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OPTICA
BE „MIC GOSPODAR" 
frînă în calea
reactivării
In dinamica anilor, datele statistice 

reliefează o continuă creștere a efi
cienței fondurilor fixe din industrie 
— ceea ce constituie un răspuns 
practic și elocvent al colectivelor de 
întreprinderi la eforturile concentra
te ale statului, în scopul investirii 
unor sume de bani tot mai însemnate 
pentru arearea de noi și moderne 
capacități de producție, dezvoltarea 
și modernizarea celor existente. A- 
ceastă eficientă se materializează în 
sporurile înalte ale producției și pro
ductivității muncii, în recuperarea

Suceava
rf A V W

tmara
de Platon PAR.DĂU

Ce păcat că statisticienii orașului 
Suceava nu au o evidentă a popularei 
pe vîrste și generafii... Pentru reporter, 
un asemenea șir de cifre poate fi o 
comoară de sugestii. M-aș fi oprit, cu 
deosebire, la o anumită perioadă, care 
In limitele ei (relativ conventionale) 
denumește tineretul.

M-aș fi aplecat asupra-i cu gindul de 
a găsi similitudini cu peisajul străzii, 
al străzilor acestui oraș vechi, inundat 
de tineri. Cred că m-aș fi lăsat pradă 
tentafiei de a stabili, în acea evidentă 
concretă, locul tînărului, care, la com
binatele din lunca Sucevei, conduce ori 
răspunde, este întrebat ori întreabă, în 
legătură cu probleme de largă ampli
tudine economică și socială. Căci de 
aici, din combinatele de pe malul rîu- 
lui Suceava, din locuri prin care a trecut 
o istorie lungă și puternic luminată de 
înaintași, umplu viafa orașului cei mai 
mulfi din locuitorii lui tineri. In jurul 
acestor puternice obiective industriale 
pulsează existenta lor. în inima combi
natelor, a marii întreprinderi de repa
rații auto, a ceea ce se numește astăzi 
„zona industrială a Sucevei", impună
toare prezentă care și-a pus din plin 
amprenta asupra vieții întregului oraș. 
Și, parcurgînd această coloană a vîrstei 
tinere, urcînd către celelalte generații, 
contopindu-se cu ele, cred că mi-aș fi 
putut închipui încă una din emblemele 
Sucevei, aceșa de oraș multiplu, ju
venil. Ce păcat că nu există o aseme
nea statistică I...

Dar, poate, în sinea lor, statisticienii 
nu au găsit-o utilă. Poate că, din 
punctul lor de vedere, a stabili că ac
tualmente populafia muncitorească a 
orașului (bine știut pentru gloria lui 
trecută, dar și pentru cumplita stare de 
înapoiere de pînă în urmă cu două-frei 
decenii) numără aproximativ douăzeci

utilajelor
mal grabnică a banilor Investiți, în 
creșterea gradului de rentabili
tate, în alți indicatori cantitativi și 
calitativi ce caracterizează activita
tea noastră industrială. Nu întotdea
una, însă, eforturile financiare cres- 
cînde ale economiei naționale pentru 
înzestrarea industriei cu mașini, uti
laje și instalații de tehnicitate ridi
cată dau roadele scontate. Cauzele 
sînt mai multe. Dintre toate, însă, se 
desprinde superficialitatea și lipsa de 
răspundere a unor organe tehnice și 
economice din întreprinderi, insti
tute de proiectări sau direcții gene
rale din ministere, care, așa cum se 
spune, nu „măsoară de 7 ori" înainte 
de a decide angajarea banilor sta
tului.

Ce înseamnă în fond „a măsura de 
7 ori"? Nimic altceva decît a preve
dea, a calcula în perspectivă atunci 
cînd se cheltuiesc fondurile de in
vestiții; adică la proiectarea sau a- 
chiziționarea fiecărui utilaj trebuie 
să se țină seamă în mod riguros de 
necesitatea acestuia, cît și de calita
tea și eficacitatea lui peste ani. în
seamnă să se creeze garanția certă 
că atunci cînd va fi dat în exploa
tare, utilajul va funcționa cu randa
mentul proiectat o perioadă de timp 
suficientă, dar bine dimensionată, 
pentru a se putea recupera rapid 
costul lui și a se obține acumulările 
necesare reînnoirii continue a „zes
trei" tehnice a întreprinderilor. Dacă 
așa stau lucrurile, cum se explică că 
există numeroase utilaje inactive, în 
care s-au investit bani, pe care în
treprinderile le-au declarat „dispo
nibile", înainte de a-și acoperi va
loarea de înlocuire prin cotele de a- 
mortizare? Cum se explică faptul că 
mai există utilaje sau altele nefolosi
te nici măcar o zi în procesul de pro
ducție?

Tocmai asemenea chestiuni au ur
mărit. recent, controlul și analiza 
efectuate de Ministerul Finanțelor și 
de Banca di- Investiții, Această acțiune 
a contribuit la impulsionarea redis
tribuirii sau reactivării diferitelor 
mijloace tehnice. Intr-o perioadă re
lativ scurtă, s-au identificat posibili
tăți de readucere în circuitul econo
mic a unor utilaje în valoare de pes
te 180 milioane Iei, din care s-au re
activat, la întreprinderile care Ie po
sedau, mijloace tehnice, declarate 
disponibile, în valoare de circa 48 
milioane lei. Nu s-a neglijat însă, 
după cum am spus, depistarea cau
zelor care au generat și mai gene
rează asemenea imobilizări ale bani
lor statului. Revenim deci și preci
zăm că cerința majoră la achizițio
narea mijloacelor tehnice constă în 
evitarea superficialității și improvi
zației la elaborarea studiilor și docu
mentării efectuate de institutele de 
proiectare, conducerile întreprinde
rilor și direcțiile generale din mi
nistere. în caz contrar, se poate în- 
tîmpla ca utilajele să nu corespundă 
scopului propus, fiind greșit conce
pute sau achiziționate.

La întreprinderea de sîrmă, 
cuie și lanțuri din Galați s-a 
procurat din import, pe baza 
unui proiect elaborat de IPROMET- 
București. o instalație de sablat lan-

Virgil ZAMFIRESCU 
controlor-revizor principal 
în Ministerul Finanțelor

Marți a sosit în Capitală tovară
șul Santiago Carrillo, secretar ge
neral al Partidului Comunist din 
Spania, care, la invitația C.C. al 
P.C.R., va face o vizită de priete
nie în țara noastră.

La sosire, oaspetele a fost întîmpl- 
nat de tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Comitetului

Central al Partidului Comunist Ro
mân, Emil Bodnaraș, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent al C.C. al P.C.R.. 
Mihai Dalea, secretar' al C.C. al 
P.C.R., Ghizela Vass, șef de secție 
la C.C. al P.C.R., de activiști de 
partid.

(Agerpres)

încheierea convorbirilor între
delegația Partidului Comunist 
Român și delegația Partidului

Comunist din Mexic
Marți s-au încheiat convorbirile 

între delegația Partidului Comunist 
Român, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al C.C. al P.C.R., și delegația 
Partidului Comunist Mexican, con
dusă de tovarășul Arnoldo Martinez 
Verdugo, prim-secretar al C.C. al 
P.C.M.

Convorbirile s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă tovărășească, de cal
dă prietenie.

★
La amiază, tovarășul Nicolae

Ceaușescu a oferit, înainte de ple
carea din Capitală a delegației P.C. 
Mexicaț^o masă tovărășească în 
cinstea acesteia.

Au participat tovarășii Chivu 
Stoica și Paul Niculescu-Mizil, 
membri ai Comitetului Executiv, ai 
Prezidiului Permanent, secretari ai 
C.C. al P.C.R., Mihai Dalea, secre
tar al C.C. al P.C.R., și Ghizela 
Vass, membru al CC. al P.C.R., șef 
de secție la C.C. al P.C.R.

în seara aceleiași zile, delegația 
P. C. Mexican a plecat la Sofia.

Cu privire la vizita delegației 
Partidului Comunist Mexican
în Republica Socialistă România

(Continuare în pag. a Il-a) (Continuare în pag. a IlI-a)

La invitația Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, în
tre 16 și 23 ianuarie a. c. a vizi
tat Republica Socialistă România 
o delegație a Partidului Comunist 
Mexican, formată din tovarășii 
Arnoldo Martinez Verdugo, prim- 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Mexican, An
tonio Morin, membru al Prezidiu
lui C.C. al P.C.M., și Jose Luna, 
membru al C.C. al P.C.M.

în timpul șederii în tara noastră, 
delegația P.C. Mexican a vizitat 
întreprinderi industriale, unităti a- 
gri-cole, instituții sociale și cultu
rale din orașul București și regiu
nile Ploiești și Brașov.

Delegația P.C. Mexican a avut 
întîlniri și convorbiri la Comite
tul Central al Partidului Comunist 
Român. Din partea Comitetului 
Central al P.C.R. au participat to
varășii Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al C.C. al P.C.R., Paul Ni
culescu-Mizil, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului Per
manent. secretar al C.C. al P.C.R., 
Mihai Dalea, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ghizela Vass, membru al 
C.C. al P.C.R., șef de secție la C.C. 
al P.C.R.

în cadrul convorbirilor, desfă
șurate într-o atmosferă tovărășeas
că și de cordialitate, reprezentan
ții Partidului Comunist Ro
mân și ai Partidului Comu
nist Mexican s-au informat re

ciproc în legătură cu activitatea 
celor două partide și au procedat 
la un schimb de păreri privind li
nele probleme actuale ale situației 
internaționale și ale mișcării co
muniste și muncitorești mondiale.

Delegația P.C.R. a exprimat sen
timentele de solidaritate interna- 
ționalistă ale comuniștilor români, 
ale întregului popor român, față 
de lupta P.C. Mexican pentru | 
drepturile și libertățile democrati
ce fundamentale, pentru unirea tu
turor forțelor progresiste și patrio
tice în vederea apărării intereselor 
vitale ale poporului mexican, în
făptuirea aspirațiilor sale de pro
gres. prosperitate și pace.

Delegația P.C. Mexican a feliei- | 
tat P.C.R. pentru succesele obținu- H 
te într-o perioadă de timp scurtă | 
în transformarea României într-o | 
țară cu o industrie avansată, cu o | 
agricultură înfloritoare și o cultu- | 
ră înaintată. Ea a exprimat înalta 
apreciere a comuniștilor mexicani 
pentru contribuția României la 
cauza consolidării păcii mondiale, 
pentru sprijinul său constant a- 
cordat luptei clasei muncitoare din 
toate țările și popoarelor care luptă 
împotriva imperialismului.

Trecînd în revistă situația in
ternațională. părțile au evidențiat 
ca una din principalele caracteris-

(Continuare în pag. a V-a)

Telegrame
Tovarășului KĂDÂR JĂNOS

Prim-secretar ai C.C. al P.M.S.U.

Tovarășului LOSONCZI PĂL
Președintele Consiliului Prezidențial al Republicii Populare Ungare

Tovarășului FOCK JENO
Președintele Guvernului Revoluționar Muncitoresc-Țărănesc Ungar

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar General al Comitetului Central al Partidului Comunist Român 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

Vizita in Italia
a tovarășului

Ion Gheorghe Maurer
@ Depunerea unei coroane de flori 
la Mormîntul Eroului Necunoscut 
• Continuarea convorbirilor oficiale 
® Solemnitatea semnării unor acorduri 
intre Romania și Italia

ROMA 23. — Corespondență de 
la Nicolae Puicea și Mircea lo- 
nescu: Continuî.ndu-și vizita ofi
cială în Italia, președintele Consi
liului de Miniștri al Republicii So
cialiste România, Ion Gheorghe 
Maurer, a adus marți dimineața un 
omagiu „Eroului necunoscut", de- 
punînd o coroană de flori la „Alta
rul patriei" din Roma.

Situat în Piața Veneția, în plin 
centru istoric al Cetății Eterne, 
monumentul „Altarul patriei", lu
crare arhitectonică de ample pro
porții, din marmură albă, a fost 
ridicat la sfîrșitul secolului trecut 
spre a cinsti înfăptuirea unității 
naționale a Italiei.

La sosirea în Piața Veneția, pre

mierul român, Ion Gheorghe Mau
rer, ministrul afacerilor externe, 
Corneliu Mănescu, și celelalte per
soane oficiale au fost întîmpinate 
de vicecomandantul regiunii mili
tare centrale, general locotenent 
Niccolo Tolomeo, de ambasadorul 
Italiei la București, Niccolo Mos
cato, de șeful ceremonialului di
plomatic al Republicii Italiene, am
basadorul Corrias.

Președintele Consiliului de Mi
niștri a trecut în revistă compania 
de onoare alcătuită din ostași ai 
trupelor de tancuri, marină și a- 
viație. Urcînd treptele impunăto
rului monument, premierul român 
și persoanele care-1 însoțesc au 
trecut printre două șiruri de cara

binieri în uniformă de paradă, care 
au prezentat onorul.

