirituale con
stitute o Inestimabilă forte propulsi
vă a culturii române pe orbita uni
versalității. Dar mtlltlnd pentru su
veranitatea noastră estetică, publi
cistul respinge perspectiva unei 
dezvoltări autarhice, cantonarea in
tre hotarele unui „pitoresc regio
nal". plodind pentru o literatură șl 
o artă structural moderne, fecun
date de politic, de social, devotate 
idealurilor umaniste nie -colecîlvi- 
tațll noastre. „O operă mare nu se 
poate seric despre șl de la periferia 
acestei realități". conchide ~ 
Zamfirescu.

se poate mai revelatoare dința puternică tn fapta o-
pentru substanța artistică menească, volumul șl pon

derea. caracterul oameni
lor „adevărați" care le 
populează. Ar trebui toluol 
te notam te In sufletul per
sonalelor lui Conrad găsim 
mal Intoideaunn înscrisă o 
neliniște, tulburarea unor 
întrebări fundamentale pen
tru om și chiar o nehotă- 
rlre. un hamletianism. în 
Ki lui există o disonante 

de efect, o trăsătură 
mal puțin obișnuita eu as
primea obișnuita a Intlm- 
plârllor și a oamenilor. De 
multe ori aceasta* trăsătură 
reprezinte motorul Intîm- 
plărilor. fiind combinata 
cu izbucniri de energia. 
Alteori răul exercita o ade
vărata funcție hipnotică și 
eliberarea de sub vraja sa 
Impune sacrificiu! de sine. 
Victoria din romanul de 
care ne ocupăm se dștlgă 
cu prețui 
celei mal 
numelui 
semnifică 
Ideal Ea 

. Mie bun 
ciul și 
absolută. O 
învăluie toate episoadele 
dragostei lui Axei Flevțt 

. și a Lenei, pe insula pier
dută in ocean, o lumină 
cernută de ochii unui om 
obișnuit cu «oarele tropical, 
in care s-a văzut o vfao 

o fata 
bllndă. un fel de Isoldă a 
Insîșjelpr ro palmieri,

pentru substanța artistică 
șl umană o cărților Iul 
Conrad. In paginile lor xe 
află omul confruntat cu 
natura sau cu semenii săi. 
pe calea unor fapte deter
minate, al căror sens este 
cognoscibil, iar In cursul 
acestei competiții se dewo-

UNIVERSALA loan ADAM

Joseph CONRAD ,VI€TORIE
lor străine. Prin torta lu
crurilor au existat Insisten
țe și reveniri, lată. Aure! 

l-a extins preocupă- 
de

____ la
Andrei Ion 
tlnuă seria 
Cbr.rad, de 
Victorie. Am remarcat Ir. 
.•arul acestui din urmă tra
ducător o concentrare a in
vestigațiilor tale Mupfa 
unor momente chele fin s- 
voluțin romanului modern 
romanele lui Conrad, ci
clul Snopes din Faulkner. 
Doctor Faustus al Iul Tho
mas Mann. Dacă mal men-

|o si t 
Itau sl 
rlle 
Perse

la Salnt-Jdhh 
Kavafis. tar 
Deleanu :o:t- 
romanelor iui 

la Nostromo la

esr

fost devreme cunoscut și 
citit la noi. Rebreanu 
mărturisea chiar datoria «a 
față de cohalruețlile epice 
solide ale autorului Victo
riei. Secretul poate ti
pileai prin încrederea tui 
Conrad în posibilitatea pro
rei epice de a exprima 
rurile mari pe care le 
fizează 
tneneșil. ... ,t—
te exprime. Scriitorul en- 
ițlez se compara ru Istori
cul, afirminti Insă te aste 
ieosebit prin faptul te el 
nu citește In documente, ci 
In sufletul oamenilor 
reastfl profesiune Se 
dinte simplă este curo

sen-
rea-

Istoria faptelor o- 
cum li plăcea ta

port esența 'is bună, se
en pad ta tea 

Marinarul 
vreme ln- 
oămînt șl 

'! tie- , 
precis, 
axprl- 
.-.'inie.

Privirea 
a căpitanului de 

Insă

nerozi lalea și 
de comunicare. 
Conrad a trăit 
delungata Intre 

’Ser, intr-o lume de 
mente conturate :
cu oameni care se i
mau, in momente esențiale, 
orin faptele lor. 
îșveră
/as a știut îfi vadă 
dincolo de asprimea vieții 
pa mare, și de aid a venit 
In paginile lui haloul lu
mina incertă a unei reali
tăți mai greu dlscernablle. 
rum esți sufletul omenesc 
Ne plac desigur In cărțile 
lui Conrad mai ales cre-

pierderii ființei 
pure Labilitatea 

fetei In roman 
transparenta unui 

însemna 
ți curat, 

realizarea
mare

rie riști gală de

EDITURA „CARTEA

ROMÂNEASCA

„Murele

toi ce 
aacrlfi- 
umană 
poezie

Aurei Drago; 
... MUNT E A NU

MARIN PREDA - 
linguratic".

ADRIAN PÂUNESCU - „Istoria 
unei secundo" (versuri).

DAN DEȘLIU------- „Visul și ve
ghea" (versuri).

LEONID DIMOV - „Deschideri" 
(versuri)

ION OMESCU — „Iadul fi pa-101
«firea" (teatru)

SERGIU SALAGEAN - „Soare, 
finlînî, trandafiri" (versuri).

AL AL LEONTESCU - „Cinte- 
cele pcicarului Soled" (ver
suri)

MARA NlCOARA — „Cuvintele 
frumoaso flori"

MIRCEA BADEA - 
(versuri).
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1 a apreciază — nu are.In ca nimic bl- 
noua eerlcesc. Ea poartă, după cum arăta 

anunțată Makarios. semnul „Inspirațiilor . din

12 ani de zile n-a „descoperit” 
coastă „Incompatibilitate”, chiar d

La Kilometrul 42 al _ ____________  —
șoselei naționale co țarea acestui edificii

Ciprul sS fie pe deplin ni clprioțîlor I Notam, In prima parte . din Famagusta,
prioți gred,":tlnert;șl maluri, dor 
auzit vreun cuvlnt do ură. Ba.

a reportajului („Ciprul caută o nouă Afrodită" — „.Sclnteia” din 
22 Ianuarie) că acest deziderat nu este numai un „fenomen cipriot", 
liste, In grade șl Intensități diferite, un deziderat ai acestor decenii, 
ai acestor ani, al celor care vor urma.

liste voința tuturor țărilor și popoarelor de a fi libere și Inde
pendente, de a hotărî, fără Intervenții străine, cum să trăiască, de 
a. dispune de bogățiile lor naționale. Flecare țară trezită Ia viață 
B 9 0’AÎ.w fi irt c? m nwfl o nn jtl'm-s mtn. fi

5■ , ■ i ■ 't;
13 500 de clprioți și-au părăsit ca

sele, părinții, rudele, prietenii șl au 
pornit in lume să-și caute norocul : 
spre cartierele Londrei, spre coastele 
AmerlcU șl Australiei, spre Cnnoda 
șl Africa de Sud șl cine mol știe În
cotro. Asta se Intlmpla In 1031, Doi la 
șută din populația (ărli, Intr-un sin
gur an I Cel mol multi erau înca
drați de statistici la rubrica „emi
grant! cu profesii nedefinite”. Peste 
(S la sută ! Motivele plecării erau n- 
ccleași ca pretutindeni In țările care 
aveau de toata pentru oamenii lor șl 
chiar „ceva tn plus”. Cava care nu-1 
lisa să se bucure do ceea ca a- 
veau. Norocul multor ciprioțl nu se 
deosebea prea mult de cel al munci
torului epantol, portughez sau african 
care bate drumurile Europei ori ale 
AmerieLL

13 300 de emlgranțl I La proporțiile 
pe caro ie cunoaște1 fenomenul pa plan 
mondial, cifra pare de neluat ,1a 
reamă, dar suferința dezrădăcinării 
— chiar dacă nu este însoțită de 
condiții materiale mizere;— tot su
ferință sa cheamă, pentru că ea nu 
se Împarte, nu se află in nici o re
lație cu numărul dezrădăclnafllor. 
tn Anglia eau tn America, muițl 
cLșflțiă mal mult dedt In Cipru. Dar 
șl pierd mnl mult Pentru o liră In 
plus, o zi din viață rupt de pămln
tul pe care fi-a născut

De la 13 UOO. numărul emlgranților 
a scăzut, în 1070. la 2 000. Deși 
mulți revin, deocamdată nu se poa
te spune „se întorc ciprloțli aca- 
6tt“. Pentru cel de mult plecați este 
®i foarte greu. Pentru majoritatea ti
nerilor. care acum tși fac stadiile sini 
capătă o calificare utilă țării tor. op
țiunea este clară : neusă I Fenomen 
absolut firesc — In ultimii ani, numă
rul studenților, oi special ișflior de 
peste hotare care se Întorc In țările 
lor, pornite de curfnd pe calea dez
voltării proprii, crește In mod evi
dent în Cipru, procesul do „recap- 
tare” are asigurate, Intr-o măsură 
tot mal maro, condiții propice.

Tara Începe să se așeze. Cipriotul 
privește acum mai puțin peste mers 
și mnl mult In grădina lut

Pomîm din Kyrenta epre Nicosia, 
într-un punct al șosdlal, poliț ia 
cipriota șl militari din trupele, __ _
O.N.U. controlează fiecare mu- 

fină. Străinii — „liber” 1 Clprioțl I 
greci — ee încolonează. Nc Înco
lonăm ți not Un flăcău, suedez 
sau canadian. înalt, blond, cu mliai 
mari, mal deprinse cu uneltele 
dedt cu tiblșirul, notează pe par
briz un număr : 131. Eram (ic to
cul trei tn coloană, ceea ce înseamnă 
că in ziua aceea mai făcuse acea opa- 
rațiune de 123 de ori. În spatele nos
tru, zeci de mașini. La ora 18.(M>. cu 
o precizie da feroviari, poi-nlm. în 
față, două mașini O.N.U. : uita ta 200 
de metri, cu un steag nl Națiunilor 
Unite, alta la 50 de metri; în spate, 
altă mașină,.cu o inicrlpțle vizibilă : 
„Nu .depășiți coloana p.$’.U.“ I Esto 
ceremonia cotidiană care însoțește

liberă se înscrie pe acest drum în felul el
w .. !-V®țd . h

Pentru a evita incidentele. Clprioțl! 
turd călătoresc fără însoțitori din 
partea O N U Grecii reprezintă 82 la 
sută din populație. iar turci! 18 la 
sulă. De fapt, nu toți clprioțJi turci 
trăiesc In aceste cartiere: în anii do la 
apariția conflictelor s-au strămutat In 
zono închise — la Nicosia, la Fama
gusta — aproximativ 18 (JK) de perr-oa- 
na. Ș!-au părăsit casele. In multe cazuri 
locurile de muncă, și s-au Închis ■ in 
aceste rezervații. „S-au Închis" este 
totuși impropriu spus, pentru că, in 
realitate, cel mai mult! lucrează Im

scInteia slmhăfă 25 martie 1972

am discutat cu d 
_____  ,., ’ n-am 

nuzii vreun cuvlnt de ură. Ba, mal 
mult, mi s-a povestit că, chiar In 
timpul unor evenimente singeroase, 
muncitorii turci și greci au lucrat 
cot 1a cot In portul local, au mlncat 
aceeași plina și au împărțit aceleași 
necazuri.

Extremiștii din Cipru nu eint dedt 
niște Inierprețl al miel partituri care 
poartă antetul puterilor imperialiste, 
nj N.A.T.O Uri Cipru dezbinat este
un teritoriu mal liniștit șl mal sigur 
pentru bazele militare engleze ; exis
tența'unei „probleme: dpriotp”. deși 
artificială la urma' următor, tace ca 
N.A.T.O. eh apere Încă™

eferlclrea Ciprului este că se’ 
aHă exact acolo unde C6te 
mai rău pentru o țară mică : 
la porțile Europei, Asiei și 

Africii, acolo unde se Intllnesc 
drumuri multe șl interese si 
nuil multe, acolo undo se ciocnesc

' ■

Ciprul caută o nouă
’i

V

5/ 'j 
îs' I

ceremonia , cotidiană care însoțește 
trecerea calatorilor clprioț 1 ’greci 'prin 
cartierele locuite do dprioUi turci.

preunâ cu eiprioțil greși pe șantiere, 
In porturi. In comerț, in agricultura 
ele.

Unele ziare occidentale, sau chiar 
cipriote, citează pa larș declarații ale 
elementelor ejttremiate din cele 
două comunități, declarații al căror 
scop unic este să semene vrajba, neîn
crederea. să ațlțe pasiunile. „Ciprul 
este grec șl va aparține Greciei” — 
declară așa-numlSul comitet de 
coordonare a luptei pentru Enosls 
(mișcare al cărei obiectiv este 
alipirea tosulei la Grecia). „Turcii, 
din Cipru oscultfi doar de Turda, 

ascultă de Coran”" — 
declara un extremist turc, tn timpul 
dt-, om fost La Nicosia, un ziar 
publica ti Inie, pe prima pagină, 
la loc vizibil, o rubrică Lnll- 
tulată „Crăciunul slngeros", rubrică 
ce evoca cu lux de amănunte eveni
mentele tragice do acum-cițlva anL 
încercări de a ; menține o tensiune' 
care folosește, evident, altorad-, 
priorilor, tn nici un eai

vînturl ce nasc furtuni. în urmă cu 
2 54© de ani nu cotropit-o perșii care' 
nu fost 'izgoniți de Alexandru Mace
don ; din mllnile lui. Insula'a trecut 
In cele alo dinastici egiptene a Pto- 
lomellor ; pe clprioțl l-a subjugat, 
apoi, Roma, i-au luat In stăplnlre 
arabii, a venit, după aceea, împăra
tul Bizanțului, tar după cl Richard 
Inimă de Leu. care, ta Hndul iul, a 
vindul Insula unei dinastii din Ieru
salim șl aceasta Republicii Veneția. 
Au venii, apoi, turcii șl, după el, en
glezii. care din 1878 șî-nu asumat 
„administrarea provizorie”. Nu știu 
cum au lunt-o In stăplnlre ceilalți 
cuceritori, dar eleganța colonialiștilor 
englezi nu cred să fi avut egal. Stă 
mărturie ordonanța regală din 5 no
iembrie 1014 : „Maiestatea sa a gă
sit necesar ca numita Insulă să fie 
anexau ta posesiunile maiestății 
sale”.

h.

E slslă insă' o realitate mal 
profundă, mal adevărată declt 
orice : pentru muncitorul grec 
sau turc, pentru țăran, pen

tru 
pentru marea majoritate a popu
lației. această vrajbă artificialii este 
un blootem. Am discutat aproape o. 
ei cu oameni simpli din cartierul turc

comerciant, intr-un cuvlnt, 
majoritate a popu-

• DE PRETUTINDENI ®

Un glob al seismelor
La Institutul do geologie al Uni

versității din Kensington (Anglia) 
8-a confecționat un glob po cars 
slnt indicate straturile sl faliile 
mal adlnd ale scoarței terestre, zo
nele bîntulte in modul cel mai frec-

vent dc cutremure, precum s! ace
lea In care mișcări seismica s-or 
putea mnnlfeata Intr-un viitor a- 
proptat (in fotografie). Este pentru 
prima oară clnd Pămlntul e*sle „ra
diografiat” din eccfit punct de ve
dere și noul glob, realizat din ma
terial plastic In culori, va prezenta 
un deosebit Interes pentru studenții 
care doresc să-șl aprofundeze cu
noștințele privind straturile Inte
rioare ale planetei noastre.