După păstrarea unul moment de 
reculegere, premierul român a dat 
mîna cu veterani ai armatei ita
liene, prezenți la solemnitate.

★

în cursul dimineții au continuat 
la Palatul Chigi convorbirile ofi
ciale dintre președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii So
cialiste România, Ion Gheorghe 
Maurer, șl președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Italiene, 
Aldo Moro.

Au participat din partea română 
Corneliu Mănescu, ministrul aface
rilor externe, și Cornel Burtică, am
basadorul României la Roma.

Au participat din partea italiană 
Pietro Nenni, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Amintora 
Fanfani, ministrul afacerilor ex« 
terne, Niccolo Moscato, ambasado
rul Italiei la București. Au luat 
parte, de asemenea, consilieri și 
experți ai ambelor părți.

Convorbirile româno-italiene, 
care s-au încheiat marți la amiază, 
au decurs într-o atmosferă de cor
dialitate prietenească, de înțelegere 
reciprocă.

★

După-amiază, la Palatul Fame- 
sina, sediul Ministerului Afacerilor 
Externe al Italiei, a avut loc solem
nitatea semnării unor acorduri în
tre Republica Socialistă România șl 
Republica Italiană.

Au fost semnate acorduri între 
guvernele român șl italian privind 
colaborarea în domeniul turismului 
și acordul privind reglementarea 
problemelor financiare în suspensie 
între cele două țări.

(Continuare în pag. a Vl-a)
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Dezvoltarea națiunii socialiste 
și internaționalismul proletar

BUDAPESTA
Dragi tovarăși,

Cu prilejul celei de-a XX-a aniversări a semnării Tratatului de 
prietenie, colaborare și asistență mutuală între Republica Socialistă 
România și Republica Populară Ungară, în numele Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat și Consiliului 
de Miniștri ale Republicii Socialiste România, al poporului român și al 
nostru personal, vă transmitem urări de noi succese in construcția 
socialismului, împreună cu salutul nostru tovărășesc.

în anii care au trecut de la semnarea Tratatului, prietenia fră
țească și colaborarea multilaterală dintre popoarele și țările noastre 
s-au întărit și s-au dezvoltat continuu.

Ne exprimăm convingerea că relațiile de trainică prietenie dintre 
partidele și statele noastre se vor dezvolta și în viitor, corespunzător 
intereselor fundamentale ale poporului român și poporului ungar, în fo
losul cauzei unității și coeziunii țărilor socialiste, socialismului și păcii 
în lume-

NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al C.C. al P.C.R., 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului 

de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

Cu prilejul celei de-a 20-a aniversări a încheierii Tratatului de prie
tenie, colaborare și asistență mutuală româno-ungar, în numele Comite
tului Central al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, al Consiliului Pre
zidențial și al Guvernului Republicii Populare Ungare, al poporului un
gar și al nostru personal, vă transmitem salutări tovărășești șj urări de 
bine.

Dorim ca dezvoltarea pe mai departe a relațiilor noastre să slujească 
la adîncirea prieteniei popoarelor noastre, la extinderea colaborării mul
tilaterale
Și cauzei

al 
al

dintre țările noastre, la întărirea comunității țărilor socialiste 
păcii

JANOS KAdAR 
Prim-secretar 

Comitetului Central 
Partidului Muncitoresc 

Socialist Ungar

PAL LOSONCZI 
Președintele 

Consiliului Prezidențial 
al Republicii Populare Ungare

FOCK,JENO 
Președintele 

Guvernului Revoluționar 
Muncitoresc-Țărănesc Ungar

Poporul român, luptînd sub con
ducerea partidului comunist, a abolit 
pentru totdeauna rînduielile vechii 
societăți întemeiate pe exploatarea 
omului de către om, luîndu-și soarta 
în propriile mîini. Realizînd^ opera 
istorică de construire a societății so
cialiste, asigurînd înflorirea multila
terală a patriei, poporul nostru tră
iește astăzi o epocă de veritabilă 
redeșteptare națională. Cuceririle so-i 
ciale de care se bucură astăzi, dez
voltarea prosperă a economiei, în
florirea culturii, avîntul ce carac
terizează toate domeniile dezvoltării 
societății noastre, formează coordo
nate din cele mai fertile pentru dez
voltarea națiunii noastre socialiste.

★
In opera de construcție socialistă, 

partidul nostru acordă o mare în
semnătate valorificării tradițiilor îna
intate ale poporului român, ca im
portant factor stimulator în efortu
rile pentru propășirea patriei. Ase
menea tradiții sînt adînc încrustate 
în istorie pe parcursul căreia forțele 
sociale cele mai înaintate ale po
porului, exponenții săi cei mai de- 
partevăzători au împletit strîns lupta 
de eliberare socială cu lupta pentru 
independență națională.

„Datoria noastră cea mare este ca, 
prin o adevărată egalitate, prin le
gătura acelorași îndatoriri și drepturi 
să unim pe toți pămîntenii fără ose
bire de credință în aceeași armonie, 
în aceeași iubire de țară, ca așa cu 
toții să fim o singură nație — nația 
română, ca așa cu toții să avem și 
să apărăm o singură patrie — fru
moasa Românie !“. Sînt mai bine de 
100 de ani de cînd Mihail Kogălni- 
ceanu, dînd glas aspirațiilor de 
veacuri ale poporului nostru, exprima 
acest înalt deziderat. Acest tel măreț, 
care n-a putut fi însă înfăptuit în 
condițiile cînd la cîrma țării se aflau 
clasele exploatatoare, cînd întreaga 
politică a cercurilor conducătoare era 
dominată de interesele marilor mono
poluri străine. Revoluția socialis
tă, nu numai că a dat strălucită 
împlinire acestei arzătoare dorințe a 
înaintașilor, dar a făurit totodată 
condițiile deplinei înfloriri a națiunii 
noastre, a afirmării ei ca națiune so
cialistă. Făurirea și înflorirea națiu
nii noastre socialiste sînt o adevă
rată chintesență a tuturor trans
formărilor uriașe, structurale, petre
cute în viața poporului român, care 
pășește astăzi demn, plin de în
credere pe scena istoriei, adueîn- 
du-și afluxul de forțe proaspete la 
progresul civilizației umane.

Idealul național, în care omenirea 
înveșmîntează sacre năzuințe de li
bertate, independență și progres so
cial, și-a afirmat puternic vitalitatea 
pe parcursul întregii istorii a po
porului nostru ; aflîndu-și străvechi 
rădăcini în începuturile plămădi
rii poporului român pe meleagurile 
carpato-dunărene, procesul de în
chegare și consolidare a națiunii ro
mâne a străbătut un drum de aspre 
înfruntări. Peste aceste pămînturi, 
peste oamenii de aici, istoria a abă
tut nenumărate încercări, cotropiri 
și războaie pustiitoare. — dar nici o 
furtună, nici o vijelie n-au putut 
stinge flacăra iubirii de țară, nu i-au 
putut șterge trăsăturile dăltuite în 
fizionomia ființei sale naționale, nu 
i-au putut ostoi setea de libertate, de 
progres, de o viață mai bună.

împrejurările Istorice, datorită că
rora poporul român a trăit un timp 
în formațiuni statale separate, nu 
i-au clintit permanenta sa terito
rială și legăturile economice și cultu
rale intense între provinciile ro
mânești, unitatea limbii vorbite și

scrise, a obiceiurilor șl tradițiilor con
topite în aceeași unică factură psihi
că. Pe aceleași meleaguri strămoșești 
s-au așezat, alături de români, de-a 
lungul istoriei, maghiari, ger
mani și alte naționalități. Trăind 
împreună, muncind împreună, ei 
s-au ridicat, de nenumărate ori, la 
lupta cot la cot împotriva asuprito
rilor comuni, legîndu-se în înfrățirea 
de țeluri și năzuințe — de a viețui 
în libertate, a crea în liniște și pace, 
a se bucura de rodul muncii lor.

Unirea Moldovei cu Țara Româ
nească, cucerirea- independenței de 
stat, pe cîmpurile de bătălie din 1877, 
unirea provinciilor românești în 
cadrul aceluiași stat național uni
tar au constituit verigi ale secularu
lui lanț de lupte aprige și de stră
danii dîrze ale poporului român pen
tru libertate și progres, pentru îm
plinirea înaltelor sale idealuri na
ționale. Afirmarea rolului națiunii ca 
forță dinamică a progresului a fost 
însă frînată în condițiile dezvoltării 
capitaliste, care, prin însăși natura 
sa, a relațiilor sale social-economice, 
generează factori de opoziție și scin
dare în cadrul națiunii, determină 
contradicții de interese și conflicte 
între clasele ce compun națiunea, 
contrapune ideologii diferite. Contrar 
aspirațiilor poporului, cercurile reac
ționare ale claselor exploatatoare au 
căutat de-a lungul timpurilor să-și 
însușească roadele luptei maselor 
pentru independență, să le foloseas
că în scopurile lor înguste, de clasă, 
— recurgînd nu o dată la acte și 
măsuri cu vădit caracter antinațio
nal. Dominația marilor puteri im
perialiste, știrbirile aduse indepen
dentei naționale, imixtiunile în tre
burile interne ale poporului român, 
pozițiile acaparate de capitalul străin 
și jaful săvîrșit de acesta în avu
țiile tării, au constituit tot atîția 
factori de frînare a dezvoltării na
ționale.

Așa cum o floare își desface larg 
petalele în lumina soarelui, națiunea 
noastră și-a putut dezvălui în socia
lism întreaga gamă de potente crea
toare pline de sevă. In procesul sta
tornicirii și dezvoltării noii orînduiri 
sociale s-a realizat, ca parte 
componentă a operei de construi
re a socialismului, o formă nouă, 
superioară, de comunitate națio
nală — națiunea socialistă, moște
nitoarea și purtătoarea în timpurile

noi a celor mai înaintate tradiții șl 
calități ale poporului român.

Dezvoltarea națiunii noastre socia
liste se întemeiază pe noile relații so
ciale, al căror fundament îl constituie 
proprietatea socialistă — factor de 
omogenizare a națiunii, de unire a 
tuturor membrilor societății. Ca 
rezultat al desființării exploată
rii și claselor exploatatoare, s-a 
schimbat radical față de tre
cut structura socială a națiunii noas
tre. Forța conducătoare a națiunii 
nu mai este burghezia, ci clasa mun
citoare — purtătoarea aspirațiilor de 
libertate și progres ale întregului 
popor — în frunte cu partidul comu
nist, care prin întreaga sa activitate 
realizează contopirea și unirea inti
mă a ideilor socialismului cu con
știința națională. Ideologia clasei 
muncitoare, ideologia marxist-leni- 
nistă, acționează în aceste condiții ca 
un puternic liant al unității națiunii 
socialiste. Unitatea trainică și coeziu
nea întregii societăți, sudată prin co
munitatea de interese politico-econo- 
mice, este forța motrice a dezvoltării 
orînduirii noastre socialiste.

Un important factor de cimentare 
a unității națiunii l-a constituit re
zolvarea justă, în spiritul marxism- 
leninismului, a problemei naționale, 
politica partidului de întărire a prie
teniei și frăției dintre oamenii muncii 
români și cei aparținînd naționalită
ților conlocuitoare. Deplina egalitate 
în drepturi, lichidarea oricăror for
me de discriminare națională au a- 
sigurat afirmarea liberă, nestînjeni- 
tă în viața socială a tuturor 
cetățenilor țării noastre, indiferent 
de naționalitate. însuflețiți de sen
timentul dragostei profunde față de 
țară, muncitorii, țăranii, intelectua
lii — români, maghiari, germani șl 
de alte naționalități — își consacră 
cu entuziastă dăruire priceperea șl 
puterea de creație cauzei înalte a 
înfloririi patriei comune — România 
socialistă.

Patriotismul — sentiment înălță
tor, săpat adînc în conștiința po
porului — a căpătat valențe noi șl 
și-a îmbogățit imens conținutul, de
venind o puternică forță de progres 
a orînduirii noastre. EI își află

Nicolae CORSU 
Constantin MITEA

(Continuare în pag. a II-a)

Telegramă
Excelentei Sale

Domnului NICOLAE CEAUSESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Am primit cu deosebită plăcere amabila telegramă exprimînd feli

citările dumneavoastră, ale Consiliului de Stat și poporului României 
cu ocazia aniversării zilei mele de naștere Cu profundă apreciere pen
tru felicitările pe care ați binevoit a mi le trimite vă adresez viile mele 
mulțumiri și cele mai bune urări de sănătate deplină și fericire.

îmi exprim speranța că legăturile de afecțiune și prietenie existente 
intre țările noastre se vor dezvolta și întări mai mult în interesul celor 
două popoare, al bunăstării lor și al consolidării păcii mondiale.