Vor vedea orbii ?
Trei echipe de savtmțl din trei 

țări — Anglia. S.U.A. și Polonia 
— slnt pe colo să descopere un 
remediu pentru ca orbii să vadă 
Soluția problemei ar consta, potri
vit unei relatări din revista „Paris 
Match”, In Înlocuirea retinei și ner
vului optic printr-un dispozitiv e- 
lectronJc : un aparat do televiziu
ne ar transmite direct imaginile 
convertite In semnele luminoase 
creierului, prin intermediul unei 
proteze așezate pe calota craniană 
a pacientului, între pielea capului 
și oase. O serie do electrozi ar fi 
lnflpțl tn diferita părți ale scoarței 
cerebrale. Imaginea captată este 
convertita In puncte luminoase — 
deci tn semnale — și transmisă 
creierului do către fiecare din elec
trozi. Orbii rare se supun lo actri
țe experiențe nu văd deocamdată 
dedt o jerbă de puncte luminoasa. 
Telul cercetărilor va fi atins dnd 
aceste puncte luminoase vor repro
duce conturul imaginilor.

Dar de nunta
Ce! ce-țl unesc destinele la, Ofi- 

duJ stării civile din Rostov 
(U.R.S.S.) primesc un cadou origi
nal. Scurt timp după Încheierea câ- 
sătorlet el pot ridica un film cu 
Întreaga desfășurare o ceremoniei. 
Filmările șl tonte, celelalte operații 
legata de prelucrarea peliculei slnt 
executate de un nlixllo special ..Su- 
venlr-FUm”. Studioul execută șl alia 
comenzi de acest feb De pildă, re
cent a fost fixată pe peliculă susți
nerea disertației do către im viitor 
doctor In științe.

Comorile unul palat antic

locnlltețll Italiene Pozzuol! (îlngă 
Nwipo'.e), descoperit nu demult de 
pescari, o echipă de scafandri a 
scos o frumoasă statuie a Iul Her
cule. precum ș! fragmente ale unor 
statul din marmură de origine ele- 
nlcâ. printre care un cap de femeie 
foarte bine păstrat. Scafandrii au 
stabilit, de Âșemenea, că pereții 
palatului slnt acoperit!, cu plăci de 
marmură, iar pardoselile — cu mo
zaicuri.

Anticul Puteoil a fost întemeiat 
in 529 i.e.rt de coloniști greci ve- 
nlțl din Samoa. Cițlva ani înaintea 
erei noastre, ca urmare a unei scu
fundări do teren, orașul împreună 
cu palatul acum descoperit au fost 
acoperite de apele mării.

Semnificația unui timbru 
poștal

Administrația poștală a O.N.U. a 
pux recent în vînzaro un timbru 
avind ca lente neproliferarea ar
melor nucleare. Emla cu valori di
ferite și Imprimat In culori adec
vate. timbrul înfățișează o‘„ciuper
că” a exploziei nuclearo barată de 
o cruce.

Deșteptare slg.urâ 9
Avind un somn adina, multe per

soane care trebuie s& se trezească 
la o oră matinală nu aud totuși 
Boneria ceasului deșteptător. Pen
tru înlăturarea acestui inconvenient, 
o fîrnte suedeză a construit un 
ceas cu™ vibrator (In fotografie). 
Este vorba despre un ceas obișnuit, 
legat insa cu un fir conductor de un 
vibrator lung de drca 7 cm. slimen-

Șl a mai feridt-o tacă 48 de anL 
La proclamarea Independenței, Ci- 

" prui a moștenit. In afara unei situații 
economice de nelnvldlat. șl un 1 - 
toi cu pulbere” : vrajba dintre 
prioțll greci șl turci, cultivată 
guvernatorii maiestății sale cu 
multă grijă chiar .declt'grădi 
cu atenție, ta nu1 ajungă h> puncta! 
do explozie I Ern numai armă de re
zervă 1 Dacă n-ar fl exLstat o fțopu- 

cimentatul co3onla.il.sm britanic o crea. 
Altfel, ar fl fost singurul teritoriu ol 
imperiului In care principiul „divide 
el Imperii” nu șl-nr f.l găsit aplica
rea. Și fără arta ar fi fost dc necon
ceput.

în I0M. clnd poporul clprlc. 
pronunța tot mal holărlt Impotri- 
dominației engleze, sini puse la cn 
măce.luri făr# precedent Intre popu
lațiile greacă ți turcă din Insulă. Re- 
ferindu-se la răspunderea ;>entru a- 
cele acte de vonrlnllsm, arhiepiscopul 
Mokhrlos declara atunci că ea rovine 
nu numai celor care le-au comis, „dar 
In; mod egal, dacă nu chiar mnl 
mult, administrației britanice, cu al 
cărei corislmțămlnt au fost pregătite 
vărsări de singe șl crime Inspăimln- 
tăloare”. Aprecierea făcută atunci are 
o valoare principială pentru multe 
dintre evenimentele triste1 petrecute 
in’anii care au trecut de la eliberare. 
Flecara paa ce anunța destinderea.

rea ordinii tn insulă. Desfășurarea 
evenimentelor cara au dus la adin- 
ciroa crizei a fost relatate In prete. 

într-un moment al crizei intervine 
Insă și sinodul bisericii cipriota : cel 
trei colegi al Iul Makarloa II prezintă 
cererea <ta a demlatona, apreciind că 
funcila* lui de șef al statului este 
„incompatibilă cu aceea do șef al bl- 
șericir. Același sinod cure timp da 

dacă 
MWfM._______

— _.j pe arhiepiscop, ba uneori 
. s-a șl împotrivit. Cererea se 
apreciază — nu are.In ea nimic bl-

egerea Intre cele două comuni- 
a fost precedat sau însoțit, ma

tematic, de tulburări mai mari sau 
mai miel, singeroase sau pașnice, de 
Inspirație streină. Nu reușeau sh 
pună benzină țw foc, puneau pala. 
Totul era s6 nu se uite că estete „un 
conflict”. ,.o problemă cipriote".,

Convorbirile intercomunltare au 
început in iunie 1058. Au avurioc do 
atunci peste 2®0 de InUlnlri. Dacă ur
mărești, In paralel, desfășurarea In , wnur ua«
curtsul 9065101 ani pe de o porte o nu l-a susținut întotdeauna șl In toate 
convorbirilor, șl pe de alte parte a problemele ... -
acțiunilor teroriste a conflictelor de I s-a șl ‘Ir 
tot felul, ni imaginea perfectă 
unei regii Imperfecte. Fiecare r
tot felul, ai imaginea 
unei regii Imperfecte.

: rundă a convorbirilor eră . .__ ___
de o explozie , de o Împușcătură. Șl 
cind se trage, e greu să stai in ju
rul mesei, ®ă discuți liniștit f! res
ponsabil. să bei cnfea $ să facJ 
schimb de amabilități

Organizațiile teroriste au făcut to
tul pentru ruperea dialogului. re fă-

§ 9
i;

cut după mori eforturi. Spre sfirșl- 
tid Iul IO®) sl la Începutul Iul 1070 hu 
loc trei atentate împotriva lui Ma
karios, ultimul — doar printr-o mi
nune — terminat In mod fericit pen
tru arhiepiscop.

In această situație se produce Insă 
un eveniment care tulbură grav tonte 
planurile de tulburări. în 1070 ou 
avut loc alegerile. In care majorita
tea a întors spatele elementelor ex
tremiste și s-a pronunțat hoterlt In 
favoarea unei politici do unitate na
țională, de independente Șl suverani
tate.

I

,bu-
cl.-
do

_ _ ____mai 
grădinile. Dar 

•4?

lațle minoritară, cum-necum, expe- 1 ilicit sejiudă

lot se 
Ivn 

calo

La hotelul din Paphos, pe < pe
retele ,din hol, alături de por
tretul președintelui.' Makarios 
— portretul generalului 1 Gri

vas, fostul comandant al EOKA, 
organizație care a condus lupta 
împotriva colonialiștilor englezi. 
Activitatea ulterioară a generalului 
— socotită ostilă înțelegerii dintre 
ciprloțli greci și turci, intereselor 
statului — a determinat expulzarea 
sr, din țară. Dună un timp de la ex
pulzare, chiar ți oficialități dprioio 
au declarat că generalul a revenit. 
Se ascunde șl complotează. Chiar 
dacă Grivas nu se ana. in Cipru, um- 
brele’lnl erate Nu pe'țierețî I Ihjultl- | 
mele luni „®e șoptea”, dor In așa Tel ’ 
21.ÎL audă bine, că Grivas a tort “ 
văzut cind intr-o localitate, clnd In 
alta. Credeai sau nu, asta era mai 
puțin Important. Important era să se 
știe — șl de dl mal muițl oameni — 
că a fost văzut Și că acționează. 
Restul vine de la sine sau aproape 
de la sine. „Șoapta” este, in acest caz, 
mai Importantă declt o împușcăturii, 
dedt un incident in „ILnla verde”. Ea 
ae insinuează șl persistă, ecourile el 
„tăcute” s® propagă ca răpăitul mi
tralierei.

în ultimele două Luni Insă, .șoap
tele” au început sA fia strigata in 
gura marc.

Se aștepta doar un pretext care aă 
apară In ochii lumii cit de dt „se
rios” șl „grav” pentru provocarea 
unei crize — cea mal ascuțită, se 
apreciază, de la Independenta' încoace 
— coaptă și răscoapta de multa vre
me. Șl el s-a Ivit clndi guvernul le
gal a importat o cantitate de arme 
socotită a fl necesară pentru spâra-

.!
1

afara mediului bisericesc” șl rild nu 
o scrisă de ei.

Makarta» refuză aă demisioneze. 
Guvernul șl parlamentul 11 cer să 
rămlnă Ia post maselo populare 11 
sprijină puternic prin demonstrații 
comparabile cu cele făcute la întoar
cerea arhiepiscopului din exIL

Unitate in numelo salvării Ci
prului 1 . Această chemare 
străbate luările de poziție 
ale fruntașilor vieții poli

tice cipriote. Nu o dată, In 
documente ale Partidului Progre
sist aJ Oamenilor Mundi din Cipru 
(A.K.E.L.) s-a subliniat că scopul 
principal al puterilor Imperialiste esto 
de. a scinda frontul intern al torțe
lor progresiste, de n transforma Ci
prul lnfr-o bază a N.A.T.O. „Parti
dul iwslȚU șl alte torte patriotice 
din insulâ — declara curlnd E.
Papatoanou. secretarul general al
A.K.E.L. — au fost Informate despre 
noul complot aî N.A.T.O. împotriva 
CIpruluL urzit unul trecut la sesiu
nea Consiliului N.A.T.O.. la Lisabona. 
Complotul prevede îndepărtarea Iul 
Makarios din postul de președinte si 
rezolvarea problemei cipriote împo
triva voinței poporului cipriot”. La 
plenara Comitetului Central, care a 
avut loc cu diva .timp In urmă, secre
tarul general n! A.K.E.L,. npreda că 
in acețl moment, cn șl In tre
cut. principala garanție a succesu
lui In lupta pentru deplina Indepen
dență șl suveranitate este unitatea . 
frontalul Intern In Jurul președinte
lui Makarios.

Faptul că, tn general. In relațiile 
dintre diferitele partide de guvernă- 
mlnt predomină nu Interese în
guste, cl Ideea unității In numele sal
vării independenței (orlentăre admi
rabil afirmntă nllt In perioade ale
gerilor, cit si după aceea) demonstrea
ză că populația Insulei Înțelege că 
numai o astfel de politică poate per
mite Ciprului te Înfrunte cu mal 
multă■hotărlre!.,altațll nllantlcl”, să 
evite situația dc „navă portavion cn 
nu trebuie scufundată”.

Soluția In problema cipriotă nu 
poale veni dorit din partea ciprioțl- 
lor înșiși. Ministrul de externe al Ci
prului, S. Kypriaitou. Intr-o cu- 
vlntare ținută In fatal Consi
liului de Securitate al O.N.U., 
se întreba șl întreba, adredndu-se or
ganizație! mondiale a statelor, po
poarelor. lumii de ari : „Este sau hu 
Ciprul considerat an membru suve
ran. egal al; Națiunilor Unite-? Ciprul 
ar. trebui să fie privit ea un stal In
dependent de categoria a dona ? în 
cazul .Ciprului, intervenția ar trebui 
să fie permfsâ ? N-ar (rebul să fie 
lăsat Ciprul gâ decidă singur cum 
poate să-și rezolve cel mal bine pro- 
blemele'î?. „ '

Acum ta Cipru nu este nici li
niște, dar nici nu se trage 
cu pușca ; nu există nîc! îm
păcare Intre cele două co

munități ale poporului I cipriot, 
dar nici Certuri violenta. Pre
siunile externe fățișe n-au trecut, pra
gul amenințărilor verbale, dar nici 
n-au încetat.' Este de preferat o Sta
bilitate negativă” In tocul violențelor 
puse Ia rale de elementele de dreap
ta. Ea creează Insă mari greutăți in 
realizarea unitară n programelor de 
dezvoltare economică șl soclnlă. In 
consolidarea , Independenței ,șl suve
ranității naționale. .

Dacă oxtremlșlll șl forțele din ex
terior nu vor reuși oă provoace tul
burări. ee așteaptă o nouă rundă a 
convorbirilor Intercomunltare.'
..Pină. atunci.;. ;,Nu depășiți coloa

na O.N.U." 1

ranltSțli naționale.

umSr la umăr 1b inăl- Gheorgha Babacea 
ne Invită apoi să facem —_| B|jj

d« tineri de pe șantier.
Mal Inii! cu macara
giul cubanez Antonio 
Rodrlguez Avlta. unul 
din oamenii de 
care mlnulcște brațul i 
macaralei cu mare Is
cusință. Anatoli las- 1 
ko șl grupul său de 
comsomolLștl lucrează 
la fundația celui de-ăl 
doilea corp de clădire. 
Maghiarii Pal Ratei șl 
Gaspar: Sandor. îm
preună cu cubanezul 
Alejandro Oduardo, 1 
fac măsurătorile pen
tru fixarea „pahare
lor" la: fundația celui 
de-al treilea corp de 
clădire. Italianul Raul 1 
Bellucl. fost jucător la J 
„grămadă” In echipa 
națională de rugby, s-a I 
convertit In belohlst : 
racii do ciment par 
«împle jucării tn mi!- .., 

  nlle sale. La Impletllul'" 
fierulul-belon InUlnlm 
un grup format din 

po4 cu Nlcolae Varya- zdenek Sluka — din
rol, montelor de pre- Cehoslovacia. Rnlner
fabricate, Ion Erie, fie- Scheffler — din R.D.

(jermang_ Ton ThBt 
Bon - din R.D. Viet
nam. Miriam Clng — .
din S.U.A., MasaDrl 
Hazama — din Japo
nia. All Hassan — din 
Irak. ' 1

...Un conn improvi
zat anunță Încetarea 
lucrului. Este sase sea- i 
rn. Un grup de tineri, 
între care și brigadierii 
români, hotărăsc să 
mnl rămtn# o oră la

șoselel naționale co țaren acestui edificiu, ne Invită npo 
leagă Havana de Pi- de a stabili între ei cunoștință șl 

trainice legături C " ' '
prietenia frățească. In 
spiritul ideilor 
le care călăuzesc 
retul democ -al 
lumea întreagă.

Urcăm pe o scară 
' iprovlzat# la primul 
...... ... corpului da
clădire destinat Inter- 
națulul de băieți. Aici 
lucreazâ patru din cei 
șase tineri ' român!, 
membri oi brigăzi! in- 
ternaținoale. Gheorghe 
Bâbacea. responsabilul 
grupului român, ne sa
lută cu mistria 
semn de buh venit 
Facem cunoștință a-

nar del Rio se des
chide la stingă o"> altă 
șasea, către comuna 
Ceiba del Agua. După 
clteva minute de mers 
cu mușina. In dreptul 
eaîulul Guayabal, no 
apare In față un pa- Improvizai 
nou cu inscripția: nivel ni 
„Spre campamentul 
Brigăzii InternațJon fi
le F.M.T.D. - „Jullo 
Antonio Mella”. Con
tinuăm drumul spre 
tabăra tinerilor • venițj 
nici din 24 de țări ale 
lumii, între care și din 
România, pentru a 
construi — In semn de 
solidaritate eu poporul 
cubanez — școala se
cundară rurală „Cei- 
ba-7”.

La marginea unul 
plic do palmieri zărim 

1 campamentul cu ba
răcile sale nou-noute, 
vopsite In galben șl 
roșu. Mici indicatoa
re arată direcțiile că
tre comandamentul ta
berei. inia de mese, 
dormitoare, dușuri, le- 
renul de sport. Bune
lul sanitar, bibliote
că, televizor etc.

La ora vizitei noas
tre. campamentul este 
cufundat Intr-o liniște 
deplină.’ „LocatarU,” 
llpspsc. slnt toți la lu
cru șl. ca atare, ne în
dreptăm pașii către 
șantierul de construc
ție aflat tn Imediata 
apropiere: Șantierul
se întinde ne .un peri
metru destul de mare, 
cuprlnzipd în arta șa 
de construcție patru 
corpuri dc clădiri cu 
parter șl trei etaje ce 
vor adăposti s'iille de 
cursuri. Internatul 
pentru 500 dc bătatî șl 
fete, laboratoarele, să
lile de pregătire, can
tina etc.

Cu dt nătrundem In 
Inima sanitarului des
lușim mai bine vo
cile brigadierilor, ne 
dăm seama dc munca ce . — - -
vorbește In epanlolâ, 
vietnameză, română, 

ț rusă, maghiară. !n- 
i pomeză. finlandeză. 

—tj- -— --- jJ'Cehă; germană, engle- 
g „sf Afe,’ză;.'rlrnnwS.' italiană., 

arabă I Tovarășul Junh 
i Felipe Vssțuez, acti

vist al Comitetului 
National al Uniunii

nobl- 
tine- 

din

i:

In

CORESPONDENTA 
DIN HAVANA

ti

ror-betontat, și Ovidiu. 
Islrate. dulgher. Ungă 
iwî apare șl ‘Julio En
rique Ruiz, maistrul, 
cubanez care dirijează 
lucrările de montare a 
prefabricatelor din be
ton. Maistrul, care a 
luat parte d la reali
zarea altor construcții 
de același tip. are cu
vinte de laudă pentru 
brigadierii românL 
„Las rumanoa eon . 
muy buenoo muchachos lucru pentru n termi- 
~~ .............................. nn dmentarea grinzi

lor de plnnșeu. Mllnile 
harnice alo băieților 
acționează mistriile cu 
rapiditate și precizie, 
în mal puțin de o oră.

____ i__ _____ angajamentul „extra” 
(blondul) Vorvnrol, du- a fost indeplinIL Dar 

marele angajament ni 
tuturora este de a ter
mina școala plnă la 23 
Iulie. In cinstea celei 
de-a XlX-n aniversări 
a .asaltului Moncadel 

-eveniment de seamă

(Românii alnt băieți 
foarte buni) —• ne asi
gură Julio Enrique —. 
șl asta o spun nu pen
tru că slnt el-de față, 
d pentru că așa este. 
Iată — pe „el rubto”

pă numai dteva zile de 
lucru, l-am numit șef 
de echipă pentru că 
băiatul știe meserie, nu 
glumă. La fel și cei
lalți. Lui Gheorghe a asaltului, Moncsdei

c- Vasile șl iul Tralan — eveniment de seamă
O Clestesoa^. SO Dumitrescu le-am dat In Istoria CubeL

” In primire un rutou '^*e îndreptăm Im-
compresor șl un buldo- preunB cu brigadierii 

- ...... . romănl spre carnna-
menL^DesI cnm obo

zer. Lucrează de mi
nune cu aceste mașini 
și ,le îngrijesc cu sCLn- sili, băieții noștri slnt 

■ țen®?..‘V’ ' ■ .'(■■ '■a H' •■Intr-o'-dispoziție exce- 
în timp ce asistăm la

montarea unor stil pi 
__  _ ____ de beton — de susțl- 

i Tineriior Comuniști n«ro a planșqulul pri-
(U.J.C.) sl conducător mulul etaj — maistrul 

ț nl brigăzii „Julto An- “ d# o aorie de expU- 
I tonto Mella14. ne spune catil despre munca 

că tinerii brigadieri, brigăzii.. Aflăm că. In . 
deși vorbesc limbi dl- afară de cel, aproape 
ferite, au găsit un o Ml# de tineri străini.

■ pe șantier lucrează ți
120 de tineri cubanezi
„seguldorcs de Camilo 
y Che”. adică discipoli 
ai comandanților eroi 
Camilo Clenfuegoa și

limbaj comun — ace
la al înfrățirii în mun
că. al solidarității cu 
poporul Cubei revolu
ționare.

Și, intr-adevăr, o- _ .
rele petrecute In Eres'o Che Guevara, 
mijlocul brigadierilor ■ Programul de lucru al 
ne-au, întări: convin- ■ brigadierilor Începe la 
gereg’că tinerii vcnltl șase dimineața șl sa 
alei din atitea Uri termină la șase seara, 
sînt animali de doric- cu pauze pentru masă 
ta' fermă de s munci si o oră do odihnă.

rele

— Ce nil dori. Mieii 
să transmit ncfisă din 
partea voastră î

rt 
c9 
ne 

ioni fi

— Transmiteți 
slntem sflrtetați.

' prietenii cubanezi 
înconjoară cu 
dragostea șl atenția, ne ț 
place munca pe șan- l 
fler sl. mal'ales, tran- , 
smțteți că vom fi me- > 
reu la Infllllmea angB- i 
jamenlulul pe care nl '( 
l-am luat fate da 
miletul ' Central 
U.T.C.

Co
si 
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Publicația franceză „La Recherche” publică un amplu studiu consa
crat șomajului l.n rindul oamenilor de știință din unele țâri occidentale^ 
încetinirea ritmului expansiunii economice — jcrle revista in nota in
troductivă — a provocat o puternică creștere a șomajului. Șase amcrl- 
canijdin KM nu au de lucru ; potrivit statisticilor, in noiembrie 1071, in 
Franța existau peste 500 801) șomeri. Dar această criză nu a atins în ace
lași mod toate categoriile de oameni a! muncii. Mult timp ocoliți, car- 
cetatorjj științifici olnt in prezent și ei grav afectați.

«iîntre șomaj 
șl dezorientare

portantă a rămas practic staționar* 
și anumite firme, prinse intre creș
terea prețurilor lor de cost șl iner
ția pieței, au trebuit că-șl comprime 
cheltuielile lor; generale. Se știe că 
Intr-un asemenea caz departamentele 
de cercetare slnt Întotdeauna ame
nințate. în racolași timp, falimentele, 
și concentrările s-au Înmulțit.

Ce rezervă viitorul acestui sector 
al pieței muncii 7 „Producția” anua
lă do absolvenți cu diplome In șliln-

șl-a schimbat direcția : se afirmă că 
cercetarea, favorizată fn cursul pri
milor 10 ani ol celei de-a V-a Re
publici, a dezamăgit Nu a fost ne
voie. ca in Statele Unite, de un ma
rasm care să lovească Întreprinde
rile și de un deficit uriaș care să
epuizeze bugetul statului pentru a 
antrena reduceri drastice In eurba do 
creștere a chellulehtor publice pen
tru cercetare. Desigur, In Franța, 
bugetele din lBffl) șl 1070 au transfe
rat asupra cercetării o parte din 
dificultățile lor de echilibru. Dar 
dacă bugetele pentru cercetare pe 
ani! 1071 șl 1072 nu slnt strălucite, 
nu ®o poate spune că aceasta nr fl 
cauza situației Jenante In rare se află

ist cu o baterie, care ©e așnzâ ®ub 
pernă. La ora Axată., un diapozitiv 
declanșează vibratorul care — după 
cum afirmă , revista „Steni” — prin 
vibrațiile pe caro lo produce tre
zește negreșit, oriei: de adine ar 
fl eomnuL

Cîntecui balenelor
„Clntecele” balenei albastre ar fl 

destinate ®ă detecteze mal lesne 
hrana. Această Ipoteză a foc;t emite 
de specialiști tn biologia marină 
din S.U.A. Aceștia au descoperit că. 
la fel ca șl multe animale marine, 
balena albastră emite scurte sem
nale de unde ultrascurte. După pă
rerea cercetătorilor, această specie 
de .raonor” ar permite animalului

De sub dărimăturile unul mare gâ localizeze zonala de plancton cu 
palat antic aflat In fața coastelor caro se hrănește.

„Reducerile descurajatoare In 
getele programelor de cerceteri au 
provocat in S.U.A. un șomaj pro
nunțat In rindurile personalului teh- 
nico-.șUlnțific. Au un moral scăzut 
nu numai cel 1(M) (MO do cercetători 
științifici șl ingineri care sînt In pre
zent șomeri, dar șl' cel care au Încă 
un post. Statisticile arată că un nu
măr cresclnd de cercetători ștlințiflci 
fără post renunță la specialitatea lor 
și efi un procentaj cresc!nd din rin- 
duriio lor se vede silit să se expar 
trieze. Virata medie a .șomerilor este 
de IO de ani; principiul vechimii nu a 
Împiedicat ca cercetătorii științifici șl 
inginerii mai virctalcl te f'.e con
cediat! primii. In mod paradoxal, o 
anchetă efectuată recent do Harvard 
Business Schoo! a Indicat că peste 
2fl La sute din șomeri so clasau an
terior printre lucrătorii .ce! mal, pro- 
ducSvl.

în universități conjunctura nu mai 
este favorabilă mllnll de lucru știin
țifice. Dacă In ani! ’tlă universitățile 
aveau un rol de burete, absorbind 
personalul ’ care șo putea afla In 
Burpius pe! piață. In prezent Intere
sul pentru angajarea de cadre uni
versitara a scăzut simțitor. Bate 
știut că o facultate de chimie, fizică, 
de informatică ețc. are cheltuieli ge
nerale mal mari declt o facultate do 
literatură sau de Istorie. Ele depind 
de asemenea Intr-b* mal mare mă
sură de subvențiile statului. Clnd 
acestea din urmă au scăzut, numărul 
posturilor a fost blocat

Nu «e exclude posibilitatea ca In
tr-un nn enorma mașină care o con
stituie ansamblul activităților de cer
cetare șl de,dezvoltare In Statele Uni
te te înceapă te funcționeze Intr-un 
n!m mai ridicat declt astăzi. Dar se 
ponte, de asemenea, ca aceasta «ă fie 
„prea tlrzlu”, in care caz mașina va

continua să funcționeze ca ?! astăzi cu 
Încetinitorul, asemenea unul motor 
core merge șchtopătind”.

prisos...oameni
Virilul deznădejdii 

în laboratoare
„Vremurile eint grele șl pentru 

cercetătorii științifici britanici ți mai 
oles pentru acela care ies In acest 
moment din universități șl caute de 
lucru pe o piață stagnante, in pri
mul rind trebuie remarcat că dacă 
noii titrați științifici găsesc cu greu 
un post, te pare că situația lor este 
mai puțin gravă declt pentru an
samblul deținătorilor de diplome u- 
nlversitare. Proporția britanicilor
care după ce Iți primeau diploma 
rhmlneau fără post In urmă cu un 
deceniu s-a ridicat la 2,3 la 
In 1085 ți la 5.J la sută In 
Există motive să credem că 
acesta va f: ți mal rău.

în ultimele luni s-a vădit că 
ciaiîțtU In științe „pure” In'lmpină 
mult mal multe greutăți decit In 
anii precedent! In a găsi un poet 
corespunzător calificării lor. Con
junctura economică explică in parte 
această situație. în 1870, producția 
Industriilor britanice do primă Lm-

sutfi 
1070. 
inul

sps-

țe șl In tehnologie atinge aproape 
cifra de 2D OTO tn. momentul de fată 
șl crește Intr-un ritm dc aproape 
zece la aulă pe an.

Pentru viitorul Imediat se văd 
mal ales primejdiile. în primul dnd, 
perspectiva de a tnllmplna dlficul- 
tfi;! tot mnl mari In obținerea pos- 
turitor tradițional rezervate ccrcetă.- 
torilor științifici rișca să-i descuraje
ze pe Uiiorl și să-l împiedice do a 
opta pentru studii științifice. O altă 
primejdie, legată de prima, este că 
departamentele științifico ți tehno
logico ale universităților nu vor fi. 
poate, Im măsură să se adapteze, des
tul de repede exigențelor unor si
tuații noL Mnl .rftmlne, In sfirșlt 
primejdia de i n vedea bugetele re
duse ale acestor ultimi ani, redu- 
cindu-se și mal repede încă in anii 
următori”.

0 mașină de pace 
în locul mașinii de război
Referi. ’a situația din Fran

ța, revista scriu-; „Do doi ani vintul

mal puțin, tn oubsldtar. spre scopuri 
pașnica. „Aceasta .«-a tntimplat tn trei 
etape :

—. Primul moment : a început răz
boiul. So acordă prioritate armamen
telor, Inginerilor, urinelor. Se fabri
că bomba (atomică) : se acordă priori
tate fizicienilor. „Războiul roca**; suc
cede războiului cald. Se fabrică rache
te, «ubmarlne nucleare. Fizicienii,: in
ginerii nu pot «să facă față sarcinilor. 
Este nevoie de chimlști pentru fa
bricarea napaimului, biologi pentru 
producerea gazelor șl microbilor. !:•.- 
formnticlenl pentru ordinatoare. „Răz
boiul rece” antrenează competiția tn 
spațiu: N. A.S. A., ‘ Instituție civilă In 
principiu, folosește aceleași tehnid 
ca și Departamentul Apărării. Este 
epoca „Big Science”, a marii știin
țe. Cel trei — Departamentul Apă
rării. N.A.S.A. șl Energia atomic# — 
finanțează 62 la sulă din cercetările 
americane.

— AJ doUea moment : opinia publi
cs începe oă conteste cheltuielile ma
sive alocate războiului șl cercetării 
spațiale. Purtătorii de cuvlnt oficiali 
găsesc atunci argumentul „reversului” 
pașnic al cercetărilor militare : teh
nica rachetelor In slujba periuțelor 
de dinți electrice. Publicul nu este 
prea convins, tn schimb, el desco
peră- nodvltatea oltul „revers” : po
luarea apei, aerului, deșeurlle ra
dioactive...

— Al treilea moment : „războiul 
rece” începe să mal slăbească puțin, 
iar cheltulellie militare slnt trlnate. 
Șl toiul se prăbușește. Este recesiu
nea. Doctorii In știință devin vlnză- 
tori la stațiile de benzină sau vlnd 
crenvurști.

„Luna trecută — continuă re
vista — 400 de «avanți și Ingi
neri .americani, aleși pe sprincea
nă. au foit convocați la Casa AIM 
de dr. Edward David jr.. primul 
consilier științific nl președintelui 
Nlxon, pentru n discuta despre n- ..« _ _ __ _.ordi
nea ■ de zi : reducerea activității șl 
chiar închiderea unor mari labora
toare Industriale ; Imbătrinirea ști- 
Intel americane datorită faptului că 
tinerii; descurajați de lipsa de sluj
be științifice șl tehnice, se îndreaptă 
spre oile domenii; șl, mai ales, eșecul, 
rate se confirmă. In priidnta unei co
laborări Intre guvern, universități și 
industrii pentru .a pune pe picioare o 
„mașină de pace”, așn cum nu știut 
să construiască o mașină de război. 
Nu s-ar putea oare să se recuoercze 
șomerii silinței pentru o se fabrica

cercetătorii Jillnțif’d. Este tot mal 
larg împărtășită impresia că are loc 
o pierdere a poziției cercetării In 
rindul priorităților naționale. în a- 
ceete condiții, ce se va Intlmpla cu 
cercetătorii științifici ? Prin ce sînt 
aceștia răspunzători de o stare de 
lucruri ai cărei victime el riscă te 
devină?”