GAMAL ABDEL NASSER 
Președintele 

Republicii Arabe Unita
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manifestare concretă în eforturile 
conștiente depuse de popor pentru 
dezvoltarea României pe calea pro
gresului, pentru construirea socialis
mului.

Creșterea accelerată a forțelor de 
producție, ca rezultat al politicii 
partidului de Industrializare socialis
tă și de dezvoltare intensivă și mul
tilaterală a agriculturii, de ridicare 
economică a tuturor regiunilor țării, 
determină condiții materiale supe
rioare pentru progresul națiunii, în
tregite prin noul cadru spiritual 
creat de ridicarea culturală a mase
lor, de dezvoltarea învățămîn- 
tului și creației artistice, de avîntul 
șl locul tot mai proeminent pe care-1 
ocupă știința în viața societății.

Toate calitățile poporului nostru — 
Iscusința, hărnicia, inteligența și ta
lentul — din care atîtea au fost în 
trecut împiedicate să vadă lumina zi
lei, găsesc astăzi un minunat cîmp 
roditor de înflorire.

Poporul nostru este conștient că 
prefacerile care au deschis o eră 
nouă, de strălucire, națiunii noastre 
socialiste se datoresc conducerii de 
către partid, căruia i-a încredințat 
destinele sale istorice. De aceea, în
tregul popor și-a strîns rîndurile în- 
tr-o unitate trainică de nedesfăcut, 
în jurul partidului, rolul conducă
tor al partidului fiind astfel nn fac
tor hotărîtor al unității și dinamis
mului dezvoltării naționale.

Întreaga desfășurare a istoriei so
cialiste a tării noastre evidențiază 
pregnant rolul de forță motrice a 
progresului, de puternic genera
tor de energie pe care-1 înde
plinește națiunea, demonstrează că 
națiunea va continua să constituie 
încă multă vreme baza dezvoltării 
societății noastre, în întreaga peri
oadă de construire a socialismului 
și comunismului.

A
Victoria socialismului într-un nu

măr de 14 țări, care înglobează o co- 
vîrșitoare parte din populația globu
lui, a creat condiții obiective optime 
pentru dezvoltarea națiunilor din a- 
ceste țări. înflorirea națiunilor socia
liste constituie cea mai grăitoare 
expresie a vitalității națiunii, ca fac
tor dinamizator și accelerator al dez
voltării sociale. Lovind cu puterea 
faptelor întreg ansamblul specula
țiilor hibride ale burgheziei imperia
liste despre așa-zisa „epuizare a ro
lului națiunii" acest proces are o 
însemnătate istorică în viața omenirii 
atît prin exemplul mobilizator pe 
care-1 constituie pentru toate popoa
rele asuprite sau în curs de 
dezvoltare, cit și prin faptul că le 

asigură acestora un sprijin material 
fără precedent pentru înfăptuirea nă
zuințelor lor de progres.

Acțiunea îmbinată a tuturor aces
tor factori, lupta proprie a popoare
lor, stimulentul spiritual al exem
plului socialist, solidaritatea activă și 
ajutorul concret, pe planuri multiple, 
acordat de țările socialiste luptei 
popoarelor pentru eliberare naționa
lă și socială, pentru pace șl progres, 
împotriva imperialismului, au ca re
zultat tocmai acea considerabilă ac
celerare a progresului istoric ce ca
racterizează lumea contemporană.

în desfășurarea acestui proces are 
o imensă însemnătate faptul că so
cialismul creează raporturi noi nu 
numai între oameni, în cadrul națio
nal, intern, al țărilor, între membrii 
aceleiași societăți, ci și între popoare, 
între diversele națiuni. Esența noii 
orînduiri sociale, lichidarea exploa
tării, inegalității și asupririi între in
divizi, întrajutorarea și asigurarea 
posibilităților de nestînjenită afir
mare creatoare a fiecăruia conduc 
în mod necesar la proiectarea ace
lorași principii în sfera relațiilor in
ternaționale.

Așa cum sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, „înlăturînd antagonismul 
dintre națiuni, cauzele asupririi și do
minației unor popoare de către al
tele, socialismul creează bazele o- 
biective ale apropierii și colaborării 
între state, posibilitatea îmbinării in
tereselor naționale și internaționale 
ale popoarelor. Colaborarea între na
țiuni socialiste egale în drepturi, su
verane și independente, multilateral 
dezvoltate, pe tărîm economic, știin
țific, cultural, contribuie la asigura
rea progresului fiecărei țări și la în
tărirea sistemului socialist mondial, 
sporește influența socialismului în 
întreaga lume".

Este meritul socialismului că, în 
procesul unor multiple căutări și 
perfecționări a cristalizat princi
piile de bază ale relațiilor din
tre națiunile socialiste — principiile 
întrajutorării frățești și internațio
nalismului proletar, ale independen
ței și suveranității naționale, egali
tății în drepturi, neamestecului în 
treburile interne, avantajului reci
proc.

Dezvoltarea unor astfel de relații, 
favorizînd înflorirea fiecărei țări 
socialiste, stimulînd afirmarea li
beră și deplină a întregului potențial 
de creație materială și spirituală al 
fiecărei națiuni, constituie garanția 
întăririi întregului sistem mondial 
socialist în ansamblu, creează pre
mise sigure pentru justa abordare a 
problemei raportului dintre național 
și internațional, reprezintă un factor- 
cheie pentru cimentarea bunelor ra
porturi reciproce, în interesul unită
ții și solidarității tovărășești. în a- 
cestea rezidă și prin acestea se ex
primă conținutul lor profund inter
naționalist.

în lumea contemporană, — în 
care imensa majoritate a omenirii a 
cunoscut pînă nu de mult, iar unele 
popoare mai cunosc încă și astăzi 
dominația imperialistă, înăbușirea as
pirațiilor naționale, inegalitatea, dic
tatul celui puternic, negarea și des
considerarea dreptului la indepen
dență și suveranitate — are o deose
bită importantă dezvoltarea de către 
țările socialiste a unor relații ba
zate pe principiile internaționalismu
lui socialist, ale respectării indepen
dentei și suveranității naționale, ale 
egalității în drepturi, neamestecului 
în treburile interne și avantajului 
reciproc — puternică pîrghie a în
tăririi pozițiilor socialismului în 
lume. Pe bună dreptate popoarele 
de pretutindeni urmăresc să vadă 
prefigurîndu-se în aceste relații din
tre națiunile socialiste imaginea zi
lei de mîine a omenirii.

După cum este știut, în secolul 
nostru popoare însumînd mai mult 
de un miliard și jumătate de oameni 
au scuturat jugul robiei coloniale, 
constituindu-se ca state indepen
dente ; ca rezultat, pe harta po
litică a lumii și-au înscris nu
mele peste 70 de noi țări. Alături 
de acestea, alte și alte popoare se 
ridică. în lumea de azi, la luptă pen
tru a se desprinde din cătușele ro
biei coloniale Toate aceste popoare, 
pășind pe calea dezvoltării sociale, 
străbat procesul complex si inevi
tabil al formării si cristalizării con
științei lor naționale, al constituirii 
lor ca națiuni.

Formarea noilor națiuni, a noilor 
state independente, vigoarea cu care 

bat la poarta istoriei contem
porane și afirmarea lor tot mai 
pregnantă în viața politică interna
țională, evidențiază tot mai puternic 
tendința popoarelor de a fi singure 
stăpîne pe soarta lor, de a-și alege 
așa cum doresc, și fără nici un a- 
mestec străin, calea evoluției social- 
istorice, de a-și apăra și dezvolta 
ființa națională, de a se bucura de 
binefacerile civilizației.

îdeea suveranității, a apărării inde
pendenței naționale, se manifestă cu 
deosebită forță și în țări capitaliste a- 
flate pe o treaptă înaltă de dezvol
tare națională. Clasa muncitoare din 
aceste țări, masele largi, opinia pu
blică democratică, oameni politici rea
liști se ridică în apărarea interese
lor naționale, împotriva tendințelor de 
hegemonie politică și dominație eco
nomică ale imperialismului, a poli
ticii de participare la blocuri mili
tare agresive și la diferite organis
me integraționiste, de natură să le
zeze independența și suveranitatea 
națională. Lozinca apărării interese
lor naționale continuă să fie, în a- 
ceste țări, o lozincă cu puternică for
ță de atracție, capabilă să unească în 
jurul ei întreaga națiune.

Se poate aprecia, cu deplin temei, 
că întreaga evoluție și configurație 
a lumii de astăzi confirmă rolul de 
covîrșitoare însemnătate al națiunii 
în progresul social.

Factorul național și cel 
internațional — 
în uniune organică

Conducînd dezvoltarea națiunii 
noastre, Partidul Comunist Român 
pprnește de la conștiința respon
sabilității față de clasa muncitoare 
și poporul român care i-au încredin
țat destinele sale istorice, cît și față 
de clasa muncitoare internațională 
și cauza socialismului în lume, de la 
premisa unității organice a patrio
tismului și internaționalismului. Este 
un merit al partidului nostru că edu- 
cîndu-i pe comuniști în spiritul dra
gostei fierbinți față de patrie, luptînd 
cu tenacitate și eroism pentru cele 
mai sacre interese naționale, pentru 
libertatea și prosperitatea României, 
s-a situat fără abatere în decursul 
întregii sale istorii, pe pozițiile inter
naționalismului, a sădit, alimentat și 
dezvoltat în rîndul maselor largi ale 
poporului conștiința solidarității de 
luptă cu toate popoarele.

Ideile internaționalismului au gă
sit un profund ecou în mintea și 
inima poporului român — căci ni
meni nu poate înțelege mai bine, 
nu poate fi mai sensibil și mai re
ceptiv Ia aspirațiile legitime ale al
tor popoare decît un popor care el 
însuși a avut de înfruntat vitregiile 
sorții, luptînd din greu pentru înde
plinirea idealurilor sale de liber
tate națională și socială.

Participarea nemijlocită a revolu
ționarilor români, muncitori, țărani, 
intelectuali, la lupta cu arma în 
mînă alături de proletariatul rus 
pentru înfăptuirea Marii . Revoluții 
Socialiste din Octombrie și apăra
rea Puterii Sovietice; acțiunile de 
solidaritate cu revoluția proletară un
gară și pentru sprijinirea insurecției 
populare din Bulgaria în 1923; ac
țiunile antifasciste pentru eliberarea 
lui Gheorghi Dimitrov; campania 
pentru salvarea lui Ernst Thălmann; 
solidaritatea cu insurecțiile proleta
riatului din Austria în 1934; minuna
tul eroism manifestat de voluntarii 
români în Spania alături de forțele 
republicane; solidaritatea cu lupta 
Chinei revoluționare împotriva re- 
acțiunii interne și a agresiunii japo
neze din 1936, cu popoarele ceho
slovac și polonez victime ale expan
siunii și agresiunii hitleriste în 1939; 
lupta împotriva războiului antisovie- 
tic și a cotropitorilor naziști; jert
fele comuniștilor români căzuți eroic 
în detașamentele de partizani din 
U.R.S.S., Cehoslovacia, Franța ; par
ticiparea largă la războiul antihitle
rist pentru salvarea omenirii de fas
cism. sînt înscrise la loc de cinste în 
filele marii cronici a istoriei poporu
lui român. întotdeauna credincios 
ideilor patriotismului și internațio
nalismului, partidul nostru și-a fă
urit un tezaur de minunate tradiții 
pe care le duce cu consecventă mal 
departe în zilele noastre.

întreaga operă de construcție so
cialistă este realizată de partid în 
concepția relației de unitate și in
terdependență dialectică dintre fac
torul național și cel internațional. 
După cum este știut, această relație 
constituie o latură permanentă, de 
esență obiectivă, a cadrului de acti
vitate socială a partidului; așa cum 
partidul însuși constituie avan
garda clasei noastre muncitoa
re, a întregii națiuni, și, tot
odată. un detașament al mișcă
rii comuniste mondiale, — opera de 
construcție socialistă este o creație 
națională șl, în același timp, cu un 
caracter internațional.

O creație națională — pentru că 
revoluția socialistă nu poate fi nici
odată obiect de import sau ex
port. un hibrid transplantat ; tot 
astfel cum cucerirea puterii poli
tice poate fi numai rezultatul 
luptei fiecărui popor, al ascuțirii 
contradicțiilor sociale ale țării res
pective. al maturizării, creșterii gra
dului de conștiință revoluționară și 
de organizare a proletariatului și ma
selor largi ale poporului respectiv — 
edificarea societății socialiste poate 
fi numai rodul muncii, hărniciei și 
abnegației poporului, eforturilor sale 
pentru mobilizarea întregului său po
tențial de resurse materiale, de forțe 
și valori umane. întregul proces al 
construcției socialiste se realizează 
pe solul realităților concrete națio
nale, este opera proprie a poporului, 
ca făuritor conștient al istoriei sale. 
Tocmai în acest fel, tocmai prin mo
bilizarea tuturor potentelor sale crea
toare se realizează înflorirea na
țiunii.