„Ce te facem cu cercetătorii t — 
se întreabă la rindul său revista 
„rErprcss" Intr-un articol Intitulat ___ ________  „
sugestiv : „Cum trebuie te ne.deaco- coastă .situație urgentă”. Pe or 
toroslm de oamenii de știință". Cer
cetătorii slnt alarmați. Neliniște in 
Franța, In Europa. De asemenea 
In Statele Unite. Este vorba des
pre elita S.li.A., despre aceia care 
nu dat Americ!! un avans tehnologic 
co a făcut te pălească Europa de invi
die. Șomajul a fost întotdeauna parte 
componentă a decorului american. 
Dar savanțll ? Inginerii ? Cum s-a pu
tu: înllmpta

CSuflnd te descifreze cauzele șoma
jului In rindul savanților. revista re
levă faptul că cercetarea științifică

fort In .mod preponderent sl artifl- apă curată șl aer pur In lacul bom- 
cial orientată spre scopuri militare și belor „H" șl ai’ rachetelor 7”.
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Tovarășul Paul Niculescu-Mizil a primit 
na grup i profesori si stiuienti telssi 

Vinari In amiază, tovarășul Paul
Niculescu-Mizil, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al CC. ni P.C.R..

vizltS de studii ș! d» documentare 
în țara noastră.

Cu acest prilej a avut Ioc o ©oa- 
_____________ _ —— x__ -nagiJBIL-.''. TOrlj!r® privind : activitatea și pred- 
a primit un grup da profesori și. cupărlle Partidului Comunist Eo 
student! belgieni, Jn frunte cu prof. nifel to t’8 a soeinlis-
univ. Aîphonsa Vranchx, membru al
BirouM Național al Partidului So- 
daltet Belgian, ministru al justiției 
tn guvernul belgian, car® a făcut o

lie Partidului Comunist Ro- 
-----  în opera do făurire a socialis
mului ‘ti patria noastră, unele as
pecte ale politicii partidului șl «ta
lului nostru.

întrevederea s-a ' desfășurat într-o 
atmosferă foarte cordială.

Lucrările Comisiei de coordonare
a cercetării științifice

Vineri, Ia Minislrnrl Educației șl 
învățtailntulul s-au desfășurat lu
crările Comtelel de coordonare a cer
cetării ștUnțlflce, la rare au luat 
parte Leonte Rmitu, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, Gheorehe 
Cioară, președintele Consiliului Na
țional pentru Știință șl Tehnologie, 
Mircea Malița, ministrul educației șl 
învățamintului, reprezentanți ni con
ducerii unor ministere și al acade
miilor de științe, rectori al institu
țiilor de invfițfirnlnt superior, direc
tori ni unităților de cercetare subor
donate Ministerului Educației ri în- 
vățămîntulul, academicieni, cadre di
dactice. oameni de știință șl cultură.

Cu acest prilej ■ fost analizată ac- I___ ____
ttvitatea de cercetare științifică a in- nești pe plan internnții

stituțlllor de învâțămint superior șl 
a unităților do cercetare ale Minis
terului Educației șl învăț&mlntuluL. 
S-au dezbătut măsurile necesare pen
tru îmbunătățirea activității de cer
cetare, legarea el organică de pro
cesul de Invățămtat gi de activitatea 
productivă. Au fost, de oaemannea. 
niiaUzate măsuri In vederea intensi
ficării participării instituțiilor de 
tavățâmtat superior Ia rezolvarea te
melor din planul de slaț și a pro
gramelor prioritare, pentru _____
trarea forțelor de cercetare In labo
ratoare șl centre puternice, valorifi
carea pe scară mal largă a rezulta
telor cercetării prin brevetare șl 
stimularea prezentei științei româ
nești pe plan internațional.

ierului Educației șl ’nvfiț.lrnlnl-.iliiL

tru îmbunătățirea activității 
setare, legarea el organică 
sosul de Invățămtat șl de

Cronica zilei
J

Președintele Merii Adunări Na
ționale a Republicii Socialiste Româ
nia, Ștefan Voitec, a primit o tele
gramă de mulțumire din partea lui 
Jorgc Sapelll pentru feUdtările a-
dresat© cu prilejul alegerii sale In 
funcția de președinte al Senatului 
Republicii Orientale Uruguay.

*
flinta Irul afacerilor externe al 

Republicii Socialiste România, Cor
nelia Mânescu, a trimis ministru
lui supleant al afacerilor externe ai 
Greciei, Ch. Xanthopouloa-Patamns, 
o telegramâ da feticllare cu prilejul 
zilei naționale a acestei țări.

*
Vineri după-amlaza a «sositB- . ■ -- - -

București mlnistail federal ol justi
ție! din R a Germaniei, Gerhard 
Jahn, care, la Invitația ministrului 
Justiției, Teodor Vtasiliu. va face o 
vizită In țara noastră, în cadrul 
unui schimb de experiență In dome
niul Justiției.

La aeroportifl Otopcni. oagpetela 
a fost salutat de ministrul Teodor 
Viwiîlu, precum șl de ambasadorul 
R.F. a Germanic! la București, Er
win Wickert.

*
Vineri, martie I&72, George Ma- 

covMcu, prim-adjunct ai ministru
lui nfacerîîar externe, â primit in 
audiență pe Munsallh Daeng Ma- 
manggung, Jn legătură eu apropiata 
depunere a scrisorilor sale de acre
ditare, în calitate de ambasador ex-

Pakistanului Ia București, 
ai arnbasjrdcl, aițl membri ni Cor
pului Diplomatic.

Cu acest 
deținu a ,
sil fie călătorie din Pakistan,

est prilej, ziaristul Radu Bu- 
Impărtășlt asistenței Impre- 

.. ' , după 
care au fost prezentate filme docu
mentare reaUzato de siudlourilo par 
kv.tar.eze.

*
Vineri a foit semnată la București 

convenția de colaborare dintre Ră- 
dloteîevlzîunea română și O.ILT.F.

membri U.R.S.S., rft ți în afara granițelor 
sovietice.

în timpul șederii în România, ar
tiștii estonieni vor susține La 
Pitești șl București — sub bagheta 
dirijoralul Roman Mateov, artist ol 
poporului ni R. S. S. Estone, două 
concerte cu lucrări din creația mu
zicală sovietică ®1 universală

*
în zilele de 30—24 martie s-au des

fășurat la București lucrările semi
narului cu tema ..Industrializarea 
producției de preparate culinare”, or
ganizat do Ministerul Turismului, In 
colaborare cu Biroul Internațional al 
MuncJL

Seminarul s-a bucurat, de partici
parea tihor experți in materie din 
țară și de peste hotare, rare nu pre
zentai referate de apedalilat® înso
țite de demonstrați! practice.

★
Cu ocazia prezentării pentru prima 

dată In țara noastră a noilor modele 
ds automobile : „Renault 3“. „Renault 
1B“ șl „Renault 17" — care au fosț 
testate de ziariști de specialitate. In 
cunsul dimineții de Joi. In Incinta com
plexului expozlționnl din Piața Sdn- 
teli șl pe 
ieri d. . ......................
cretar general al Regiei Naționale a u- 
rinelor „Renault”, n ținut o conferin
ță de presă ®1 a oferi*, o recepție la 
Sa la Pata Mul RepubUdl din Capl-

Vizita delegației P.C.R. in Suedia
ÎNCEPEREA CONVORBIRILOR CU DELEGAȚIA PARTIDULUI DE 

STINGĂ - ~~........ ..........
STOCKHOLM 21 (Agerprcs). — Vi

neri nu Început la Stockholm convor
birile dintre delegația Partidului Co
munist Român. condusă de tovarășul 
Dumitru Popescu, membru a! Corni- ...
teiului Executiv, secretar al C.C. al ceasta ocazie s-au discutat proble- 
P.C.R., șl delegația Partidului de

COĂÎUN1ȘTU
Consultativ guvernamental pentru 
probleme culturale, llmar Bckerls, 
șeful Secretariatului pentru proble
mei© internaționale nle Ministerului 
Educației, șl alte personali lăți. Cu a-

Din partea română, conventia a foât semnată de Vaîerlu Rlpeanu. vice- Kardzat do Ministerul Turismului. In 
președinte al RadioteJevMunll româ
ne, iar din partea franceză de dL 
Raymond Poussnrd, director general 
adjunct al O.R.T.F.

Au fost prezențl reprezentanți al 
Ministerului Afacerilor Externe, pre
cum și Jean-Morie Ie Breton, înstăr- 
dnalu! cu afaceri ad-fnterim al Fran
ței la București, membri al Ambasa
dei franceze.

*
La Invitația Consiliului Culturii sl 

Educație! Socialiste. Orchestra sim
fonică a Radlotelestiriunll din R.S.S. 
Estonă întreprinde un turneu în țara 
noastră.

De-a lungul un«l activități con- 
corUsilco dcssîășurate ti,mp de aproa
pe M do ani, această' formație ar- 
ttailcâ, laureată a Festivalului unio
nal al coIeeUveSor muzicale, s-s fă
cut cunoscută șl apreciată.

I pe șogoaua Bucureștl-Snogov — 
după-amiază, dL M. Ou în, se-

___   _ . , , _ .. me legato do. dezvoltarea tchlmburi- 
slîngn — comuniștii din Suedia, for- lor culturale dintre România șl Sue-
mală din tovarășii C. H. Hermansson, 
președintele partidului, Lara Werner, 
vicepreședinte al partidului, Elnvor 
Marklund șl Urban Karlsson, membri 
al Comitetului Executiv. Convorbirile 
s-au desfășurat intr-un spirit de cal
dă prietenie, înțelegere și solidarita
te tovărășească.

La amiază, delegația a arat o ln- 
tllnlro cu Ingvar Carlsson, ministrul 
educației, membru al Comitetului 
Executiv al Partidului social-demo
crat suedez, caro a oferit un dejun. 
Au participat Lennart Matteson, pre
ședintele comisiei pentru cultură a 
parlamentului suedez, Paul Lind
blom, președintele Comitetului

dla, pentru Intensificarea colaborării 
In vederea unei mal bune cunoașteri 
a valorilor culturale ale celor două 
țări, In interesul comun ol cauzei pă
cii și destinderii Internaționale.

în cursul după-amiezii, delegația 
s-a Intllnlt cu membri al grupului 
parlamentar al Partidului de stingă 
— comuniștii din Suedia. Cu acest 
prilej s-a făcut o amplă Informare 
cu privire la activitatea deputațllor 
comuniști In comisii ®I In sesiunile 
plenare ale Parlamentului, la poziția 
pe care aceștia o adoptă față do dife
rite acțiuni parlamentare șl acte gu
vernamentale, In spiritul poziției ge
nerale a partidului po car«-I repre
zintă.

conccn-

o
nece-

603 293 lei.

A apărut revista

JAPONIA 7—1 • ASTAZI, UN

.j

Intrecerlle grupei B a campiona
telor mondiale de hochei pe gheată 
au început Ieri dimineață po patl-

SINGUR MECIs ROMANIA

române de științe politice
Vineri a avut loc In Capitală 

narea generală a Asoriațlel ro 
de științe politice. An partlcipaf 
ctomteierti, cadre didactica din 
ț.imirr.ul supertor, cercetători in do
meniul științelor sodal-polltlcc, spe
cialiști pradlcfcnl din diferita Institu
ții centrate.

Raportul de activitate a fost pre
zentat de prof. univ. George Meco- 
vescu, președintele asociației.

In aceeași ședință au fost adoptate 
unele nwxHfic&rl ale (Statutului asocia
ției șl a fost ales Coariilu; executiv 
al asociației. în prima sa ședință, 
conaUiul a ales următorul birou : 
președinte — prof. univ. George Ma- 
covescu, membru al Academiei do 
științe sociale și politice ; vicepre
ședinți — prof. univ. Valter Roman,

■ ®du- 
române 
it aca- 
tavă-

președintele Secției de știința potitica 
a Academiei de științe sociale șl po
litice, prof. univ. Constantin Vtad, 
vicepreședinte al Academiei de șt:i:i- 
țe sodaîe șl politice, directorul In
stitutului de științe pollUe» șî stu
diere a problemei naționale ; secre
tar general — prof. univ. Ioan 
Ceterchi, vicepreședinte al Academiei 
do științe sociale șl politico ; trezo
rier — prof. ucdv. Ion Vi:-,'::, membru 
al Academie! de științe sori ațe și po
litice, (Hrectoral Institutului de cerce
tări juridice al acestei academii; 
membri — prof. univ. Constantin Pe
tre și prof. univ. Gheorghe Zone, 
membri al Academiei de științe so
ciale și politice.

(Agcrprea)

manggung, In legătură eu apropl 
depunere ,a scrisorilor oale de ac 
dltarc, Ii___ 2„‘.L J____ ’.__ ___ _
traordlnar și plenipotențiar al Repu
blicii indonezia in Republica Soda- 
11.1.1 România.

*■
Institutul român pentru relațiile 

culturale cu străinătatea a. organizat 
vineri la Cosa de cultură a I.R.R.C.S. 
o seară culturală consacrată Zilei 
național© a Pakistanului.

Au participat Mlhneti Gheorghiu, 
prim-vleopreședtate al I.R.R.C.S.. 
funcționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe, Consiliul Cul
turii țȘ Educației Socialista, oameni 
de cultură șî artă, ziariști. un nu
meros public.

Au fost prezențl, de asemenea, 
Rariur Rahman Noore, ambasadorul
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nalizarea ei — a refleetat-o. cum nu 
sa poale mal bine, tabela de mar
caj : trei goluri marcate In primele 
20 de minute și alte 4 In următoare
le 20. în tot acest timp, n-au pri
mit nici un gol. Oarecum surprin
zător, in ultima repriză, japonezii au 
fost ringuri! rare au marcat, un n!n- 
gur gol, Insă.

Intrarea In arenă a hochelstltor 
noștri astăzi — jl tocmai In com
pania celei mal merituoase învinse 
do ieri, echipa Iugoslaviei 
spori j| ' 1
do 1

s-a inaugurat cu medul S.U.A. — Iu
goslavia. Prin performanta destul do 
recent realizată (locul doi In Jocu
rile olimpice de iarnă de la Sappo
ro), echipa nord-americnnă avea nu 
numai șansa victoriei, ci și pe cea 
a realizării uniri scor net Hocheiștli

'■ de peste Ocean au obținut, Inlr-sde- 
X, văr, victoria, însă la capătul unu! med 

extrem de echilibrat șl depunlnd e- 
forturi-Utnlttt. Nu-1 deloc exagerat 
dacă spunem că, față de. cele petre
cute In ultimele 10 minute nle parti
dei, „eroul” formației S.U.A. a foit 
portarul Jim Wott Intervențiile lu! 
au apărut tuturor (și au fost In
tr-adevăr !) senzaționale. Pe de altă 
parte «-a observat că bocheiștil a- 
merlcanl acuză o anume oboseală, 
apariția lor pe gheață pxodueindu-so 
la nici 30 de ore după sosirea la 
București. Nervozitatea manifestată 
în unele momente — cu urmarea d 
firească, eliminarea de po teren — 
a avut, desigur, influențe asupra ca
lității Jocului, asupra dimensiunilor 
scorulu!. Singurul gol ol echipei iu
goslave din ultima repriză a fost 
realizat dnd echipa S.U.A. avea pa 
gheață doar trei Jucători șl portarul, 
spedallștil care au mal vflzut-o in 
acest eezon afirmă că selecționata 
americană nu a avut de această dată 
acel potențial de joc care a Impus-o. 
spre pildă, la „Olimpiada albă” ; o 
explicație există — Intre timp Iotul 
a fost remaniat In bună parte. Dar șl 
Sn noua alcătuire, nvind de fapt cam 
jumătate din Jucătorii de la Sapporo, 
echipa Statelor» Unite ale Americli 
păstrează In continuare șanse mari 
la ocuparea locului întli In clasamen
tul general, deci la calificare în 
grupa A.