în același timp, opera de con
strucție socialistă are un caracter in
ternațional ; în condițiile victoriei 
socialismului pe o întinsă parte a 
globului și a creșterii luptei pentru 
socialism în numeroase țări, fiecare 
succes în opera de construcție in
fluențează evoluția vieții internațio
nale, lărgește și consolidează 
pozițiile socialismului, stimulează 
lupta pentru transformarea progresis
tă a societății. înrîurește activi
tatea clasei muncitoare interna
ționale. a forțelor revoluționare, mo
dul de gîndire politică al popoare
lor.

în acest sens, partidul nostru sub
liniază. din punct de vedere teoretic, 
că nu există comunism national sau 
comunism internațional — ci există 
sarcina unitară, națională și în același 
timp internațională, a desfășurării în 
bune condiții a operei de construcție 
socialistă.

în acest sens, partidul nostru, din 
punct de vedere practic, mobilizează 
întregul popor la muncă entuziastă 

pentru înflorirea patriei, pentru 
buna soluționare a probleme
lor construcției noii orînduiri, 
pentru fructificarea avantajelor 
organizării socialiste a socie
tății, dezvoltarea forțelor de produc
ție, înflorirea științei și culturii, ri
dicarea nivelului de trai — în intere
sul poporului român și, totodată, al 
cauzei socialismului și comunismului 
în lume. Ca exponent suprem al 
intereselor națiunii, Partidul Comu
nist Român consideră că asigurarea 
bunului mers al construcției socialiste 
constituie o înaltă responsabilitate în 
fața clasei muncitoare, a întregului 
popor — întotdeauna singurul în 
măsură și în drept să aprecieze acti
vitatea desfășurată de partid. Asi- 
gurînd progresul continuu al Româ
niei socialiste, poporul nostru își adu
ce întreaga contribuție internaționa- 
listă la întărirea pe pian material a 
pozițiilor socialismului, la creșterea 
forței sale economico-politice, cît și 
pe plan spiritual, la sporirea presti
giului și puterii sale de atracție.

Se poate afirma că însuși procesul 
de dezvoltare mondială a socialismu
lui pune în evidență, cu deose
bită putere tn noile condiții — 
cînd socialismul a devenit o 
realitate concretă într-un șir do 
țări — îmbinarea organică a patrio
tismului, a grijii pentru dezvoltarea 
multilaterală a națiunii, cu interna
ționalismul. Preocuparea pentru pro
gresul și prosperitatea economico-cul- 
turală a fiecărei țări socialiste, efor
turile națiunilor socialiste pentru a 
asigura prin larga desfășurare a for
țelor lor înaintarea continuă pe calea 
civilizației nu pot fi, sub nici o formă, 
concepute ca intrînd în conflict cu 
internaționalismul ; dimpotrivă, aces
tea constituie cerințe, obligații ale in
ternaționalismului. Cu cît fiecare 
tară socialistă obține succese mai 
mari în dezvoltarea orînduirii so
cialiste, cu atît mai importantă 
este contribuția concretă pe care 
o aduce la întărirea sistemu
lui mondial socialist, a forțelor 
mondiale progresiste, antiimperialis- 
te, la dezvoltarea procesului de tre
cere a omenirii de la capitalism la 
socialism. Si dimpotrivă — a neglija 
sarcinile bunului mers al construc
ției socialiste înseamnă nu numai 
neîndeplinirea obligațiilor față de 
propriul popor, ci și prejudicierea 
cauzei comune a socialismului, a 
cerințelor internaționalismului.

Tn condițiile socialismului, — cînd 
nu mai există terenul unei opoziții 
obiective între interesele naționale și 
cele internaționale ale statelor — in
ternaționalismul nu poate cere 
sau presupune sacrificarea sau 
lezarea intereselor naționale ; el 
acționează nu prin subordonarea 
acestora ci în concordanță cu ele. 
Internaționalismul nu este o ca
tegorie abstractă — esența sa 
este solidaritatea de clasă a de
tașamentelor mișcării revoluționare 
concepută nu ca scop în sine, ci în 
scopul concret al victoriei socialis
mului în fiecare țară și în întreaga 
lume. De aici decurge adevărul că 
dezvoltarea socialistă a unei țări — 
realizată, prin eforturile poporului 
respectiv și nu în detrimentul și pe 
seama altor popoare — nu poate nici
odată, în nici un caz-si în-nici un fel 
de împrejurări, contraveni internațio
nalismului. Eforturile fiecărui popor 
pentru triumful cauzei comune — în 
aceasta rezidă, în ultimă instanță, con
ținutul ideilor internaționalismului 
proletar, așa cum au fost ele con
cepute de clasicii marxismului.

în aceasta stă deosebirea radicală, 
opoziția ireductibilă dintre interna
ționalism și naționalismul burghez — 
produs tipic al societății bazate pe 
exploatare. Naționalismul este o ideo
logie a claselor exploatatoare care-și 
găsește expresie în concepția domi
nației unei națiuni asupra alteia și 
care se traduce, pe planul relațiilor 
sociale din cadrul intern de stat, prin 
regim de inegalitate, prin învrăjbi
rea și antagonismele cultivate de 
exploatatori între oamenii muncii de 
diferite naționalități. Totodată, a- 
ceastă Ideologie își găsește expre
sie pe planul relațiilor interna
ționale prin tendințe de negare 
sau încălcare a intereselor altora, de 
subordonare a acestora propriilor in
terese. — trăsături ce caracterizează 
politica de dominare a altor popoare 
promovată de imperialism. Marxism- 
leninismul oferă un instrument de 
analiză de mare finețe pentru de
limitarea cu precizie a acestor no
țiuni : naționalismul își găsește 
expresie în practicile specifice im
perialismului potrivit cărora dezvol
tarea unui stat sau a unei națiuni 
este concepută să se realizeze în de
trimentul și pe seama altor țări șl 
popoare, în dauna intereselor funda
mentale ale acestora. De aceea 
ar fi cu desăvîrșire greșit să se atri
buie acest înțeles eforturilor unei 
națiuni de a-și dezvolta econo
mia, cultura și a-și făuri un 
nivel de trai ridicat, corespunză
tor cu interesele sale, cu interesele 
dezvoltării colaborării cu alte po
poare, bazate pe principiile deplinei 
egalități în drepturi. Există o opo
ziție categorică și ireductibilă între 
naționalism, între desconsiderarea 
intereselor naționale ale diferitelor 
națiuni. în folosul altora — 
și năzuința Justă, legitimă, a fie
cărei națiuni de a dispune în mod 
liber de propria soartă, de a se eli
bera de dependentă economică și po
litică, de a-și dezvolta în mod ne
stingherit forțele creatoare spre a 
se bucura, laolaltă și în strînsă fră
ție cu celelalte națiuni, de.cuceririle 
progresului și de a se manifesta ple
nar în marele concert al civilizației 
umane. întărirea suveranității și 
independentei naționale, — care 
constituie tocmai atribute pri
mordiale, cadrul și coordonatele fun
damentale ale prosperității națiunilor 
— sînt premisele esențiale ale aplică
rii corecte a internaționalismului so
cialist, ale întăririi colaborării frățești 
și apropierii popoarelor.

Tocmai în acest sens sublinia Le
nin că procesul de apropiere și con
topire a națiunilor — proces la care 
el se referea cu deosebită aten
ție. minuțiozitate și precauție, evi- 
tînd orice arbitrar și subiectivism — 
presupune perspectiva realizării u- 
nor condiții obiective, perspectiva 
victoriei depline a comunismului pe 
plan mondial și, după aceea, o în
delungă perioadă istorică de dez
voltare a relațiilor comuniste, rea- 
lizîndu-se în acele condiții in mod 
dialectic, respectiv trecînd în mod 
obligatoriu și inevitabil prin înflori
rea fiecărei națiuni.

Prezență vie, dinamică 
în marele concert al 
popoarelor

Relația de unitate și interdepen
dentă dintre factorul național si '’el 
international se traduce prin fap
tul că preocuparea pentru înflo

rirea națiunii socialiste pentru întări
rea independenței și suveranității 
propriului stat socialist se realizează 
printr-o considerabilă lărgire și dez
voltare a legăturilor de colaborare cu 
alte state. Propria experiență a 
Partidului Comunist Român confir
mă relația directă, faptul că preocu
parea pentru dezvoltarea națiunii so
cialiste are ca parte componentă, 
intrinsecă, lărgirea multilaterală 
a formelor de colaborare inter
națională. La baza acestei politici 
— consecvent promovate de parti
dul nostru — stă dezvoltarea re
lațiilor cu toate țările care constru
iesc socialismul, de care ne leagă 
identitatea de orînduire, țeluri și sar
cini fundamentale ; în același timp 
lărgim relațiile cu celelalte țări, fără 
deosebire de natura orînduirii, cores
punzător Interesului reciproc și cau
zei progresului general.

Expresia materializată a acestei 
orientări o constituie, — pe plan 
politic — Intensitatea contactelor, 
întîlnirilor, amploarea relațiilor par- | 
tidului și statului nostru cu partidele H 
comuniste și muncitorești din toate H 
țările socialiste și din toate celelalte | 
țări ale lumii, cu forțe progresiste, | 
revoluționare și democratice de pe 
toate continentele, cu țările în curs 
de dezvoltare, cu numeroase alte 
state ale lumii — iar pe plan eco
nomic — prin lărgirea și diversifica
rea continuă a relațiilor comerciale 
ale României cu toate țările socia
liste si cu alte state ale lumii.

Tn lupta împotriva imperialismului, 
pentru o viată mai bună, pace si pro- fi 
greș social popoarele au interese co- N 
mune, fundamentale ; cauza apărării H 
și promovării acestor interese cere 
popoarelor să acționeze unite, să în
tărească continuu solidaritatea lor de 
luptă împotriva imperialismului. Tn 
același timp, trebuie avut în vedere 
că popoarele și națiunile — ca enti
tăți concrete, vii — se dezvoltă 
intr-o mare diversitate de condi
ții, determinată de particularități 
distincte, de varietatea factorilor 
evoluției istorice, de stadiile deose
bite de dezvoltare economică și 
socială. Este un fenomen inevitabil, 
logic, care ține de ordinea firească a 
lucrurilor, ca această enormă diversi
tate de condiții să genereze pe fon
dul intereselor fundamentale comu
ne, și puncte de vedere diferite, a- 
precieri sau interpretări deosebite 
asupra unora sau altora dm multi- H 
tudinea faptelor și evenimentelor H 
vieții. Ca exponente supreme ale in- 9 
tereselor națiunii lor. partidele co- M 
muniste si muncitorești își formează I 
judecăți și concluzii pe baza analizei M 
marxist-leniniste a fenomenelor con- 
crete cu care sînt confruntate, 3 
iau hotărîri în mod de sine stă- S 
tător și acționează în conformi- I 
tate cu propriile decizii. A atribui I 
internaționalismului un conținut de 
uniformitate, aducerea la același nu
mitor a tuturor formelor de manifes
tare a vieții politico-economice inter
ne sau internaționale a națiunilor 
ar însemna a da noțiunii de 
internaționalism sensuri și func
ții pe care nu le are, străine na
turii și telurilor sale, a așeza no
țiunea de internaționalism pe baze 
artificiale și netrainice, în neconcor- 
danță cu dreptul imprescriptibil al 
fiecărui partid de a hotărî în mod1 
suveran asupra dezvoltării tării sale. 
Frăția și încrederea reciprocă since
ră, — în aceasta constă în esență 
baza solidarității trainice, sîmburele 
vital al internaționalismului.

Internaționalismul are întotdeauna 
un conținut concret — manifestarea 
activă a solidarității de luptă cu 
clasa muncitoare internațională, cu 
lupta popoarelor din toate țările îm
potriva imperialismului. Tocmai în a- 
cest sens acționează Partidul Cornu- H 
nist Român acordînd sprijinul său ne- a 
precupețit luptei eroice a poporului a 
vietnamez si militînd cu hotărîre pen- M 
tru încetarea agresiunii americane | 
din Vietnam, manifestîndu-și solida- S 
ritatea cu lupta clasei muncitoare B 
și a altor forțe progresiste din țările 1 
capitaliste, sprijinind activ popoarele a 
ce luptă împotriva colonialismului, I 
ajutîndu-le în eforturile lor pentru H 
eliberare națională, dezvoltare Înde- H 
pendentă. reconstrucție economică, I 
pace si progres social, pronuntîn- | 
du-se cu fermitate pentru respec- 0 
tarea intereselor lor legitime.

Cerința majoră a internaționalis- S 
mului este unitatea si coeziunea tu- | 
turor forțelor mișcării comuniste și h 
revoluționare mondiale, solidaritatea H 
activă a clasei muncitoare, a tuturor a 
forțelor progresiste, a tuturor po- j 
poarelor în lupta împotriva impe
rialismului și reactiunii. pentru 
transformări sociale, pentru pace, 
democrație și socialism. Internațio
nalismul. ca orice concept social, are 
în fiecare epocă. în fiecare cadru is
toric un conținut determinat : 
în zilele noastre, cînd există un 
sistem mondial de state socialiste și 
o mișcare comunistă internațională 
atotcuprinzătoare pe plan interna
țional, cînd de unitatea acestora de- D 
pinde într-o măsură decisivă înrîu- K 
rirea exercitată de socialism asupra u 
tuturor marilor procese ale evoluției B 
lumii contemporane, un criteriu fun- jj 
damental al internaționalismului M 
este grija pentru apărarea și întă- B 
rirea acestei unități, neadmiterea a a 
orice ar fi de natură să adîncească 3 
divergențele existente, concentrarea 3 
eforturilor către direcția unică a ra 
restabilirii unității. Actionînd în a- ■ 
cest sens, partidul nostru depune S 
stăruitoare, neobosite și perseverente | 
eforturi în vederea preîntîmpinării a- H 
gravării sciziunii și refacerii unității B 
mișcării comuniste, răsnunzînd prin B 
aceasta, celor mai înalte deziderate B 
ale internaționalismului.

Unitatea țărilor socialiste, a miș
cării comuniste șl muncitorești poate 
fi concepută, sub steagul internațio
nalismului. prin luarea în considerare 
cu maximă atenție si înțeleeere a in
tereselor legitime ale fiecă-mi nonor. 
prin recunoașterea varietății de si
tuații și a diversității de păreri — 
ca un cadru istoric si un proces ine
vitabil al dezvoltării sociale — 
prin promovarea pe deasupra ori
căror deosebiri de vederi a relații- H 
lor de unitate și solidaritate, prin | 
respectul normelor fundamentale ale fi 
relațiilor dintre partide și state, prin a 
îmbinarea grijii fată de dezvoltarea g 
fiecărei națiuni cu devotamentul fată 9 
de cauza unică, comună si indivizi- B 
bilă a socialismului.

Pentru comuniști, pentru oamenii 
muncii din țara noastră este un iz
vor de mîndrie faptul că în 
acest mod concepe Partidul Comunist 
Român ideea internaționalismului și 
în acest mod acționează pentru apli
carea sa în viată.

Conducînd destinde României pe B 
calea înfloririi depline a națiunii § 
noastre socialiste. Partidpl Comunist 
Român răsțmnde sensurilor majore H 
ale dezvoltării Istoriei. împlinindu-și B 
o sacră îndatorire națională si tot- u 
odată internațională, fată de Intere- n 
sete nonornlni român si fată do cauza g 
.socialismului și comunismului în 3 
lume. ■

Tn cartierul gării din Cluj s-a deschis de curlnd 
o nouâ și moderns cofetârie

(Foto : R. Costln)

TELEFONIA
IN 1968

„Chimica" din Cluj produce 
piese de mobilier 
si alte articole

întreprinderea orășenească „Chimica" din 
Cluj este cunoscută pentru calitatea produse
lor sale O gamă variată de articole cu diverse 
întrebuințări iese pe poarta întreprinderii clu
jene

în completarea ansamblului mobilierului 
oricărei încăperi amintim comodele televizor 
tip „Sighet". bibliotecile tip ..Făqăraș" si foto
liile tip „Sibiu".

Intre altele, fabrica „Chimica" mai produce 
și livrează curele de ceas, stilouri tip „Felea- 
cul“, „Dacia", „Carpați" și tocuri școlare din 
masă plastică, precum și sacoșe pentru piață, 
sport, excursii Totodată, în această întreprin
dere se fabrică capete de autosifon din relon, 
precum și oxid verde de crom pentru prepa
rarea vopselelor la zugrăvit.

DE LA ADAS
Tragerea de amortizare pe luna ianuarie 

1968 a asigurărilor mixte de viață are loc la 
31 ianuarie 1968, în orașul București.

Pentru a participa la această tragere, este 
necesar ca asigurații să-și achite la termen ra
tele de primă

Convorbire realizată da
Al. PLAIEȘU

SUCEAVA

Convorbire cu ing. Gheorghe AIRINEI 
adjunct al ministrului poștelor și telecomunicațiilor

în acest cincinal s-a pre
văzut o dezvoltare mai ac
centuată a telefoniei urba
ne și interurbane în țara 
noastră, sector întrucîtva 
rămas în urmă. Crearea, în 
ultimii ani, a unei baze in
dustriale de specialitate a 
permis aplicarea unor mă
suri pentru extinderea și 
modernizarea rețelei. Ast
fel, numai în anul trecut 
s-au instalat aproape 31 000 
de linii telefonice în cen
trale automate — dintre 
care peste 13 000 în Capi
tală.

Ținînd seama că o bună 
parte din aceste linii au 
fost folosite și pentru cu
plaje, s-a putut rezolva un 
însemnat număr de cereri 
pentru instalarea de pos
turi telefonice. De aseme
nea, s-a trecut la automa
tizarea telefoniei interur
bane, deocamdată pe direc
țiile : București, Brașov, 
Constanta, Mamaia și Efo
rie.

în legătură cu dezvolta
rea, în continuare, a tele
foniei în țara noastră, am 
pus cîteva întrebări tov. 
ing. Gheorghe Airinei, ad
junct al ministrului poște
lor și telecomunicațiilor.

— Ce noutăți sînt prevă
zute pentru dezvoltarea te
lefoniei în acest an ? Ce 
îmbunătățiri ale deservirii 
se au în vedere ?

— Poate că este util să 
arăt de la început că în 
cursul acestui cincinal se 
prevede instalarea unui nu
măr de posturi telefonice 
aproape tot atît de mare 
cît în decursul celor 40 de 
ani anteriori. Efortul de in
vestiții al statului în acest 
domeniu este important. El 
devine posibil pe măsura 
creării și dezvoltării unei 
industrii proprii de cabluri 
și echipamente telefonice. 
Industria noastră electro
tehnică începe acum livra
rea de centrale telefonice 
de tip modern, avînd și cir
cuite tranzistorizate. Tn a- 
cest an vom instala 28 400 
linii telefonice în centrale 
automate, care ne vor per
mite să satisfacem o bună 
parte din cereri, foarte 
multe însă rămînînd să fie 
satisfăcute în anii următori. 
Tn București, care deține o 
pondere mare a cererilor, 
se va îmbunătăți situația 
in special în cîteva dintre 
noile cartiere : Balta Albă, 
Berceni, Drumul Taberei, 
precum și într-o zonă ve
che a orașului. Calea Plev- 
nei-Gara de Nord. Vn nu
măr însemnat de posturi 
telefonice se vor monta fn 
orașele Craiova, Oradea, 
Bacău, Mediaș, Călărași, 
Focșani, Tecuci, Mangalia, 
Tr. Măgurele, Tulcea și al
tele.

Pentru prima dată în țară 
încep și lucrări de automa
tizare a telefoniei rurale, 
montîndu-se în acest scop 
600 linii în localitățile din 
împrejurimile Brașovului. 
Acestea vor avea și acces 
direct la rețeaua telefonică 
automată interurbană.

Se fac, de asemenea, pre
gătiri pentru semiautoma- 
tizarea rețelei internațio
nale. La finele anului, ope
ratoarea centralei interna
ționale București va putea 
chema direct abonații din 
marile orașe ale Europei.

Pe linia, modernizării și 
operat.ivizării deservirii te
lefonice se prevede instala
rea de posturi publice in
terurbane automate, în spe
cial în holurile unor hote
luri și oficii P.T.T.R.

— Ce îmbunătățiri se 
prevăd în serviciile de in
formare a publicului 1

— Tn Capitală se moder
nizează serviciul 03. Simul
tan se vor putea da infor
mații la 28 de abonați. Dacă 
numărul cererilor într-un 
anumit moment este mai

mare, următoarele apeluri, 
al 29-lea, al 30-lea etc., 
ajung într-un circuit spe
cial denumit „parching", 
ele urmând a fi deservite 
in ordinea sosirii. Noua in
stalație 03 va spori de a- 
proximativ două ori actua
la capacitate a acestui ser
viciu.

Ținînd seama de ritmul 
rapid al instalării noilor 
posturi telefonice și al ne
cesității schimbării în pro
porție de masă a unor nu
mere de apel cu fiecare in
trare în funcțiune de cen
trală nouă, am luat măsura 
de a se edita periodic liste > 
suplimentare, cărțile de te
lefon urmînd să apară a- 
nual.

Sînt în studiu posibilită
țile de lărgire a gamei de 
informații prin 05. Trans- 
formîndu-l într-un serviciu 
mai mare, cu apel de trei 
cifre, 051, 052... 059, abona
ții vor putea beneficia ds 
un șir întreg de informații 
utilitare ; ora exactă, pro
grame culturale, rezultat» 
sportive și loto-pronosport, 
starea vremii și a drumu
rilor etc.

— Cum se desfășoară in
stalarea contoarelor, ee se 
prevede nou în regimul de 
taxare a convorbirilor ți 
cum pot fi evitate nemul
țumirile unor abonați care 
apreciază că au efectuat 
mai puține convorbiri ?

— Contorizarea telefoane
lor este o măsură necesară, 
corespunzătoare stadiului 
actual al tehnicii ți se apli
că în toate țările cu o telefo
nie dezvoltată. Prin aceasta 
se asigură și taxarea mai 
echitabilă a serviciilor 
prestate. Cel care are un 
număr mai mare de con
vorbiri plătește mai mult. 
Tn Capitală, se urmărești 
încheierea acțiunii de in
stalare a contoarelor încă 
în cursul acestui an. Taxele 
sînt cele cunoscute: 60 da 
lei — pentru un post tele
fonic individual, 45 lei — 
pentru un post în centrală 
de bloc, și 35 lei — pentru 
un post cuplat; numărul 
convorbirilor care intră în 
acest tarif este în mod co
respunzător de : 200, res
pectiv 150 și 100 lunar. A- 
celași contor marchează și 
impulsurile corespunzătoa
re convorbirilor interurba
ne. Flecare impuls este 
taxat cu 20 de bani, ca ți 
o convorbire locală, iar nu
mărul impulsurilor este în 
funcție de distanța și du
rata acestora. Contoarele 
măsoară, în acest caz, dura
ta efectivă a convorbirii și 
nu minimum 3 minute ca în 
serviciul manual. Așadar, 
cei care efectuează convor
biri scurte sînt avantajați.

Convorbirile adițional» 
care depășesc numărul a- 
mintit mai sus, precum și 
convorbirile interurbane, 
pînă la un total de 400 d« 
impulsuri pe lună se plă
tesc cu cite 20 de bani. După 
depășirea acestui nivel, im
pulsul se va taxa, în conti
nuare, cu 10 bani. Contoa
rele sînt astfel construit» 
îneît marchează convorbi
rea numai după ce postul 
chemat răspunde. Deci, nu 
marchează cînd este ocu
pat, defect sau, pur ți sim
plu, sună și nu răspunde 
nimeni. De asemenea, nu 
se marchează convorbirile 
la contorul postului che
mat. Pentru cei care vor 
avea, totuși, anumite în
doieli, am înființat un ser
viciu special care, în schim
bul unei taxe lunare, insta
lează, la cerere, și la domi
ciliul abonatului, un con
tor. Deci, acesta are posi
bilitatea de a vedea și veri
fica pe loc modul de mar
care a convorbirilor.

(Urmare din pag. I)
de mii de oameni, este absolut lămu
ritor. Acești douăzeci de mii de chimiști, 
ingineri mecanici, ingineri electroteh- 
nicieni, ingineri feroviari, maiștri de 
celuloză, maiștri de mobilă și placaje, 
electricieni, specialiști în prepararea 
cărnii și a conservelor de fructe, me
canici auto, artizani ș.a.m.d. sînt puterea 
care a angrenat Suceava pe traiectele 
ei de astăzi. Deci, în statistici, e< au 
intrai global, cu forja lor complexă, 
accentuînd, la rîndu-le, istoria. Așa că 
astăzi și în viitor ei sînt în primul rînd 
aceia care legitimează locul de muni
cipiu al Sucevei. Unul dintre noile 
municipii înscrise pe harta administra
tivă a jării, recent tipărită.