Scorul final ni partidei S.U.A. —■ 
Iugoslavia 5—3 (2—1. 3—1, 0—1). Pri
mul gol al medului (șl al competi
ției) l-a realizat Bob McMonama. 
Celelalte patru ale învingătorilor 
le-au marcat : Tom Peluso (3) — care

afirmă că selecționata_ __ C. ~ ____ S M J« _ H.W ;

în cîteva rînduri
FOTBAL. — Ieri la Zflridi au frwt 

stabilite, prin trageri la sorți, meciu
rile din cadrul semifinalelor compe
tițiilor europene de fotbal. „Cupa 
campionilor europeni” : Intemnzlo- 
nale Mllano-Ccltic Gtasgow, AJax 
Amsterdam-Bonflca Lisabona : „Cupa 
cupelor” î Djumhho Beriin-Dinamo 
Moscova, Bayern M(!::<•!wn-Glosgow 
Rongera ; „Cupa U.EFA.” ijj Toiten- 
ham-MUan, Ferencvaros Budapesta- 
Wolverhampion.

LUPTE LIBERE, — în sala Fîo- 
reasca eu început - Ieri întrecerile 
„triunghiularului” internațional de 
lupte libere dintre echipele României 
(A șl B), R.F. a Germaniei șl Unga- 
rieL Iasă rezultatele tehnice : Româ
nia A-Ungn-ia 5—4; R.F. a Germa- 
ntel-Romftnla B 5—4; România A- 
R.F. a Germaniei 3,5—3,3 ; Ungaria- 
Homânla B 6,5—2,5.

^eînnoiți-vă abonamentul la revista

LUPTA DE CLASĂ'
Organ teoretic și politic ai C.C. al P.C.R.

moniste șî muncitorești 
diate 

a Dezbateri 
o Opinii
• Lecții și consultații 

sare diferitelor forme de învă- 
țămint Ideologie

• Recenzii
« Note

© Probleme teoretice ale 
construcției socialiste

o Economie politică
© Știință șl filozofie
© Sociologie
© Istorie
© Literatură șî artă
a Probleme ale vieții Inter

naționale șî ale mLșeărlî eo-

Temallcft variolă. Abordarea problemelor actuale ale teoriei mnr- 
sist-lenlnlste, ale politicii Partidului Comunist Român face din re
vista „Lupta de clasă” un instrument util La tndemlna activiștilor 
de partid șl de stat, oamenilor de știință șl cultură, lectorilor șl pro
pagandiștilor, a tuturor celor care studiază în diferite forme de 
învSțăntiht.

Revista se găsește la chioșcurile de difuzare a presei șl In li
brării.

Abonamentele se fac la oficiile poștale șl agențiile P.T.T.R. din 
toată țara, prin factorii poștali șl dlfuzoril de presă din întreprin
deri, Instituții șl de la sate.

Prețul unul abonament: 3U lei — anual; 18 lei — pe șase luni.
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se anunță candidat la titlul de gol- 
goter — și Stu Irving. Echipa Iu
goslaviei a înscris prin Roman Smo- 
lej, Rudolf Hi ti șl Gornzd Ellti.

Cuplajul de după-amlază l-au defl- 
chSs echipele Botanici șl Norvegiei. 
Perfect echilibrat In prima repriză 
Cl—1), Jocul avea că râmi hă la dlv- 
creția hoehelștllor polonezi, a căror 
putere ofensivă șl mai alea preci
zie In șuturi au făcut ca nooral să 
la proporții, răstarnînd In bună par
te anticipările care, sinceri să fim, 
chiar dacă Indicau succesul polone
zilor, nu aveau In vedere o victo
rie a acestora cu 9—1. (învingătorii 
au marcat 6 goluri în repriza se
cundă și 2 In cea de-a treia).

O 'Impresie deosebită a lăsat a- 
seară echipa R. D. Germane. Aceas
ta nu numai pentru succesul fecll 
realizat In fața reprezentativei Ja
poniei. în primele două reprize, su
perioritatea bochelștlkw dfin R.D.G. 
— buni patlnatorir tacticieni aproa
pe desăvirșițl. dlrzi șl preocupați se
rios de organizarea ofensivei, de fl-

I, desigur, Interesul amatorilor 
hochei din Capitală.

Ion bUMITRlU

Vineri după-amtază a avut 
loc festivitatea de deschidere. 
Cuvîntul de salut adresat partl- 
clpanților a fa-t rostit de N. 
Bozdog, președintele comjtelu- 
lul de organizare. Apoi o luat 
cartului M. Subrt (Cehoslova
cia), vicepreședinte al ligii in
ternaționale de specialitate.

. „PROBLEME i; ECONOMICE
nr. 3/1972

Din numărul pe luna martie al re
vistei semnalăm articolele : „Rezul
tate șî perspective ale perfecționării 
activității economice în industrie șî 
construcții* de ION ST. ION ; „Un 
deceniu de Ia cooperativizarea agri
culturii' de D. DUMITRIU : „Va
lențe noi ale alianței muncitorești- 
țârăncștl” de M. COBUZ și „Țără
nimea cooperatistă — clasă nouă a 
societății socialiste” de MARIN 
POPESCU.

în continuare, ta etdrufl rubricii 
„Creștere și eficiență economică" 
stal publicate articolele : „Perfec
ționarea structurală a organizării 
inireprinderilor Industriale” de OVI- 
DIU N1COLESCU și „Activitatea de 
producție șl de prestări do servicii 
In cooperația de consum” de IOAN 
BUCȘA La rubrica „INSTRUMEN
TAR MODERN DE CONDUCERE ȘI 
PLANIFICARE ECONOMICĂ". C. 
1TUREZEANU șl G. OBREJA «mi
nează articolul „Considerații privind 
măsurarea rezultatelor economice în 
construcții", țar M. LIXaNdRU pa 
cel Inlilutat „Indleatorl șî căi de 
sporire a eficienței comerțului ex
terior".

La rubrica „Experiențe naționale 
de modernizare a structurilor econo
mice", revista publică dariiaterea in
titulată „Considcrațlunî prealabile 
elaborării prognozelor economice 
românești".
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Revista continuă publicarea în ca-, 

drul rubricii „DEZBATERI" a steno
gramelor la dezbaterile „Modele de 
corelații latre fondul de acumulare 
și fondul de consum pentru progno
za, dezvoltării economiei românești” 

. ................... L‘.'"îme- 
------ -...........  socialism” 

„Sistemul Indicatorilor de 
șl „Criza sistemului va- 

îs cauze, implicații,

iy.i ruuora „vaiusuuufu , ru i. u- 
JOL semnează articolul „I.egea eco
nomică fundamentalii a socialismului 
și trăsăturile sale in etapa actuală”, 
tar la rubrica „RELAȚII UMANE”, 
C. BOTEZ. MARIA MAMAL1, Z. 
țVETNTRAUB semnează articolul 
„Utilitatea metodelor psihologico de 
selecție profesională”. Revista mai 
Inserează In cadrul rubricii „RĂS
PUNSURI LA ÎNTREBĂRILE CITI- 
TORILOR“ articolul „Metoda dru
mului critic” de I. GROSU, iar Ia 
rubrica „CONJUNCTURĂ ȘI PROS
PECTIVA ECONOMICĂ”, articolul 
„Dezvoltarea relațiilor economice 
dintre România și țările africane” 
de FLORIAN STOICA.

Revista cuprinde și în acest 
mâr rubrica „Critică și blbliogra

în încheiere sini prezente cunos-

ni) : „Parilculariiăți ale folosirii 
iadelor economeirice in sociali 
(II) ;
plan"
Itiiar ca _ ■

erspectlve” (UD.
La rubrica „Consultații”, A CO-

. nu-
iiîc.a și bibliografie”.

J.o___ _______ ___ „---------------------- ------_-------*5:

cutele rubriel „Note bibliografice” : 
„Consemnări” ; „Din viața șUlnțlfl- 
eă“ ; ■ „Scrisori către redacție" șl 
„Publicitate”.

(Urmare din pag. D

voluțlel. O expresie remarcabila a 
aceste! dorințe comune o constituie 
invitarea unei delegații a Partidului 
Comunist Român la lucrările primu
lui Congres ordinar al M.P.R., caro 
va avea loc In luna ma: — invitație 
core a fost acceptați cu plăcere. 
România șl Zair slnt țări cu orinduiri 
sociale diferite ; este, de aceea, firesc 
ca între ele să existe, pe lingă un 
larg consens in problem® fundamen
tale. și unele deosebiri de păreri. Dar 
— așa eumf s-a subliniat in discuțiile 
dintre cel do! șefi de state — deose
birile în abordarea șl rezolvarea pro
blemelor Interno sau In interpretarea 
evenimentelor internaționale nu sini 
șl nu irebule eă fie un impediment 
în calea unei colaborări fructuoase.

O asemenea colaborare se poate 
căătll numai pe temelia respectării 
principiilor imuabile ale dreptului șl 
legalității Internaționale, proclamate 
colemn în declarația comună : prin
cipiile Independenței ?i suveranității 
naționale, egalității în drepturi, 
neamesiecniui în treburile Interne, 
avantajului reciproc, al excluderii 
forței și amenințării cu forța, precum 
și a presiunilor de orice natură, al 
respectării drepiulul fiecărui popor 
de a-șl haliri în mei liber destinai. 
Dezvoltarea relațliÎOT interatataîe pa 
aceste principii rfepiuido cerin- 
țoSoc dezvoltări! fiecărei nnțiunl 
șl, totodată. Intereselor majoro ale 
conviețuiri! pașnice Intre toate ata- 
tele. cauzei libertății șl proaresulul 
social al tuturor popoarelor. Din acest 
punct de vedere, așa cum a declarat 
președintele Mobutu „vizita in Re
publica Zair a primului șef de stai 
dinir-o țară soeinlisiă ne oferă un 
minunat prilej de □ afirma voința 
țării noastre de cooperare cu (oaie 
țările Iubitoare de pace, de.libertate 
șî animate de respectul față de in
dependența națională, Indiferent de 
apartenența lor Ideologică sau socîai- 
poliilcă”.

în fața omenirii contemporane se 
află numaroașe problema

1
nai© rterezolvate ; pentru a se ajunge 
la soluții viabile, trainic© este nece
sar să se țină seama do interesele 
tuturor popoarelor, să se asigure a- 
dezlunea voluntară a țărilor Intere
sate, partidparon activă a tuthror 
țârilor, Indiferent ds mărimea și po
tențialul lor — țărilor mid ■?! mij
locii revenihdu-le rolul de n acționa 
cu tot mal multâ fermitate In promo-

-- ~ : 
r

'i

iniemațio-

j
varea țelurilor păcii îi securității in
ternaționale. i

în Zair, ca prclutindea! pa pămln- 
tul Africii, șeful statalul nostru a dat 
încă o dată glas poziției consecventa 
a României sodallsta do condamnare 
hotărită a colonialismului, do solida
ritate activă t-,s lupta popoarelor din 
Angola, Mozambic. Gulneea-Bissau. 
Namibia, a celorlalte popoare care 
luptă pa toate căile, adeseori cu arma 
!h mină, pentru scuturarea jugului 
colonial și afirmarea dreptului lor 
sacru la independență șl suveranitate 
nationals. Documentul, care poartă 
semnătura președinților Româniși și 
Zairului, condtunnă e.i fermitate dis
criminarea rasială și politica de a- 
partheld a regimului rasiat din Africa 
de Sud și Rhoitaslo șl subliniază ne
cesitatea Întreprinderii unor măsuri 
concrete, Imediat©, in vederea aplică

ri rezaluțlllor O.N.U.

cesltatea Inlropi 
concrete, Imediat 
rit declarațiilor;

privlnd decolonizarea, politica do 
discriminare rasială. A sosit de mult 
timpul ®ă fie complet lichidase orice 
vestigii ale coSonlalismului I

România sprijină lupta tinerelor 
Btate împotriva acțiunilor imperialiste 
șl ncocolonfeiilste, pentru recupera
rea și folosirea, In Interesul propriu, 
a bogățiilor naționale, pentru dezvol
tarea de rine stătătoare. Reducerea șl

mentarea politică a conflictului din 
Orientul Apropiat, po baza rezoluției 
Consiliului de Securitate din noiem
brie 1K7.

Securitatea europeană, concepută 
ra un sistem rare să ofere fiecărei 
țări garanția unei dezvoltări pașnice, 
la adăpost de orice amonlnțâre do 
asreatane. Intr-un dlmat de înțele
gere șl colaborare, este o problemă vi
tală a zilelor noastre. Așa cum s-a 
evidențiat in cursul vizitei, orice pro
gres in rezolvarea ei constituie o con
tribuție la cauza securității pe toate 
continentele, ta dezvoltarea unor re
lații bune Intre Europa ți Africa, la 
întărirea păcii mondiale.

Corespunzător cerințelor stringen
te ale vieții internaționale, Romania 

să se acțto-

înființată ta Conferința Internațio
nală. de la New York din 1946 ca in
stituție specializată a O.N.U., Organi
zația Mondială a SânAtățU urmărește, 
rtivit statutului său. să contribui© 

„crearea condițiilor unei perfecte 
sănătăți fizice, psihice șl sodale pen
tru toate ființele umane”, ta realiza
rea „unui nivel dl mal înalt posibil 
do sănătate pentru toate popoarele”, 
în ed aproape 20 de ani de activitate, 
O.M.S. — din care fac parte 131 de 
state membre și asociate — deține un 
rol uaanJm recunoscut In domeniul 
promovării umor raporturi do colabo
rare intre'state pentru protecția să
nătății. Prin Însuși ncv.it fapt, O.M.S. 
are o vocație universală. De altfel, 
articolul 3 a! statutului acestui orga
nism precizează, așa cum aste și fi
resc, că toate statele lumii pot fi 
membre ale eale. Cu toate acestea, 
datorită Infiltrării unor practici șl mă
guri discriminatorii, un șir de țări 
continuă să fie ținuta In afara organi
zației, lucru care duce, flreșt®, ta În
gustarea arici de activitate a O.M.S., 
la limitarea eficacității ei. Interesele 
ocrotirii sănătății pe plan mondial re
clamă punerea In valoare a experien
țelor pozitive acumulate de fiecare 
țară'in parte, conlucrarea tuturor sta- 

■ telor. - -1 ■ - ■ ■
, Militlnd eu consecvență pentru a- 

pltcarea salaâ a principiului univer
salității tiituror organizațiilor ți or
ganismelor internaționale. România— 
ca membră a OJMLS. de ta InfUnțarea 
acesteia — s-a pronunțai cu fermita
te In favoarea participării ui'.uror. 
lelor la activitatea organlzațlef. După 
cum se știe, în decursul anilor, țara 
noastră a susținut iM-ce.xitu'ca restabi
lirii drepturilor legitime ale Republi
cii Populare Chineze In O.M.S., arâ- 
tlnd că absența reprezentanților le
gitimi al poporului chinez In acest 
forurn nu face deci:, să dăuneze reali
zării scopurilor Înscrisa In statutul 
O.M^S. Este de aceea pozitiv că, In ul
tima sa reuniune, Consiliul Executiv 
al O.M.S., dlnd dovadă de realism ți 
trăglnd concluziile ce ®e impun din 
restabilirea drepturilor legitime ate 
R. P. Chineze la O.N.U.. a deda În
scrierea . pe agenda viitoarei Adunări 
Mondiale a Sănătății a problemei re
prezentării Chine! In O.M.S., rocu- 
noBBjtorea guvernului R. P. Chineze 
ca unicul guvern avihd dreptul să 
reprezinte China In aceaslâ organi
zație.

Apropiata sesiune, a 21-a, a Adu
nării Generale n O.M.S. va dezbate, 
prlnlro altele, cererea d© primire In 
rindurile membrilor organizației a 
Republicii Democrate Germane. în 
abordarea acestei probleme este ne
cesar ca statele membre ale O.M.S. 
să la in considerare și această rea
litate obiectivă a vieții internaționalo 
— existența, ca rezultat al evoluției 
istorice, a cotor două state germane. 
De ’nd decurge cerința Imperioasă 
de & se crea condiții pentru partici
parea normală a ambelor state ger
mane ta viața Internațională. Ia tonte 
organizațiile Internaționale șl ca atare 
ta activitatea Organizației Mondiale a 
Sănătații.

Așa cum se știe, R. D. Germană s® 
afirmă pa arena internațională ca un 
factor activ al destinderii șl colabo
rării IntemațloMla. Stat suveran șl 
Independent, R. D. Germană Întreți
nă relații diplomatice, economice șl 
in alte domenii cu numeroase state, 
este membru a sute da organizații In
ternaționale. Recent, guvernul R. D. 
Germane a semnat acordul de control 
cu Agenția Internațională pentru E- 
nergla Atomică cu privire la apli
carea do garanții in cadrul tratatului 
da neproliferare a armelor nucleare, 
înțelegerea stabilită cu A.i.E.A. re
prezintă primul tratat, realizat pe 
baza dreptului internațional, po care 
această tară 11 încheie eu o organiza
ție a O.N.U. Toate acestea dovedesc 
e;«?ul încercărilor de a menține 
R.D.G. In Izolare șl subliniază necesi
tatea obiectivă a primirii ei in O.N.U. 
șl organismele eL Slnt dealifel sem
nificative unele contacta care mi șî 
fost deja stabilite, do pildă, vizita 
d® studiu In R. D. Germană a unei 
delegații a Comisiei de invățămlnt a 
U.N.ES.C.O. precum șl vizita repre
zentanților Biroului regional european 
al O.M.S. in această țară. Toate a- 
ccstea subliniază eu pregnanță nece
sitatea participării, , ea membru cu 

£ 
slliuiii specializaie alc OJ^.U. Primi
rea R. D. Germane In O.hLS. ar re
prezenta un aci de realism și echita
te, corespunzător prineipiulu! univer
salității, principiu fundamental În
scria In Carta Națiunilor Unite. Par
ticiparea R. D. Germane la activita
tea O.M.S. ar aven, in același timp, 

■ efecte favorabile asupra ansamblului 
activităților organizației, cunoscuta 
fiind marile succese înregistrate de 
această țară In toata domeniile de ac
tivitate, inclusiv cel medical.

Necesitatea reprezentării R.D. Ger
mane in O.N.U. și In organizațiile sale 
este de altfel recunoscuta astăzi In 
măsură tot mal mare. Secretarul ge
neral ol O.N.U., Kurt Waldheim, s-a 
pronunțat, recent. In favoarea primi
rii R. D. Germane șl R. F. a Ger
maniei in O.N.U., iar numero'i con
ducători al diferitelor organizații spe
cializata ale O.N.U. și-au exprimat o- 
plnla In favoarea aplicării principiu
lui universalității organizațiilor res- î 
pective.

România a atras atenția ta repe
tai© rintluri asupra ;:or..-crințclor ne- 
gative pantru activitatea O.M.S. pe 
care le are ținerea în afara acesteia a; 
unor state, cum ar £1 R.P.D. Coreeană 
ți R. D. Vietnam, țări care, prin reali
zării© tor în domeniul social și al o- 
crotirii sănătății, ar putea aduc© o 
contribuție eficientă la eforturile co
lective pa plan sanitar.

A devenit tot mal evident că solu
ționarea favorabilă a problemei parti
cipării cu drepturi depline a R. D. 
Germane la.activitatea O.?«Î.S. nu mal 
poate fi amlnată. realizarea acestui 
deziderat răspunzlnd țelurilor uma
niste ale O.M.S. și, In același timp, 
constituind un aport la cauza destin
derii ți conluaării internaționale.

Eugen IONESCU

zaireze
llchfctarea decalajului economic exis
tent între țările Industrializate și cele 
In curs de dezvoltare constituie o 
problemă vitală pentru progresul șl 
pacea întregi! omeniri, soluționarea 
el rcctamlntl conjugarea eforturilor 
proprii ale țărilor rămase In urmă din 
pune* de vedere economic cu o larg® 
colaborare Internațională, fără obsta
cole șl diSCTiminftri.

Pacea fiind Indivizibilă, persistența 
unor focare de conflict in diferite re
giuni ale globului periclitează securi
tatea popoarelor de pe toate conti
nentele ; este, de aceea, necesară so
luționarea diferendelor pe singura 
cale rațională și sxwîbUă • - calea tra
tativelor. Cele două părți au reafir
mat necesitatea Încetării lntarvențlel 
armate In Indochina șl aslgurâill 
dropsurilor popoarelor din această 
peninsulă da a-șl hotărî singure soar
ta. Ee s-au pronunțat pentru regia-

■te.
șl Zair consideră necesar 
nezo ferm pentru înfăptuirea unor 
măsuri concrete șl eficace In vede
rea Încetării cursei înarmărilor, In
terziceri: afmelor atomice, abolirii 
blocurilor militare, Înaintării pe ca
lea dezarmării generale. Subliniind 
adeziunea lor deplină la principiile 
și scopurile O.N.I.Î., cele două țări 
reafirmă necesitatea de a se acționa 
pentru ca forul Internațional să-și 
sporească rolul șl eficiența In viața 
Internațională contemporană.

Convinși de utilitatea contactelor 
personale Intre șefii de state — con
cludent reliefată încă o dată do În
seși Intilnirtle la nivel Înalt romăno- 
zaireze — cel doi președinți ou con
venit să continue schimbul do vi
zite ; președintele Nlcolae Ceaușascu 
a acceptat Invitația președintelui Mb- 
butu de a vizita din nou Republica 
Zair.

Poporul român, care urmărește cu 
profund interes, cu legitimă mîndrie 
patriotică călătoria conducătorului 
partidului șl statului nostru in țările 
africane, Ișl exprimă satisfacția pen
tru rezultatele pozitive alo vizitei in 
Znlr, pentru perspectivele pe care ea 
le deschide In relațiile do prietenie 
șl colaborare dintre cele două po
poare, la concordanță cu marea cauză 
a prieteniei, progresului și colaboră
rii intre popoare.

Ziua națională a Greciei
A devenit Ioc de pelerinaj acea 

piațetă din orașul peloponeztan Pa
tras, unde, la 23 martie 1821, in fața 
unei mori adunări populare, a fost 
lansat apelul la războiul general 
pentru dobîndlren Independenței 
Greciei. Greu se anunța acest 
război, dar ideea independenței a 
mobilizat poporul grec, cu setea Iul 
cunoscută de libertate, Ia ample ac
țiuni Insurecționale care, după a- 
proape un deceniu, ,au dus ta vic
toria finală Acwl război drept a 

nit simpatia tuturor conștiințe
lor Înaintate ale Europei acelei vremi. 
De un larg sprijin șl o profundă 
simpatie s-a bucurat lupta poporu
lui grec din partea Principatelor 
Române, a patrtoților români. A- 
cc.j: maniteMări do solidaritate au 
dus in eonjolklnrea unor vechi le
gături de prietenie dintre popoarele 
român si grec, core ®-au găsit a- 
desea alături In lupta împotriva 
dușmanului comun — Imperiul oto
man — pentru cucerirea indepen
denței naționale.

Generația de azi cu greu poate 
percep© că, de la lansarea acelui a- 
pel Istoric pentru marcarea că
ruia 25 marile o devenit Ziua națio
nală a G-edel — au trecut 151 de 
anL Șl aceasta pentru că ideile p© 
care le-n afirmat, imaginea eveni
mentelor ce l-au urmat s-au trans
mis piuă in zilele noastre. Lor le 
slnt consacraie primele lecții de 
citire. Portretele eroilor naționali 
slnt familiare tuturor. Rar poți fn- 
tfinl in Grecia o localitate, fie șl un 
cătun, care să nu aibă amenajat un 
colț destinat cinstirii memoriei celor 
care, pleclnd din localitatea respec- 
tlvă, s-au distins in bătaUa pentru

independența târli. Și acum unul 
din cele mal populare cîniece, pâ- 
tntns de dramatismul ciocnirilor ar
mate șî de revărsările de bucurie 
ca urmare a victoriilor pe care le e- 
vocă, poartă denumirea: „Ani ' '

Cucerirea independenței a 
doar Începutul statornicirii ______
grec, a cărui făurire n solicitat e- 
forlurile multor generații. In preocu
parea sa pentru llchldorea subdez
voltării, poporul grec depune mari 
eforturi, iniruntlnd vitregii, valorii!-- 
dndu-șl bogatul potențial material și 
uman. Geografia economică a țării 
se află intr-un proces de metamorfo
zare. Au luat ființă ramuri indu.^ 
triale noi și, prin utilizarea adecvată 
a resurselor țării, ee deschide p-er- 

cadrul cărora să se găsoasefi soluții 
și Ia unde din problemele sociale 
care eo perpelueozâ.

Asnlrlnd la progresul țării, po
porul grec nutrește sentimente de 
prietenie față de celelalte popoare. 
Aid se relevă cu satisfacție dezvol
tarea raporturilor de colaborare din
tre Grecia șl România, ceea ce ișl 
găsește expresto îndeosebi în crește
rea volumului schimbului de măr
furi. in perspectivele favorabile ce 
sa deschid cooperării In unde ra
muri ale economiei. Adlndrea șl 
multiplicarea legăturilor de colabo
rare dintre cele două popoare cores
pund Inlereselbr lor. ca și intereselor 
tuturor popoarelor din această re
giune. rare doresc ca Balcanii că de
vină o zonă 0 prieteniei, colaborării 
și bunel vecinătăți.

Al. CÎĂÎPEiANU
A Sena,

iul 1821”. 
a marcat 

statului
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spectiva unor evoluții economice in
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LONDRA 24. — Corespondentul 
nostru, N. Plepoanu, transmite : Ca 
urmare a Înrăutățirii sîluațlcl din Ir
landa dc Nord, primul ministru al 
Marii Britanii, Edward Heath, a n- 
nuntat vineri in Camera Comunelor 
că Iriantla do Nord va trece sub 
controlul direct al autorităților dJn 
Londra. Transferarea puterilor exe
cutive și legislative exercitate timp 
de o jumătate de ssco! de Stocrnont 
(Parlamentul din Belfast). va tace o- 
bîecius unei legi, care urmează a fi 
supusă aprobări! Camere! Comunelor 
sap'.amina viitoare. Potrivit premie
rului britanic. Parlamentul nord- 
irlondez este suspendat** și nu „di
zolva t°.

Măsurile respective, care rflmîn în 
vigoare un an, puțind f: apoi pre
lungite, prevăd, Intre altele, elibera
rea treptată a persoanesor Internate 
In lagăre. S-a anunțat, de asemenea, 
numirea unui secretar de stat pentru 
Irlanda de Nord, In «j>'.

Pariamentului britanic care, la rindul 
său, va dewinna o comisia formată 
dta nord-lrlandezl pentru a-1 ajuta 
ta îndeplinirea sarcinilor sale. Auind 
dnd timpul o va permite — a adău
gat premiera! Heath — vor fi Intre- 
jxrlnse consultări asupra viitoarei 
structuri a guvernului Irlande! de 
Nord. Ei a precizat câ primul ml- 
nlslra nord-lriandez, Brian Faulkner, 
va rezolva problemul© politice cu
rente plnfi dnd dispozițiile legale 
necesare vor fi adoptate de Parla
mentul britanic.

In Irlanda de Nord au avut loc 
demonstrații ale populației protes
tante majoritare Împotrivă măsurilor 
adoptate. Nemulțumiri au tort ex
primate și de unii deputațl nord-ir- 
landezl in Camera Comunelor, care 
au declarat că intenționează ®ă se 
retragă dta Parlamentul brltanțe. La 
Londra s-a anunțat că 4 OT0 militari 

_ , . ....... .. , britanici stat gata să fio trimiși In
Irlanda de Nord, In persoana Iul WU- Irlanda de Nord pentru a face față
llam Whitelaw, actualul lider al oricărei eventualități.

pentru dezarmare
: . ■

GENEVA 24 (Agerpres). — Dele
gațiile țârilor participante la sesiu
nea de primăvară a Comitetului pen
tru dcaarmare, care se desfășoară In 
prezent la Genova, au discutat — In 
cadrul unei noi ședințe do lucra — 
problema realizării unui tratat pri
vind interzicerea armelor chimice.

După ca a subliniat necesitatea in- 
fflptuirli, plnă la sfârșitul anului in 
curs, n unor măsuri’concreta privind 
dezarmarea, șeful delegației italiene, 
ambasadorul Roberto Caraociolo, a 
aproclat că interzicerea armelor chi
mice constituie problema asupra că
rata comitatul poate realiza lri pre
zent progresele oale mal sensibile.

La rindul lor, delegații Olandei, 
Indiei și Mongoliei s-nu pronunțat 
pentru încheierea unul ocord care să 
Interzică armele chimic©.
 « •

Amplă campanie in U.A. pentru ratificarea 
trâtateier că II. I. S. S. si Peionia

Expoziție de artă 

populară românească
■f

BONN 14 (Agerpres). — Organiza
ția democratică vest-acrmnnâ ..Pen
tru dezarmare, securitate si solidari
tate Internațională"' a început să 
desfășoare in toate orașele mari nle 
It F. a Germaniei o amplă enmpa- 
nle In favoarea ratificării tratatelor 
acestei țâri cu Uniunea Sovietică si 
il l’. Polonă, pentru înfăptuirea prin
cipiilor coexistente! pașnice.

In numeroase orașe yest-gormane 
s-au desfășurat. de asemenea, confe
ri,nto sindicale, in cursul cărora au 
fost adoptate apeluri adresate depu- 
îati'.or din Bundestag, arin care li se 
cere să voteze in favoarea ratificării 
tratatelor. Totodată, un număr del 
peste o suta cunoscut! militant! ne 
tărîm ©odăi au chemat populația

R. F. a Germaniei sfi-ș! Intensifice 
compania în sprijinul ratlficărU. arfi- 
Und că „rațiunea ți onoarea recSamă 
In mod imperial, ratificarea tratate
lor-.

*
BONN 24 (Agerpres). — Intr-o 

etaisoare adresată președintelui U- 
niunii Studenților Crestin-Denxwaii 
din R. F. a Germaniei, cancelarul 
Willy Brandt n «jbllniat că norma
lizarea relațiilor dintre R.F.G. șl 
Uniunea Sovietică este In avantajul 
tuturor Matelor europene. Brandl a 
relevat cu acest prilej Influența no- 
zitlvâ pe core a nvut-o tratatul 
semnat de R.F.G. cu U.R.SA asupra 
renllzfirii acordului cvadripaitit Pri
vind Berlinul occidental șl a averti
zat câ țara sa 
datta tratatele 
și la Varșovia

I
FASCISMUL!“

Roma democratica șl anllfas- 
dstă a comemorat vinari. Intr-o 
atmosferă înălțătoare. împli
nirea a 213 de ani de la masa
crul, din 25 marile 1&44. do 1a 
Grotele Ărdealine, unde au tos* 
uciși de căita naziști, ca repre
salii, 335 da cetățeni romani, 
Dlnd o amploare și o semnifi
cație cu totul speciala tnanifos- 
tâ-ilor. organizate la 21 martie 
la Roma, partidele clase! mun
citoare — P.C.L, P.S.L.

5!

\!
I .... _
i I’.S.I.U.I'. — organizațiile tos- . 
[ Utor partizani șl luptători din )

*

se va sări In Izolare 
semnate In Moscova 
vor fi respinse.

* .
. BONN 24 (Agerpreb). — Intr-un 
interviu acordat ziarului .,Deutsche 
Rhein-Zeilung'“. cancelarul Auslriet. 
Bnino Kreisity. a subliniat marca im
portanta polldcă Internațională a ra
tificării de către Bundăstagu! vesl- 
gernurn "a tratatelor semnate de 
R.F.G. cu UJR.S.S. 'si- cit Polonia. 
Referindu-se la dedarnttllo liderilor 
U.C.D.-U.C^, câ raSificaroa" celor , 
două tratate este o chestiune Internă 
a R. F. a Germaniei. Krelsky a 
subliniat câ, avlnd lri vedere însem
nătatea pe care relațiile dintre 
R.F.G. și Uniunea Sovietica o au 
pentru întreaga Europă și pentru 
pacea mondială, lucrurile nu stau 
nirtderrim-nșn. Fără îndoială, a ară
tat eL reglementarea acestor relații 
este un factor primordial al destin
derii. Dacă o asemenea reglementare 
nu âe va produce. In viitorul apro
piat. In Europa nu va mai puica 
exista o destindere autentică.