Așa cum se desfășoară în spafiul 
arcului de cerc dintre cele două vechi 
cetăfi ale sale — Suceava și Șcheia — 
orașul acesta din nord, la prima vedere, 
nu trădează prea mult felul cum s-a 
dezvoltat. Abia traversînd cartier după 
cartier și slujindu-te de reperele unor 
cifre, realizezi acea senzație de ritm 
alert sub al cărei semn trăiește Suceava 
edilitară

La început mai lent, iar apoi aproape 
cu frenezie, volumele s-au alăturat, 
sfructurîndu-se intr-o proporfie de 
circa o mie de apartamente pe an. In 
cinci-șase ani, aproape cinci mii de a- 
partamente noi Marile macarale-turn, 
o dată pătrunse în perimetrul a ceea

ce a fost — și a fost extrem de pufin 
sub aspect edilitar — au atins cu si
guranță mai toate punctele orașului, 
lăsînd în urmă-le blocuri. Blocuri-turn, 
blocuri-lamă, blocuri-punct și alto 
blocuri, nu mai știu cum numite de 
arhiteefi, blocuri care cu tot aerul lor 
de uniformitate pe alocuri (intens com
bătut în ultima vreme), s-au unit într-un 
oraș literalmente nou. Iar cel mai nou 
loc din acest nou oraș este cartierul de 
la intrare, un fel de poartă dinspre 
miazăzi — cartierul Arini — care el 
însuși numără o mie cincisute cincizeci 
de apartamente și se va desfășura către 
cetatea bătrînă a Zamcăi, în anii ime
diat următori, prin aproximativ alto 
patru mii.

Obiceiul acesta a! arhitecfilor și 
constructorilor suceveni de a vorbi in 
mii, captivant, nu exclude unicatele de 
primă mărime In aceeași miazăzi a 
orașului, noaptea, se vede de departe 
paralelipipedul de sticlă al noului 
spital (nouă etaie, mai mult de șapte 
sute de paturi), precum și stafia de 
cercetări agricole, cu liniștea aparentă 
a unei maternități înăuntrul careta au 
luat naștere cîteva din soiurile devenite 
bun al agriculturii regiunii, și nu numai 
al regiunii. Astfel de unicate sînt com
binatele, unicat este și casa de cultură 
aflată in construcție, și astfel unicate 
vor fi întreprinderile noi, începute 
acum, ca și cele ale viitorilor ani. Pe 
• ceeași scară a creafiei do valori ma

teriale și spirituale, constructorii și ar- 
hitecjii au contribuit ți ei din plin Io 
legitimarea rangului de rpunicipiu.

Aici, la Suceava, o seamă de cărtu
rari proeminenfi au înscris în spiritua
litatea tării tradițiile unei școli și ale 
unui puternic focar de cultură. Tradiții 
peste care s-au suprapus împlinirile zi
lelor noastre. „Suprafafa școlară' a ac
tualului oraș s-a amplificat pînă la im
presionantul număr de aproape opt mii 
de elevi. In cele unsprezece școli ale 
sale, orașul învață fremătător și tenace, 
după cum, în biblioteci, citește cu o 
„viteză” de circa o sută cincizeci de mii 
de cărji pe an. Aici, între Cei care 
învață — iar verbul este conjugat și la 
Suceava de diferite generații — de la 
cei mai mici, pînă la elevul de la 
„seral”, ori „fără frecventă”, își află 
locul său firesc, necesar, profilul tînăru- 
lui institut pedagogic, poarta prin caro 
au plecat spre școlile tării înfiile pro
moții de profesori formați in Suceava. 
Gindindu-ne deci la personalitatea ora
șului, la personalitatea lui de stră
veche așezare, fundamental înnoită, o 
vedem definită și prin acest aflux al 
tinereții sale către învăfămint și 
cultură.

Iar toa*e aici spuse, și multe altele, 
bine sculptate, ori în olămădire, sînt 
trăsături expresive ale unei așezări 
care — prin trecut, prezent și viitor — 
își merită locul propus între municipiilo 
tării.
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cooperativele agricole de producție

De-a lungul anilor, în 
cooperativele agricole 
au fost organizate și 
dezvoltate, alături de 
activitățile de bază, care 
asigură cea mai mare 
Îjarte a producției globa- 
e și marfă, diferite ate

liere și secții anexe. Așa 
cum arată experiența a 
numeroase unități, ele 
contribuie la utilizarea 
mai bună a forței 
de muncă, la crea
rea unui volum spo
rit de bunuri materiale, 
constituind o importan
tă sursă de venituri su
plimentare. Conoret, ce 
realizări s-au înregistrat 
în această direcție și ce 
ar trebui întreprins, în 
continuare, în vederea 
dezvoltării lor ? Iată ce 
am aflat într-o convorbi
re avută cu tov. Vasile 
Borza, șef de secție la 
Uniunea Națională a Co
operativelor Agricole de 
Producție.

— Pentru început, 
am dori să precizați 
rezultatele la care s-a 
ajuns in dezvoltarea 
activităților anexe.

— în ultimii ani, mem
brii cooperativelor agri
cole s-au ocupat în mă
sură mai mare de extin
derea activităților anexe 
și a prestărilor de ser
vicii, ceea ce a condus 
la realizarea unor veni
turi bănești ridicate. în 
1967 s-a obținut, din a- 
ceste activități, un venit 
bănesc de peste un mi
liard de lei, cu aproape 
500 milioane de lei mai 
mult decît în 1962. Exis
tă și alte date care a- 
testă progresul înregis
trat. Astfel, anul trecut 
s-au produs 251 milioa
ne de cărămizi, 30 000 
tone de var și alte ma
teriale de construcție în 
valoare de peste 
140 000 000 de lei, au 
fost confecționate mate
riale și obiecte de uz 
gospodăresc (uși, feres
tre, împletituri din pa
pură și foi de porumb, 
coșuri, căruțe, butoaie, 
mături etc.) care însu
mează peste 142 000 000 
de lei. De asemenea, co
operativele agricole au 
obținut, prin prelucrare, 
22 000 tone de smîntînă, 
peste 13 000 tone de 
brînză, 90 000 bl de vin 
și must și cantități im
portante de alte produ
se agroalimentare, au e- 
fectuat prestări de ser
vicii în valoare de 
315 000 000 de lei etc.

Semnificativ este și 
faptul că, fată de tota
lul veniturilor bănești 
obținute în 1967, cele 
provenite din secțiile 
anexe reprezintă circa 8 
la sută. Aceasta demons

(Urmare din pag. I)

trează o dată mai mult 
contribuția importantă 
pe care „anexele" pot să 
o aducă la sporirea cîș- 
tigurilor cooperativelor 
agricole. în regiunile 
unde a existat o preocu
pare sporită pentru 
dezvoltarea acestor acti
vități procentul amintit 
a atins valori și mai 
mari: peste 13 la sută 
în cooperativele agricole 
din regiunea Mureș-Au- 
tonomă Maghiară, circa 
27 la sută în unitățile 
din raza orașului Bucu
rești etc.

— Cum apreciați re
zultatele amintite in 
raport cu posibilitățile 
de care dispun coope
rativele agricole, cu 
cerințele populației 
pentru unele bunuri 
ce se pot produce în a- 
cest sector ?
— Trebuie spus că deși 
cooperativele agricole 
pot extinde activitățile 
anexe pînă la limita im
pusă de buna organiza
re a procesului de pro
ducție și de folosirea 
rațională a forței de 
muncă, ele n-au fost în
drumate și sprijinite su
ficient pentru a înfăptui 
acest lucru. Ca ur
mare, există încă mul
te cooperative oare, 
deși au mari posibili
tăți, nu le valorifică la 
un nivel satisfăcător, 
sau nu le valorifică de
loc. Țăranii cooperatori 
din oomuna Vama, ra
ionul Oaș, bunăoară, cu
nosc din tată în fiu meș
teșugul olăritului, reali
zează O ceramică vesti
tă — de Vama. Cu toate 
acestea, consiliul de con
ducere al cooperativei 
agricole n-a întreprins 
nimic pentru organiza
rea acestor activități.

Asemenea exemple, 
care evidențiază pe de 
o parte largile posibili
tăți de extindere a acti
vității anexe, iar pe de 
altă parte slaba preocu
pare ce există pentru 
folosirea lor, sînt, din 
păcate, numeroase. Un 
studiu întreprins recent 
a demonstrat cît se poa
te de limpede acest lu
cru. Spre convingere, 
mi-aș permite să pre
zint succint cîteva din
tre concluziile care s-au 
desprins în urma anali
zei efectuate în diferite 
unități. Cooperativele a- 
gricole Remetea Chioa- 
rului, Valea Chioarului 
și Drăghia, regiunea 
Maramureș, dispun de 
mari cantități de piatră 
de var, care, exploatată 
judicios, ar putea aco
peri nevoile de var ale 
tuturor unităților din 
împrejurimi, ar asigura

venituri suplimentare 
cooperatorilor din satele 
respective, unde este 
puțin teren arabil. Cele 
două cooperative agrico
le din Mîrșani, raionul 
Caracal, au confecționat 
doar 31 care și căruțe,- 
deși comuna era, pe vre
muri, principalul furni
zor de căruțe al fostelor 
județe Romanați, ’Mehe
dinți și Gorj.

Asemenea situații și 
multe altele demonstrea
ză că ceea ce s-a reali-

atît vor deschide un 
cîmp ■ mai larg de acțiu
ne inițiativei oamenilor

— Concret, la ce vă 
referiți ?

Nu o dată, în timpul 
discuțiilor purtate cu 
conducătorii diferiteloi 

: cooperative agricole ni 
s-a spus : „Am putea 
dezvolta mai mult une
le secții anexe. Necazul 
este însă că, uneori, a- 
par anumite greutăți, le
gate îndeosebi de pro
curarea materialelor ne-

Convorbire cu tov. ing. 
Vasile BORZA

șef de seefie la Uniunea Națională 
a Cooperativelor Agricole de producție

zat pînă acum în direc
ția dezvoltării activități
lor anexe constituie abia 
un început, care trebuie 
amplificat.

— Ce factori au 
frînat obținerea unor 
rezultate superioare ?

— O serioasă răspun
dere o poartă uniunile 
cooperatiste. Sînt situa
ții, de pildă cele sem
nalate în raioanele Balș 
și Filiași, unde uniunile 
cooperatiste au pierdut 
din vedere sectoarele a- 
nexe, nu s-au preocupat 
în suficientă măsură de 
dezvoltarea lor, de valo
rificarea satisfăcătoare a 
posibilităților largi care 
există în această privin
ță. Bineînțeles, lipsite de 
îndrumare, unele consi
lii de conducere mani
festă un slab interes 
pentru asemenea activi
tăți. Unde duce această 
situație se poate vedea 
din cele întîmplate în 
regiunile Crișana și 
Cluj. In aceste regiuni 
nu s-au produs decît 23 
și respectiv 27 la sută 
din numărul cărămizilor 
stabilite, ca să nu mai 
vorbim de regiunea 
Galați, care n-a realizat 
nici măcar un kilogram 
de var, deși avea prevă
zut să producă 1 000 de 
tone.

Uniunile cooperatiste 
vor trebui să analizeze 
temeinic astfel de situa
ții și să ia măsuri pen
tru lichidarea lor.

Nivelul încă nesatis
făcător la care se des
fășoară activitatea de 
producție în secțiile a- 
nexe ale unor unități, 
aportul insuficient al a- 
cestora la sporirea pro
ducției globale și a ve
niturilor bănești sînt de
terminate și de al ți fac
tori, care cu cît vor fi 
eliminați mai repede, cu

cesare procesului de 
producție". Sînt, bună
oară, cooperative agrico
le, situate în luncile rîu- 
rilor, care deși ar putea 
organiza extragerea pie
trișului, balastului și ni
sipului — atît pentru 
nevoile proprii, cît și 
pențru satisfacerea ne
cesităților altor unități 
agrico'le — nu reușesc 
:să. treacă la organizarea 
acestor activități deoa
rece sfaturile populare 
tărăgănează eliberarea 
autorizațiilor necesare. 
O influență negativă e- 
xercită și lipsa, la fon
dul pieței, a unor ma
teriale ca ciment,- che
restea, tablă, geamuri, 
articole electrotehnice 
etc. în aceste condiții, 
evident, prestările de 
servicii nu pot lua am
ploare, se fac anevoie.

în sfîrșit, o altă greu

tate o constituie impo
sibilitatea cooperativeloi 
agricole de a-și asigura 
din timp, în cantități su
ficiente, toate mașinile- 
unelte de care au ne
voie pentru organizarea 
producției în secțiile 
anexe. Este imperios ne
cesar ca organele de re
sort să studieze amănun
țit aceste probleme, să 
găsească mijloacele pen
tru rezolvarea lor opera
tivă și integrală.

Paralel cu măsurile pe 
care uniunile cooperatis
te raionale și regionale 
vor trebui să le ia în 
vederea dezvoltării sec
toarelor anexe ale coo
perativelor agricole, tre
buie rezolvată și proble
ma valorificării produse
lor obținute. Constatări
le făcute într-un număr 
mare de unități arată că 
ea nu este rezolvată 
încă la un nivel cores
punzător. în lipsa unor 
plasamente certe, asigu
rate dinainte, care să 
aibă la bază contracte 
ferme cu diferite orga
nizații economice de 
stat, cooperativele agri
cole au fost nevoite 
să-și desfacă produsele 
obținute în întreprinde
rile anexe, prin diverși 
intermediari. în re
giunea Maramureș, pre
cum și în raza orașului 
București, bunăoară, 
s-au semnalat foarte 
multe nereguli în aceas
tă privință.

în ultima vreme, U- 
niunea Națională a ini
țiat măsuri care să lichi
deze această stare de lu
cruri. Prin Direcția ge
nerală de resort, bună
oară, ea și-a asumat o-

bligația să desfacă, la 
bazele de aprovizionare 
regionale, circa 50 de 
sortimente de produse : 
materiale de construcții, 
cherestea, căruțe etc. în 
regiuni ca Mureș-Auto- 
nomă Maghiară și Ba
cău, uniunile coopera
tiste agricole au organi
zat valorificarea produc
ției anexe la magazinele 
proprii, recent înființa
te. Cu toate acestea, va
lorificarea producției nu 
este încă rezolvată. Nu 
sînt stabilite relații fer
me cu beneficiarii, nu se 
cunosc sortimentele și 
cantitățile de produse 
solicitate de consuma
tori, nu s-a făcut o largă 
popularizare a produse
lor obținute, lipsește re
țeaua proprie de desfa
cere etc.

Existența unor ase
menea carențe, care frî- 
nează extinderea activi
tăților anexe la nivelul 
posibilităților și al ne
voilor, a determinat U- 
niunea Națională să e- 
laboreze un complex de 
măsuri care să permită 
îmbunătățirea radicală a 
situației în acest dome
niu. Ceea ce se impune 
acum este înfăptuirea 
lui integrală, peste tot. 
îndeplinirea acestei sar
cini de către uniunile 
cooperatiste și consiliile 
de conducere din coope
rativele agricole va crea 
condiții favorabile pen
tru sporirea veniturilor 
și satisfacerea, în mai 
mare măsură, a necesi
tăților populației de la 
orașe și sate.

I Pe șantierul C. E. T.-Galafi!a început montajul
PRIMULUI GRUP ENERGETIC

{ Pa șantierul centralei electrice de termoficare 
a Combinatului siderurgic „Gh. Gheorghiu-Dej*

I de la Galați a început montajul primului grup 
I turbogenerator de 50 MW.

Conform proiectului, acesta va funcționa tn 
baterie cu un cazan de abur de înaltă presiune 
șl va produce 420 tone abur pe oră la o pre- 

j siune de 140 atmosfere. Drept combustibil va fi 
j folosit gazul de furnal și gazul de cocs furnizat 

prin instalațiile sectorului de furnale al combi
natului. c

O caracteristică a întregului utilaj tehnologia 
șl de deservire este înaltul grad de automati
zare.

(Agerpres)

Noi linii tehnologice 
în funcfiune

La 
sești . .
fabrica de azbociment funcționează în prezent o linie 
de plăci ondulate cu o producție anuală de 2 700 000 
m p plăci. Tot aici se apropie de sfîrșit montajul uti
lajelor la linia tehnologică de plăci plane. In final fa
brica va produce anual 1 500 km tuburi, cu diametrul 
de 200 mm, precum și 5 500 000 m p de plăci ondu
late și plane. Procesul tehnologic este în întregime 
automatizat, operațiile de fabricație pe fluxuri sînt 
dirijate de la un tablou de comandă. Un eveniment 
nu mai puțin important a avut loc la fabrica de ci
ment, unde s-a aprins focul la ultimul cuptor de 
clincher. O dată cu acesta se înregistrează intrarea 
în probe tehnologice a celei de-a 6-a linii de pro
ducție, ultima din capacitățile prevăzute în proiect 
și care va consemna atingerea parametrilor proieo- 
tați : două milioane de tone de ciment anual.

(Agerprea)

fabricile de azbociment și ciment de la Bîr- 
au intrat în producție noi linii tehnologice. La

REBUTUL
și falsa teorie a 
cauzelor obiective

Radu ATANASESCU

Pitești. In laboratorul regional pentru controlul semințelor
(Foto : M. Cioc)

încă de la plenara C.C. al P.C.R. 
din decembrie 1966 s-a subliniat că 
una din principalele sarcini ale co
lectivelor de fabrici și uzine — în 
domeniul ridicării nivelului eficienței 
activității economice — o constituie 
lichidarea rebuturilor. Multe condu
ceri de întreprinderi din regiunea 
Cluj au înțeles just această ne
cesitate și în anul care a trecut au 
acționat decisiv pentru dispariția re
buturilor, a pierderilor generate de 
ele. în unele fabrici de sticlă și ce
ramică se menține însă, în continu
are, un procent ridicat de rebuturi, 
ca și cum ar fi vorba de o fatalitate. 
De neînțeles este că de cele mai 
multe ori se aduce ca argument 
„specificul producției". Ce este „spe
cific" oare acestei producții ? Există 
„cauze obiective", care se opun efor
turilor pentru reducerea rebuturi
lor ?

...Evidențele fabricilor „Electroce- 
ramica“-Turda și „Porțelanul“-CluJ 
arată negru pe alb : în loc să scadă, 
volumul rebuturilor a crescut în 
1967. La „Electroceramica" s-au în
registrat pierderi din rebuturi în va
loare de peste 2,5 milioane lei, în 
creștere față de aceeași perioadă din 
1966, iar la „Porțelanul", de aproape 
3,5 milioane lei. Iată, însă, o „oază" : 
valoarea rebuturilor a scăzut — față 
de 1966 — la fabrica „Sticla“-Turda 
cu mai bine de 1 milion lei. Totuși, 
pagubele provocate sînt încă foarte 
mari : 4,2 milioane lei. Merită re
marcată, deci, doar tendința de scă
dere a volumului acestor rebuturi, 
cu toate că ritmul este încă lent.

Revenim la întrebarea inițială. A- 
șadar, ce este și cum intervine „spe
cificul producției". Ca un avertis
ment, de la bun început, specialiștii 
din cadrul serviciului control tehnic 
de calitate și chiar ai compartimen
telor tehnice de la fabrica „Electro
ceramica" au fost categorici : „nu e- 
xistă producție de ceramică fără re
but". Bine, dar nu există nici posi
bilitatea de a se diminua volumul 
rebuturilor, de a se reduce pierde
rile importante generate de ele ? A- 
devărul este că rebuturile sînt, de 
cele mai multe ori, rezultatul unor 
cauze subiective — ale neglijenței, 
neatenției, lipsei de pricepere, califi
cării necorespunzătoare a unor mun
citori. Chiar la C.T.C. ni s-a declarat

că aproximativ un sfert din rebuturi 
au apărut „datorită calității neco
respunzătoare a argilei din care sînt 
confecționate capsulele", livrată de 
cariera de la Șuncuiuș a întreprin
derii miniere Cluj. La fabrica „Por
țelanul" s-au făcut aceleași aprecieri 
despre calitatea argilei.

Am cîștigat, deci, un punct prețios. 
25 la sută din rebuturi izvorăsc din 
calitatea necorespunzătoare a mate
riei prime. Este aceasta o „cauză o- 
biectivă" ? Nici pe departe. In esen
ță, reducerea și lichidarea rebuturilor 
sînt dificile în cazul materiei prime 
și materialelor care nu întrunesc 
caracteristicile prevăzute. Ca urmare, 
este o datorie elementară a furnizo
rilor de materii prime și materiale

ancheta 
economică

țurl, în valoare de 523 000 lei, mon
tată în octombrie 1958. Această insta
lație nu a funcționat deloc, în pre
zent fiind propusă pentru... casare. 
Iar la Fabrica de confecții-Focșani 
au fost achiziționate 8 utilaje în va
loare de 623 000 lei, care nu se folo
sesc deoarece au fost greșit proiec
tate. La combinatul siderurgic 
„Gheorghe Gheorghiu-Dej“ din Ga
lați s-a adus, de asemenea, din im
port o mașină de sudat carcase în 
valoare de 539 000 lei, contractată de 
întreprinderea de construcții-montaj 
siderurgic Galați, înainte de elabora
rea proiectului de ansamblu. Proiec
tul nu a mai cuprins și această ma
șină, astfel că ea stă nefolosită din 
anul 1962, dar pe banii statului, fi
indcă cei care au solicitat procu
rarea ei nu au simtit nici o conse
cință financiară.

Intervin însă și alte cauze. De pil
dă, multe utilaje devin disponibile 
prin schimbarea soluțiilor tehnice 
greșit întocmite, prin tergiversarea, 
mult timp după achiziționare, a ela
borării sau punerii la punct a tehno
logiei de fabricație. E cazul combi
natului de cauciuc Jilava, unde 8 u- 
tilaje, procurate de peste hotare în 
schimbul sumei de 258 000 lei au de
venit disponibile, întrucît nu a fost 
stabilită mult timp tehnologia de fa
bricație. Din aceleași motive, la Fa
brica de mașini-unelte și agregate- 
București, o mașină de călit ghidaje 
în valoare de 834 000 lei, dată în ex- 
'loatare în martie 1966. nu funcțio- 
ăază nici în prezent. Evident, ni- 
?ni nu poate avea pretenția să o- 
»ască evoluția tehnologiilor de fa- 
tație din cauza unui utilaj sau al- 

Progresul industriei impune, 
«otrivă, adoptarea permanentă de 
olutii tehnologice pentru mări- 
poductivității muncii, reducerea 
Ijyi de cost și îmbunătățirea ca- 
Prtproduselor. Numai că nu se 
Su^ază întotdeauna în acest mod. 

paravanul" îmbunătățirilor

continue, multe tehnologii de fabri
cație rămîn imperfecte, nepuse la 
punct, iar utilajele „zac", sporind 
categoria valorilor imobilizate.

Corespunzător cerințelor beneficia
rilor, ale economiei naționale, se re
înnoiește producția, se schimbă sor
timentele. Aceasta trebuie să pro
voace însă alte imobilizări de mij
loace tehnice ? Desigur, nu este ad
misibil ! Și totuși, la fabrica de tri
cotaje „1 Iunie" din Timișoara s-au 
declarat disponibile 25 mașini de 
cusut din import, în valoare de 
200 000 lei. deoarece nu se mai pro-

cute la forul tutelar au rămas fără 
urmări. Iar o altă întreprindere din 
Timișoara. „Modern", a dat disponi
bilă o mașină de uns cu soluție, 
fiindcă nu are de unde lua această 
soluție. La „Tricotajul roșu" din 
București, trei utilaje se găsesc în 
stare de inactivitate tot ca o conse
cință a lipsei pieselor de schimb. 
Este oare atît de greu să se rezolve 
această problemă? Practica arată că 
dacă întreprinderile ar fi preocupate 
într-o măsură mai mare de găsirea 
posibilităților pentru achiziționarea 
pieselor de schimb, iar ministerele 
nu ar amîna-o la infinit, multe uti-

uzurii avansate și a stării lor de ne
funcționare.

Formalismul în declararea utila
jelor disponibile pune pe drumuri 
multi oameni de la întreprinderile 
care ar dori să le achiziționeze și de
clanșează cheltuieli inutile. Cît de 
departe se merge în promovarea for
malismului se desprinde și din faptul 
că în unele unități industriale s-au 
copiat mecanic listele respective de 
la o perioadă la alta, fără să țină 
seama că între timp anumite utilaje 
fuseseră transferate sau casate. La 
întreprinderea de echipament me-

duce sortimentul de confecții respec
tiv. Ministerul Industriei Ușoare nu 
a întreprins nimic, pînă acum, pen
tru redistribuirea acestora. Tot așa, 
la țesătoria de mătase „Borangicul" 
din Capitală stau nefolosite de patru 
ani 6 mașini de răsucit și de doi ani 
o mașină de răsucit și dublat, achizi
ționate din import, în valoare de 
1 485 000 lei. Motivul este altul. Se 
pare că nu există... fire corespunză
toare de mătase naturală. Deci, ni
meni nu s-a gîndit la necesitatea ca 
înainte de a se angaja o investiție să 
se asigure baza de aprovizionare cu 
materii prime și materiale, principiu 
fundamental în practica economică.

Alte mijloace tehnice nu sînt utili
zate. întrucît. întreprinderile care le 
posedă și forurile lor de resort nu 
se îngrijesc de aprovizionarea cu 
piese de schimb. Unitatea „Ambala
jul metalic" din Timișoara, de exem
plu, a dat disponibile două fierăs
traie cu bandă pentru metal din cau
za lipsei panglicilor. Intervențiile fă-

laje s-ar putea integra în circuitul 
productiv.