ț_____ _ ________________

CAIRO 24. — Corespondentul 
nostru, Nicol'se N. Lupii, trans
mite : La Cairo a-a deschis o 
expoziție do artă populară ro
mânească, organizată Intr-una 
dintre cele mai cunoscuta săli de 
expoziții din capitala egiptea
na — „Galeria Bab El Louk". 
Expoziția a fost inaugurala, In 
numele dr. Abdel Kader ' Haiem 
vîMpremler șl ministru al cul
turii și informațiilor, de câtru 
S&ad El Din, subsecretar do stal 
la Minteierul Culturii și Infor
mațiilor. La vernisaj au partici
pat pareonalltâți ale vieții ar
tistice șl culturale egiptene, șefi 
de misiuni !șl alț.l reprezentanți 
ai corpului diplomatic, ziariști, 
un numeros public. A fost,' pre
zent ambasadorul României la 
Cairo, Tlius .Sinii.

Deschisa in cadrul manifestă
rilor de prietenie româno-egip- 
terte, care preced apropiata vi
rilă Ia l'LA.H. a tovarășului 
Nicolae Ceaușuscu, expoziția vi
ne să ia adauge unui șir de ac- 
Jiual, inițiate po baza acordului 
cultural româno-egiptaatj, adu- 
dnd no! valențe prestigiului do 
care se bucură pesta hotare rea
lizările artei populare românești 
șl. a contribuind la cunoașterea 
lor de căteat publicul din această 
țară. .

Tot In acesta. zile.’ eaaa <|e 
culrnrâ Kașr El Nil din Cairo 
găzduiește expoziția „Imagini • 
din Republica Socialistă Romă-, 
nin“ care a fost vizitată plnn In 
prezent de tm numeros public.

i
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întrevederea tovarășului
Manea Mănescu

cu secretarul general âf 0. N. U.
bleme privind participarea României 
la nctivllflSlie' Națiunilor Unite, pre
cum șl aspecte ale rolului șl efiden- 
țe! organizației In dezvoltarea colabo
rării internaționale, ta consolidarea 
păci! și securitfițli.

Secretarul general al O.N.U. a 
transmis președintelui Consiliului da 
Stat al Republicii Socialista România, 
Nicolae Ccaușeacu, sentimentele sate 
de inaliâ prețuire, precum și urflri d3 
prosperi lato pentru poporul român.

*,
cooperare Industrială, tehnologică, 
ștîlnțificfi ș! de dezvoltare a schimbu
rilor comerciale. De asemenea, a răs
puns La întrebările pârtie!punților cu 
privire la condițiile prevăzute în le
gea comerțului exterior pentra coope
rare ș! colaborare economică și tehnl- 
co-șliințiflca externă. Au fost abor
date, de asemenea, posibllltațlle de 
cooperare In domeniul Industriei pe
troliere, chimice, construcțiilor de 
mașini, valorificării resurselor de ma
terii prime in terțe țări,

In aceeași zi, delegația a fficut o 
vizită la compania „International 
Bouslness Machlno". unde s-au pur
tat discuții despre modul de pregă
tire a cadrelor de specialiști ta ci- 
bcrneticfi economică șl de utilizare 
a calculatoarelor in procesul da pro
ducție și gestiune.

La Intilnlrea cu conducerea com
paniei ..Singer” bu fost discutate u- 
nele posibilități de cooperare indus
trială și tehnică.

în Încheierea programului de Ia 
Now York, delegația a fficut o vizită 
la „Biblioteca română", recent des
chisă ta acest oraș, după care o ple
cat. pe calea seralul, spre Chicago.

NEW YORK 24 (Agerpres). — To
varășul Manea MAnorâu, președintele 
Consiliului Economic al Republicii 
Socialisto România, a avut joi o în
trevedere cu secretarii] general al 
O N.U., Kurt WaJdheim.

A fost de față ambasadorul Ion 
Dateu. reprezentantul permanent al 
țării noastre- ia O.N.U.

în curau] convorbirilor, care 
desfășurat Intr-o attnosferâ de 
iiialitate, au font abordate unele

*
NEW YORK 24 (Agerpres). - De

legația Consiliului Economic al Re
publicii Socialiste România, condusă 
de tovarășul .Manea Mânescu, s-a în- 
tilnit joi cu un grup de oameni da n- 
fnceri de la principalele companii in
dustriale. comerciale șl flnanciaro- 
bancare din New York. Au participat 
Gabriel Hauge, președintele consiliu
lui de administrație al bâncLi „Ma
nufactures Hanover Trust Co“. Ro
bert Murphy, președintele corporației 
„Coming Glass". Ian McGregor, pre
ședintele companiei „American Me
tal Climax-, Robert Royer,” președin
tele companiei „Pfizer International**. 
I.. Rubin, președintele firmei „Atlan
ta Co“. Thomas Gillespie, președin
tele corporației „Scientific Design**, 
precum șl președinții altor companii.

Au participai, dc asemenea. Ion Șt. 
Ton, vicepreședinte al Consiliului E- 
conomlc. Ion Stoichicl. mepjbra, C, 
Bogdan, ambasadorul Românie! în. 
Statale Unite, și Ion Dal«i. repre
zentantul permanent al României la 
Națiunile Unite.

în codrul Intilnlrli. șeful delegației 
nmzonlal stadiul actual șl 
..e dezvoltării .economice a 
precum și poribUltâțlle de

române a prezentat statii 
perspectivele dezvoltării .< 
Românie!.

s-au 
cor- 
pro-

6 AUGUST — ZI DE LUPTA PENTRU DEZARMARE 
Șl INTERZICEREA ARMELOR DE DISTRUGERE IN MASA

f.

BERLIN 24 —' Corespondentul
ixis’.ru transmite : La Drnsdn și-a În
cheiat lucrările seminarul interna
țional organizat de ^Federația Mon
dială'a rVoci'ațifldr pontra Națiunile 
Unite și Liga R.D.G. pentru Națiunile 
Unite, pe tema Interzicerii armelor 
atomice,, bactertologice șl chimice. La 
sernhuir au participat OT de pansonn- 
1.1 tați din 2ă țâri, printre care șl prof, 
dr. docent Traian Ipnașcu. membru 
corMpbndbhP al Academici Republi
cii SoȚtailște România, pre'xxiinlelc 
Asociației pentru -Na(limite uniteriiln: 
Republica SocjalhtA România.-

Prof. dr. dMoht' Traian lonaș- 
cu a subliniat, in 
prlorlialca care 
încheierii anul 
nai <

încheierea seminarului international
1/ r" ?

-
-<y *

Interzicerea folosirii armelor nu
cleare, pentru distrugerea stocu
rilor existente șl oprirea producției 
unor noi arme de acest Tel.

Seminarul a recoînandnt cn ziua de 
0 august — în caro a fost lansata In 
1&13 prima bombă atomică — s.fl Re 
bbâsldcrală Ziua de Inpiâ pentru 
dezarmare șl interzicerea armelor de 
cllșirugcre in masă.

Traian 
cuvlntul său. 

trebuie acordată 
acord Inlcrnațlo- 

cu caracter Universal pentru 
’ - ■

Președintele Consiliului
al R. D. Germane a primit 

delegația M A.
BERLIN 21 — TrimLsul specia! A- 

gerprcs, V. Cslsu, transmite : Pre
ședintele Consiliuiw de Stat al Re- 1 
publici! Democrata' Germane, Walter 
Ulbricht, a primit vineri dimineață, 
la sediul Consiliului de Stat, dele
gația Marii Adunări’ Naționale ,a Re
publicii Socialiste România,: condusă 
de tovarășul Ștefan Voltec, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R.. președintele M.A.N. Erau de 
față Gerald Gdlting. președintele Ca
merei Populare a R.D. Germane, 
vicepreședinte al Consiliului de Stat, 
Oskar Fischer, membru al C.C. al 
P.S.U G.. adjunct al ministrului afa
cerilor externe, Heinz Eichler, secre
tar al Consiliului de Stat, membru oi 
Prezidiului Camerei Populare, Egop 
Krenz șl Karl-Heinz Schulmeteter, 
membri ai Prezidiului Camerei Popu
lare. Era prezent ambasadorul Ro
mâniei la Berlin. Nicolae Ghenea.

In timpul primirii, desfășurate în- 
tr-o atmosferă prietenească, au toil 
discutate probleme privind activita
tea depusă Iii cefe' doufl țâri pentru 
edificarea societății socialista, preo
cuparea manifejîtaiă de R.D.G. ș! 
România In direcția asigurării secu
rității șî păcii în Europa șl In Întrea
ga lume.

Tovarășul Ștefan Voltec,a transmis, 
cu acest prilej, președintelui Consi
liului de Stat al R.D.G. un mesaj do 
salut șl cele mal bune urări de sănă
tate din partea tovarășului Nîcotao 
Cenușttscu, secretarul general al Par
tidului Comuntat Român, praședlhialo 
Consiliului do Stal al’Republicii So
cialista România. .

Exprlmfnd satisfacția pentru faptul

Tovarășul Ștefan Voi tec a transnla, 
cu acest prilej, din partea tovarășului 
Nlcolâe CeniLțesșu. a conducerii noas
tre de partid, tovarășului Erich Ho
necker, prim-secretar ai C.C. al 
PS.U.G. un salut cordial, precum sl 
urări de prosperitate a Republicii 
Democrate Germane, succese toi mal 
mari in construirea socialismului.

Tovarășul Paul Verner a transmis, 
la rindul său, din partea tovarășu
lui Erich Honecker, a conducerii 
P.S.U.G., cele nîal cordiale salutari 
tovarășului Nicolae Ceaușescu.

în cursul convorbirii, desfășurata 
într-o atmosferă cuklfi. tovflrășească, 
au fost abordate probleme privind ac
tualele preocupări nle conducerilor de 
r id din cele două țâri in eonstrue-

Bociallstă, pentru ridicarea con
tinuă a nivelului material șl cultural 
al poporalul. De asemenea, au fost 
abordate unele probleme internațio
nale actuale. A fost relevata dorința 
celor două partide de a dezvolta șl In 
viitor relațiile de prietenie dintre po
poarele R.D.G. și României.

Seara, ambasadorul României la 
Berlin, Nicolae Ghenea. a oferit un 
dineu. Au participat Erich MGcken- 
berger, Gerald Getting, Kurt Ficht
ner. Oskar Fischer, Heinz Elehr'S 
Karl-Heinz Schulmelster șl 
Krenz, șl alte persoane oficiale.

In cursul dineului. Ștefan ' Voltec 
șl Gerald GdlUn'g au rostii toasturi 
In care au relevat evoluția pozitivâ a 
relațiilor dintre România șl R.D. Ger
mană. dintre parlamentele celor douâ 
țâri, dorința de dezvoltare a lor In 
continuare.

I

că o delegație a parlamentarilor ro
mâni. condusă de președintele Marii 
Adunări Naționale efectuează o vi
zita in R. D. Germană. tovarășul 
Walter Ulbricht n subliniat câ vede 
in această vîzitfi un pas Important in 
dezvoltarea pe mal departo a reiațli- 
lor bune șl a schimbului de experien
ță intre R.D.G. și România.

Walter Ulbricht a adresat urări de 
fericire si succese președintelui Con
siliului dc Stal al României, tovară
șul Nicolae Ccaușescu.

In aceeași zi membrii delegației 
M.A.N. au fost primiți la Comitetul 
Central ai Partidului Socialist Unit 
din Germania, de tovarășii Pau! Ver
ner. membru al Biroului Politic, se
cretar al C.C. a! P.S.U.G.. șl de Erieh 
Mfivkenbergcr. membru ai Biroului 
Politic al C.C. al P.S.U.G. Au fost 

Gerald GO’.tlng. Oskar 
Egon Krenz și Karl-Ilelnz

BERLIN 24. — Corespondentul nos
tru. Șt. Dojii. transmite : Wolter Ul
brichi. președintele P.S.U.G.. mem
bru al Biroului Politic a! C.Q al 
P.S.U.G.j: președintele Consiliului de 
Stat al R.D. Germane 1-a primit vi
neri pe ambasadorul Republicii So
cialiste România in R.D. Germană, 
Nicolae Ghenea. In legăturfl cu ple
carea sa definitivă in patrie, 
vederea s-a desfășurat intr-o 
sferă caldă, tovărășească.

< uior partizani șj luptători «in 
ț Rezistența, sindicatele și federa- 
i țllle tineretului democrat au 
; transformat această zl Intr-un 
I moment solemn do puternică 
î reafirmare a spiritului ontitM- 
‘ dsr, a idealurilor do libertate șl 
5 democxațte ca aninta masele 
’ populare, de exprimare a hota- 
ț riril formo da a infringe for- 
, țele conservatoare șl neofascis- 
1 te care, niizînd pe încordare șl 
Î situații tulburi. încearcă să pună

piedici procesului de consoli
dare șl dezvoltare a dcmocra- 

1 Hei tn Italia. Tocmai dată fiind 
' actuala perioadă de intensâ In- 
( frantaro î.._lț 
‘ Italiene ta vederea alegerilor 
ț generata de la 7 mal. de provo- 
i cări neofasciste ®L totodată, de 
J moblUzaro activă a tortelor dc- 
i mocratice Împotriva deplasării . 
. spre dreapta a orientării gene- 1 
! rale a politicii , Italiene — co- , 
l memorarea de la Fosse Ardea- 
’ tino ee Înscrie ca una dintre 
\ cele mal Importante acțiuni 
f populare clin capitala Italiei.
1 Do dimineață, la Fos.so Ardea- , 
Itlne, chiar pe locul unde conuin- 

damentul nazist a ucis pe cei 
333 de cetățeni romani, □ avu!

loc, in prezența președintelui 1 
1 republicii. Giovanni Leone, a . 
1 primului ministru, Glullo An- 
( dreotîl. șl a altor oficialități, a 1 
' reprezentanților partidelor de- 
t moeroțjce și organizațiilor lup- 
1 lâ lori lor dta Rezistență, o cere- 1 
> moale comemoraHvfi. După de- 
l punerea de coroane și dezveli. 
, rea unei plăci comemorative de 
ț către șeful statului, a rosti! o 
l cuvtatare premierul Andreotti. 
1 Spre seară, numeroase coloane 
i de cetățeni de diferite orientări 
! politico - muncitori. tineret, 
ț femei. Intelectuali, democrați 
1 — au pornit din diferite părți 
’ ale Romei, cu steaguri tricolore 
l șl roșii, ale brigăzilor dc partl- 
i zanl șl detașamentelor din Mlș- 
’ carea de rezistență, pentru a se 
'i Intîtal in vasta piață de la 
i „Porta San Paolo”. Aici, In a- 
? plauzele mulțimii șl a lozincilor 
) „Nu fasctanulul”. „Democrația 
• va învinge”, au luat cuvlntul 
} Arrlgo Boldrlnl. distins cu me- 
l dalta de aur a Rezistenței, pre- 
1 ședințele Asociației naționale a 
1 partizanilor italieni, șl altl vor- 
1 bltori. S-a cerut dizolvarea 
’ Imediată a bandelor neofasciste 
\ Înarmate șl s-a exprimat cu toa- 
i t.5 forța, ta mod unitar, voința 
’ fermă de o merge înainte bc 

calea progresului șl libertății.
N.PUICEA

, Roma

PREMIERUL SUEDIEI
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țrioadâ de intensă in- i 
intre forțele politice ’

* 
i

BONN 21 (Agerpres). — Intr-un 
Interviu acordat săptămtaalului vest- 
german „Vorwfirts^, Olo* Palme, pri
mul ministru al Suediei, a relevat 
câ țara sa se pronunța pentru orga
nizarea conferinței genera!-europene 
pentru securitate și colaborare. 
„ConsideHlm că această conferință 
trebuie să albă loc cit mal curind" 
— a spus premiera] suedez

Deviza unității populare 
este mai actuală decît oricînd

PLENARA C.C. AL P.C. FRANCEZ ȘI-A ÎNCHEIAT LUCRĂRILE
PAJEIIS 24 — Corespondentul nos

tru, P. Dtaconescu. transmite : Zia
rul „rHumanllâ* anunță Încheierea 
lucrărilor planarei C.C. al P.C.F., 
desfășurată in zilele de 22 s!"23 mar
tie. In a doua zi a plenarei. Etienne 
Fajon, membru a! Biroului Politic al 
P.C.F.. a prezentai un raport despre 
difuzarea ziarului .J'Humamtâ".

în încheierea dezbaterilor n luat 
cuvlntul Georges Marchois. secretar 
general adjunct al P.C.F.; care a fă
cut o amplă analiză n situației poli
tice, economice șl sociale din Frân
ta. Vorbitorul a arătat că -In vreme 
ce criza eodetățli se agravează, ma
rea burghezie vreri să întărească ca
racterul autoritar al putorii sale, fo
losind in acest scop, printre altele, 
referendumul prin care francezii sint 
chemați să-și exprime opinia ta le
gătură cu Intrarea Angliei Irlandei, 
Norvegiei șl Danemarcei ta Piața 
comună.. „în aceste condiții — a spus 
Gcorgea Morchols — nu exlslâ pen
tru muncitori, pentra democrați, 
pentra patriot!, decît un singur răs
puns logic, consecvent, eficace, posi
bil. dat referendumului. Acest răs-

" puns este nu“.

<■

i

Roferindu-se la perspectivele con- 
orblrilor care au Început Intre 

Georges Marchate 
islderăm efi există

vorbirilor care 
P.C.F. și P.S.F.. r 
n spus-: ..Noi consldi 
temeiuri pentru o alcătui un program 
care să ne permită să cucerim îm
preună, alături de toate forțele de
mocratice. majoritatea șl apoi să gu
vernăm împreună".

In încheiere, aecretaral general ad
junct ol P.C.F. a subliniat faptul cil 
deviza unității populare a tuturor 
forțelor muncitorești și democratice 
este astăzi mal valabilă ca oriclnd 
și a chemat ne toți comuniștii la o 
largă campanie politică de masă, 
pentru populnrlzaretf șl susținerea 
programului P.C.F.:, pentru un gu
vern democratic, de uniune popu
lară.

Lucrările plenare! au luat sfirșit 
prin adoptarea unei rezoluții asuprii 
situației politice, ta care este expfl- 
matâ pozjțla C.C. al P.C.F. ta legă
tură cu referendumul. De asemenea, 
a fost adoptat un apel pentru spri
jinirea șl difuzarea ziarului .J'Hu- 
manltd".

0 hoțfirîre a C.C. al 
P.C.U.S. și a Cohsfliiilui da 
Miniștri al U.R.S.S. Comitelui 
Central al P.C.U.S. șl Consiliul de 
Miniștri al U.R.S.S. ou adoptat o ho- 
tariro care prevede sporirea ta con
tinuare a producției și.îmbunătățirea 
calității produselor do ovlculturâ,

f

MUItUIrJJ IM UUUMUUT UG UVIL1UMUU. . ' , _ “ . .
anunță agenția T.A^.S. HotMreâ Șu ■'ri!(îj relevfi ««enț^
trasează mâvirl ta vederea măririi Ta^uS -|a îavut loc o convorbire
numărului de ovine, creșterii produc- prietenească. In cadrai câreln au fost
tlvltățli ta ovlcuiiură, creării unei abordate așpecto ale nc lvltățll celor 
■ ...... t . - două partide șl perspectivele de dez

voltare a relațiilor dintre U.GL șl 
P.(.'. din Peru.

Convorbiri între dellgn- 

Ufle P.C. din S.UX și P.C. 
din Canada, 'r1 Tor“ato au av!”- 
loc convorbiri intre delegațiile P.C 
din S.U.A.. condusă de Gus Hali, se
cretar general al partidului, șl P.C. 
din Canada, condusă de William 
Kashlan, secretar general al partl- 

ipo- duluL în comunicatul dat publicltă- 
ții La încheierea convorbirilor cele 
două partide cer încetarea agresiu
nii americane In Vietnam ri retra- 
gerea Imediată o trupelor americane 
din această regiune. Ele salută con
vocarea. cit fnal curind posibîl. a

in cadrai căreia au fost 
> ale activități! celor

lor din Iugoslavia,

llyltâțil In ovlculturâ, cr 
baze substanțiale de furaje, amena
jării In ritm accelerat a unor fer
ma cu mecanizare complexă șl a 
unor suprafețe furajere. O mare 
atenție este acordată, de asemenea. 
Îmbunătățirii condițiilor de muncă și 
de viață ale ciobanilor șl ale celor
lalți lucrători din domeniul creșterii 
oilor, pentru o mal bună cointeresare 
materială a acestora.

Todor Jhrkov,
Consiliului de Stat al R. P. BulgerSa, 
a primit delegația economică japo
neză, contlu<ta do Masaahi fsano, 
președintele consiliului directorial al 
concernului nipon „Kawasaki Heavy 
Industries-, aflată in vizită la Sofia 
— relatează agenția B.T.A.

Secretarul Biroului Exe- ”'*"*"*
cufiy al Uniunii Comunișii-

Stane
Dolanț, a primit delegația Partidului

securitate șl cooperare.
La Pahmunjon

vlnexi o rtodâ IhUlnLrc a Comisiei 
militare de armklHJis din Coreea-

a avut loc

' • • ' ' :
Cu acest prilej — relevfl A.C.T.C. — 
reprezentantul R.P.D. Coreene a for
mulat un protest ferm împotriva în
cercărilor echipei de la Seul de a 
transforma zona demilitarizată în- 
tr-o poziție fortificata de luptă, prun 
construirea de cazemate.. Introduce
rea In această zonă de tancuri, blin
date, armament greu și automat, pre
cum și prin aducerea in zorifi a pes
te 13 (POT militari combatanți. Guver
nanții sud-coreeni. a subliniat repre
zentantul R.P.D. Coreene, continuă 
să se dedea În acțiuni care duc la 
sporirea Încordării in zona demili
tariza ta.

Președintele Paldstannlai, 
Zulflcar All Bhutto, a convocat Adu
narea Naționala a țării pentru data 
de 14 aprilie. Pe agenda sesiunii fi
gurează probleme referitoare la a- 
doptarea unei constituții provizorii, 
urm!nd totodată să fie desemnai un 
comitet a! adunării care să alcătu
iască proiectul unei constituții per
manente. precum și examinarea 
unor aspecte ale evoluției situației 
interne.

Ședința comitetalul pen
tru pregătirea „Sâptâmîniî

REDACT1Ă ®1 ADMINISTRAȚIA ■ București. Plata Sclnieil, Tal. 17 6210.
Calea Gi

17 ra n. <
irivlțcl ar. M—O, P.O.B. - Boi

prezențj 
FlscherL „ 
Schuimeîslcr. precum șl amb;wadon:l 
Nicolae Ghenea.

'

Congresul sindicalelor 
sovietice si-a încheiat lucrării® 9

MOSCOVA 21. — Corespondentul 
Agerpres. ta Duță. transmite : La 
Moscova nu luni «ficșii vineri lucră

,.u;'2"—, ' ■ ■...
jștadlcntefor din U.RJ5.S., In caro n
fost examinată activitatea celei mal _ ________
mari organizații de mnsâ din Uniți- ’ ’ soață un apel 
nea Sovietică Din partea Uniunii cil șl sintiicn 
Generale a Sindlealolor dta România.
la congres a participat o delegație 
condusă do tovarășul Virgil Trofin, 
membra al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent ai C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului Cen
tral al U.GIS.R.

Delegații la congres au adoptat o 
rezoluție in care aprobă activitatea 
Consllitdul Central al Sindicalelor în 
ultimi! pairii ani. Rezoluția relevă câ 
sindicatele sovlelico se vor* uni și 
mal strlns in Jurul C.C. al P.C.U.S.Î . 
vor fi și pe- viitor un ajutor fldgj 
șl apropiat al partidului In marya 
cauză a construirii comunismului în 
U.R.S.S.

Intr-una din declara’,iile adoptate, 
este condamnată cu fermitate agre-

—----- ---- --

între- 
atmo-
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j- ' '.î;Convorbiri 

delegației economice 
române in Italia

■
ROMA 24 — Corespondentul Ager- 

pt-tts, N. Pulcoa. transmite : Delega
ția economică română, condusă do 
Mlhail Florescu, ministrul industriei 
chimico, care face o vizita In Italia, 
a avu* convorbiri cu conducerile 
principalelor grupuri industriale ita
liene din domeniul peiro-chlmlc. La 
Milano au fost purtate discuții șl 
tratative cu Leopoldo Plrelll. pre
ședintele grupului „Plrelll". referitor 
la schimburile curente șl posibilită
țile de sporire a acestora. Discuțiile 
cu Eugenio Cofis. președintele socle- 
tfițiî ..Montedison*, s-au referit la 
perspectivele Intensificării relațiilor 
în domeniul producției do fibre sin
tetice șl produse elastice, vizlUndu-se 
și întreprinderi care utilizează Hbra 
românească „melana”. La întreprin
derea „Do Nora" au fo®t abordate 
probleme privind cooperarea pe' tor
țe plete pentru producerea de insta
lații chimice, tar la societatea mixta 
rotnAtjo-llnlJanâ „Romltol" s-au dis
cutat posibllllățllo de sporire a vin- 
zărllor de produse chimice românești 
pe piața italiana.

La Intlihirea avuta cu conducereo 
societății ..Snam Progettl" s-a ana
lizat, colaborarea șl cooperarea in - 
domeniul rafinăriilor șl îngrășămin
telor chimice. Iar ta convorbirile a- 
vute cu I.si!gi Santamaria, președin
tele societății „Snin Vlscosa". posi
bilitățile de lărgire a sferei schim
burilor șl de cooperare.

i

.5

Marii Baltice". Aeeastfl manifes
tare va avea loc. In intervalul 0—13 
iulie a.c., In regiunea Rostock. Harry 
Tlsch, membru supleant al Biroului 
Politic ol C.C. al P.S.U.G., președin
tele secretariatului comitetului pre
gătitor, a relevat câ. iri centrul aten
ției partlcipanțllor se vor afla lupta 
pentru realizarea securității europene

alunea !mj>e-lalisiâ a S.U.A. In In
dochina și ®e exprimă sprijinul de- 

Moscova nu luat sfirșlt vineri lucră- plin iwnLu supta justă a popoarelor 
rile celui de-nl XV-lea Congres al Vietnamului; haosului și Cambodgicl 

pentru Hbertate șl independență. In
tr-o altă declarație, delegații adre- 

■■ t —j tuturor oamenilor mun-
... „__ lealelor din lume de a-și
întări solidaritatea cu popoarele ță
rilor arab®.

Congresul a ales noua componență 
a Consiliului Central al Sindicatelor, 
în prima sa ședință plenară. C.CJs. 
l-a reales pe Aleksandr Șelepin in 
funcția de președinte.

Au fost ■ aprobate, totodată, unele 
modificări parțiale la statutul sindi
catelor sovietico. Printre altele, s-â 
stabilit ca pa viitor congresele sindi
calelor sovietice să aibă Ioc o dată lâ 
dnd ani. Statutul prevede, de ase? 
menea, lărgirea împuternicirilor co
mitetelor sindicale de urină, fabrică. î 
locale. '1

In cinstea delegațflor la congres și 
a oaspeților a fost oferită o recepția.

r p ungară Rezultatele dezvoltării
economiei naționale in anul 1971

BUDAPESTA -21. (Agerpres). — 
Agenția M.T.I. anunță că președintele 
Comisiei de Stai a Planificării a pre
zentat In fața Consiliului de Miniștri 

la rezultatele 
naționalo u 

Creșterea vc-

un raport cu privire 
dezvoltării . economiei 
R. P. Ungare In 1071.

și problema convocării conferinței 
general-europene pentru securitate și 
colaborare, dezvoltarea relațiilor po
litico și economice dintru statele din 
zona Mării Baltice, activitatea des- 
fâșuralâ in favoarea stabilirii rotații
lor diplomatice cu R. D. Germans.

Japonia și UXS.S. pot 
începe convorbirile în ve
derea încheierii unui tra
tat de pace !ncă ,n nces; an* ® 
declarai ministrul afacerilor externe 
al Japoniei, Takeo Fukuda — trans
mite agenția T:A.S.S.

CHILE: Impunătoare manifestație în sprijinul politicii 
guvernului Unității Populare

tai chemarea Centralei Unice rite întreprinderi Industriale șl crea
rea In mod artificial a unor goluri in 
aprovizionarea pieței stat aspecte ti
pice ale acestor manevre. „Răspun
sul nostru a fost creșterea produc
ției în minele de cupru, în întreprin
derile textile, in fabricile de încălță
minte și de ciment. Poporul nostru 
are un anciajament In fața istoriei 
nentrn a se dezvolta ca un popor li
ber, suveran, democratic și Indepen
dent. Clasa înnnciloare ișl va mobi
liza întreaga sa forță și capacitate 

rercenpet monopcwisie și wțnuiu m, wcaloare fo sinjba luptei pentra
terescitor sîrâîne. Reac»lunea ^Puieirnfi înaintarea revolnfieî noastre șî pen-
și-a Intensificat, de asemenea, pre- tm dezrădăcinarea definitivă a pu-
rtunUe. Sabotarea producției ta terii latifundiare șl monopoliste".

a oamenilor muncii din Chile (C.U.T.), 
aproape 160 COT de locuitori ai capi
talei au participat la o manifestație 
popularâ care a avut Soc in piața 
centrals „Bulnes* în sprijinul politi
cii guvoraului Unității populare.

Luirsd cuvlntul la această impună
toare manifestație _ populară, Lufe 
Figueroa, președintele C.U.T„ a de
clarat că o serie da dificultăți de or
din Intern șl extern se datoresc în- 
tervcnUel monopoliste și Jocului in-

rtv '-"ta
nitului națloițal. s-a arătat In raport 
a depășit nivelul' anului precedent eu 
aproximativ 7 la sută. Producția in
dustrială s-a dezvoltai în conformi
tate cu ritmurile prevâzuta de plan, 
Iar volumul lucrărilor de construcții 
șl montaj a crescut mai repede decit 
se prevedea, Inreglstrind un spor de 
aproximativ 9 la sută. Volumul pro
ducției agricole a crescut. cu 9 la 
sute. Li raport s© relevă ca sporul 
producției industriale șl agricole ®-a 
realizat ta întregime pe seama creș
terii productivității muncii, lor ta 
alte ramuri ale economiei naționale, 
ta cea mal mare parte pa această 
cale. Avlnd In vedere 'cu pe viitor nu 
va fi posibilă o completare subsțan,- 
țialfl n resurselor do forță de muncă, 
întreprinderile șl cooperativele vor 
trebui să “Înfăptuiască noi măsuri efi
ciente in interesml unei mai bune or- 
ganlzârl a muncii, al perfecționării 
proceselor tehnologice.

în raport se arată că nivelul de trai 
al populației a crescut, in conformi
tate cu obiectivele celui de-al pătra
ta plan cincinal Se menționează că 
au crescut accelerat importurile șt, 
In același timp, s-a înregistrat o în
cetinire a ritmului de creștere a ex
porturilor. Ca urmare a acestui fapl, 
balanța comerțului exterior s-a aflat 
sub nivelul așteptat. în a doua Ju
mătate a :anului trecut Insă crește
rea Importurilor s-a înfăptuit 'ihte-un 
ritm mai moderat, tar exportul a de
venit mal dinamic. Aceeași tendință 
s-a remarca! șl in primele două luni 
ale acestui an.

Consiliul de Miniștri a Răzbătut îl 
aprobat, de asemenea, proiectul de 
lege privind modificările la Consti
tuția adoptată ta 19-4D. proiect ce 
urmează să fie supus spre examinare 
Adunării de Stal a R. P. Ungare.
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