De neînțeles este că unele între
prinderi rezolvă forma! chiar sarcina 
de întocmire și de difuzare a listelor 
de utilaje disponibile, considerînd a- 
ceasta numai ca o „acoperire" pen
tru cazurile cînd vor fi întrebate, sau 
pentru a justifica operațiunea de ca
sare a unor mijloace tehnice. In a- 
cest fel, sînt declarate disponibile u- 
tilaje cu uzură avansată sau nere
parate, pe care, bineînțeles. între
prinderile care ar avea nevoie de ele 
le refuză. La Șantierul naval Galați, 
pentru un strung paralel s-au emis, 
în decurs de o lună, ordine de trans
fer la doi beneficiari, utilajul fiind 
refuzat din cauză că era descomple
tat. De fapt, pentru același utilaj a 
mai fost emis încă din anul 1965 un 
ordin de transfer, dar și atunci uni
tatea beneficiară l-a refuzat. Proce
deul nu este singular. Și la Șantie
rul naval Brăila au fost date o serie 
de ordine de transfer pentru utilaje 
care au fost refuzate, ca urmare a

talie pentru binale, mijloace tehnice 
în valoare de 226 000 lei erau decla
rate disponibile, deși nu mai existau 
în întreprindere. De asemenea, la 
întreprinderea regională de electrici
tate Galați s-a „uitat" că în luna fe
bruarie 1967 au fost transferați 4 
transformatori electrici, iar unul era 
casat din anul 1966, ei fiind din nou 
înscriși pe lista utilajelor disponi
bile.

Există și situații contrarii. Unele 
întreprinderi — din neglijență și 
dintr-o defectuoasă evidență a mij
loacelor tehnice — omit să le de
clare disponibile. Cui servește o ase
menea practică, de tăinuire a imo
bilizării banilor statului ? Adresăm 
întrebarea Combinatului de fibre ar
tificiale Brăila și Șantierului naval 
din Galați, care au ținut „sub obroc" 
utilaje de peste 1,2 milioane lei. La 
fel și unor unități din regiunea Ba
cău — 11 la număr. întrucît nu au 
raportat 198 utilaje disponibile în 
valoare de 4 434 700 lei, printre caro

Fabrica de postav Buhuși, Direcția 
regională pentru transport, exploata
re și industrializare a lemnului. Fa
brica de bere Mărginari.

Controlul și analiza au mai eviden
țiat că multe ministere se interesea
ză îndeaproape de redarea în cir
cuitul economio a utilajelor dispo
nibile. Totuși, uneori, întîrzie rezol
varea cererilor de transfer. La Fa
brica de conserve și lapte praf din 
Cîmpulung Moldovenesc, din 8 utila
je disponibile pînă la sfîrșitul tri
mestrului III nu era transferat nici 
un utilaj, deși s-au făcut intervenții 
scrise la Ministerul Industriei Ali
mentare. Tot la fel, întreprinderea 
de colectare șl industrializare a lap
telui din Vatra Dornei a declarat dis
ponibilă o linie de umplut cutii de 
tablă cu brînzeturl, dar același for 
tutelar a rămas impasibil. Din pro
prie inițiativă, unitatea a căutat so
licitatori și a găsit : întreprinderea 
„Agrofruct“-Baia Mare. S-a cerut 
transferul, însă Direcția generală a 
industrializării laptelui din Ministe
rul Industriei Alimentare a răspuns 
că „nu este de acord", fără a indica 
o altă soluție.

Un asemenea stil de muncă și spi
rit de răspundere nu poate ser
vi acțiunii de reactivare a mijloa
celor tehnice de prisos. De fapt, ac
țiunea este îngreunată și de modul 
în care se întocmesc listele de uti
laje disponibile de către întreprin
deri •— liste care sînt trimise într-un 
cadru restrîns doar forului tutelar și 
unităților „surori" din sector. O foar
te mare parte din utilaje sînt însă co
mune și altor sectoare. De aceea, ar 
fi oportun ca la o anumită dată să 
se elaboreze un catalog cu toate uti
lajele disponibile ■ în economie, pe 
baza listelor înaintate de toate între
prinderile din tară, care să fie difu
zat. Aceasta ar înlesni repunerea ur
gentă în circuitul economic a mij
loacelor tehnice inactive — obiectiv 
principal al întreprinderilor și mi
nisterelor economice în anul 1968.

să livreze comenzile către benefi
ciari în condiții ireproșabile. între
prinderea minieră Cluj nu numai că 
nu a fost receptivă la semnalele be
neficiarilor, dar a făcut presiuni a- 
supra acestora să accepte ceea ce li 
se livrează. Conducerea fabricii ,,E- 
lectroceramica" a refuzat, la începu
tul anului trecut, circa 300 tone ar
gilă necorespunzătoare. Reacția a 
fost contrară așteptărilor. în loc să 
ia măsuri pentru îmbunătățirea cali
tății argilei, să facă o extragere se
lectivă, cariera Șuncuiuș nu a mal 
onorat comenzile fabricii „Electro
ceramica", pînă cînd aceasta nu a 
consumat întreaga cantitate recla
mată.

Oare această carieră, precum și 
întreprinderea minieră Cluj nu au 
nici cel mai elementar simț al răs
punderii ? Cine le permite să exer
cite presiuni asupra beneficiarilor ? 
Promovarea arbitrarului nu are nici 
o justificare în relațiile dintre între
prinderile noastre. Concomitent cu 
aplicarea unor măsuri severe împo
triva celor care livrează argilă de 
proastă calitate, se impune și o pre
cizare. Pentru restul de 75 la sută 
rebuturi, conducerea fabricii „Elec
troceramica" mai poate invoca vreo 
„cauză obiectivă" ? S-au analizat 
toate argumentele posibile. Nici 
unul nu s-a dovedit a fi de natură 
„obiectivă". Fapt este că nu s-au luat 
măsuri energice pentru înlăturarea 
cauzelor care mai generează rebu
turi. Cele mai multe dintre aceste 
traumatisme ale producției sînt re
zultatul slabei organizări a muncii 
și încălcării disciplinei tehnologice.

Iată cîteva dovezi depistate cu a- 
jutorul maistrului Alexandru Rusu, 
controlor de calitate. Am urmărit 
fluxul tehnologic. în locul unei acti
vități rațional organizate, care să 
aibă în vedere succesiunea ope
rațiilor, Izolatorii — niște produ
se — sînt „plimbați" pe „ori
zontală și pe verticală", pe o 
rută întortocheată, greu de ima
ginat. Se circulă „în cruciș", și de 
la un etaj la altul. în aceste con
diții — variații de temperatură,
ciocniri repetate datorită aglomerării 
— apar la produsele finite fisuri,
crăpături, spargeri, adică rebuturi. 
Operațiile de confecționare și 
transport sînt executate, în cea 
mai mare parte, manual. Iar 
la cuptoare nu se asigură un 
regim uniform de ardere, din 
care cauză multe produse se de- 
preciază, sau „cad" la încercă
rile de rezistentă electrică. Ca~ 
unul care cunosc fabrica de ani de’* 
zile, pot spune că prea puține mă
suri au fost luate, deși se vorbește 
mult despre organizarea științifică a 
producției și a muncii. Șefii de sec
ție de la presare și prelucrare. tova
rășii loan Dan și Mihai Mircea, au 
arătat că de multe ori au solicitat 
sprijinul serviciilor tehnice pentru 
rezolvarea unor probleme de meca
nizare și de îmbunătățire a procesu
lui tehnologic. Solicitările lor au ră
mas, însă, vorbe în vînt. Mai sînt, în 
acest caz, valabile „cauzele" obiec
tive ?

întărirea serviciilor de concepție, 
asigurarea acestora cu cele mai 
bune cadre de specialiști este una 
din principalele obligații ale condu
cerilor de întreprinderi. Dar, aceasta 
nu înseamnă, în nici un caz, că pro
ducția, locurile de muncă ar putea fi 
lipsite de asistența tehnică și îndru
marea riguroasă a inginerilor com
petent!, cu experiență. La această fa

brică, însă, Becțiile productiv# sînt 
conduse de... maiștri. Concepția esta 
concepție ! Dar, e admisibil ca din 
cei 18 ingineri, doar 4 stagiari să lu
creze în producție și 4 ingineri în 
conducerea serviciilor tehnice T 
Oricît de înalt ar fi nivelul de cali
ficare, oricît de vastă este experiența 
maiștrilor, ei nu pot substitui pe in
gineri care, prin cunoștințele lor, pot 
și trebuie să perfecționeze continuu 
producția, să găsească soluții optime 
în cele mai dificile situații, mai alea 
pentru evitarea rebuturilor.

„Teoria", potrivit căreia în indus
tria ceramică rebutul este inevitabil 
alimentează neglijența și neprice
perea, lipsa de răspundere față de 
calitatea produselor fabricate. Se 
scapă jos tăvile cu produse finite iau 
semifabricate, se trîntesc lăzile, se 
ambalează necorespunzător. Este 
oare obligată economia națională să 
suporte pagubele provocate de cel ce 
nu lucrează atent, cu grijă, așa cum 
le-o impune această meserie ? Pu
ține sînt cazurile de Imputare a pa
gubei. In schimb, abundă observa
țiile, criticile, mustrările care, fără 
îndoială, au un rol educativ. Dar a- 
tunci cînd pagubele materiale pro
vocate devin obișnuință, aceste mă
suri mai sînt capabile să frîneze re
butul ? Așteptăm părerea conducerii 
întreprinderii. De pildă, maistrul A- 
lexandru Rusu arată că niște mun
citori au spart izolatori în valoare 
de peste 4 000 lei, iar pentru aceasta 
au primit o... mustrare.

Ne-am oprit mai pe larg asupra 
unor aspecte întîlnite la „Electroce
ramica" Turda, în speranța că con
ducerea acestei întreprinderi va găsi 
modalitățile de evitare a rebuturilor. 
Dar, situația este asemănătoare și la 
fabricile „Porțelanul" din Cluj șl 
„Sticla" din Turda. Și aici rebutul 
este rezultatul nerespectării procese
lor tehnologice, al slabei organizări a 
lucrului, al gradului scăzut de cali
ficare al unora și, mai ales, al negli
jenței, al superficialității cu care 
unii își exercită meseria. Conducă
torii acestor întreprinderi, inginerii 
și maiștrii și chiar controlorii tehnici 
de calitate s-au transformat în „a- 
părători" ai rebutului, invocînd „spe
cificul producției" și banalele cauze 
obiective care îl generează. „Este 
posibil în alte ramuri să se elimine 
rebutul — spun cei din fabricile a- 
mintite — dar la noi este imposibil", 
în sprijinul afirmațiilor se invocă, 
uneori, faptul că la cutare fabrica 
din străinătate rebuturile ar fi mal 
mari sau tot atît de mari. Desigur, 
nimeni nu contestă că sticla și por
țelanul, prin înseși calitățile lor de 
„obiecte fragile" sînt mai repede ex
puse unor deteriorări. După cum 
bine știut este, articolele de porțelan 
și sticlă, încăpute pe mîna unor 
buni gospodari, trăiesc zeci și sute 
de ani, unele ajungînd în vitrine ca 
obiecte antice... Numai că, în aceste 
cazuri, gospodarii au fost gospodari, 
adică oameni cu un înalt simț de 
răspundere.

începînd din 1968, prin măsuri efi
ciente, trebuie închise ermetia 
canalele care generează rebutu
rile. Aceasta se impune să fie pre
ocuparea principală a conducerilor 
unor întreprinderi, și nu aceea de a 
găsi mijloace de „camuflare" a lor. 
La fabrica „Sticla" din Turda, la 
„Electroceramica", cît și Ia fabrica 
„Porțelanul" din Cluj s-a considerat 
că printr-o simplă schimbare a.„ 
terminologiei se poate rezolva aceas
tă problemă deosebit de dificilă. Și, 
locul rebuturilor este luat din ce în 
ce mai mult de „pierderile tehnolo
gice". Toate aceste „eforturi" sînt 
susținute de direcția generală din 
minister. Pe biroul tov. Kiss Ernest, 
șeful serviciului analiză tehnico-eco- 
nomică și preț de cost de la fabrica 
„Porțelanul", se afla, nu de mult timp, 
un material pregătit pentru o con
sfătuire, organizată de către Direc
ția generală industrială de sticlă șl 
ceramică din Ministerul Industriei 
Ușoare, care trebuia să delimiteze ! 
ce este „rebut" și ce este „pierdero 
tehnologică".

Chiar dacă s-ar căuta o „haină 
nouă" rebuturilor, ele vor re
prezenta tot pierderi, vor conti
nua să mărească nejustificat prețul 
de cost, să păgubească economia na
țională. Se cere din partea conduceri
lor întreprinderilor vizate, a foruri
lor de resort din Ministerul Indus
triei Ușoare să judece cu înaltă exi
gență faptele și să elimine cît mal 
operativ cauzele rebuturilor — sin
gura cale de a asigura o sporire a e- 
ficienței întregii lor activități pro
ductive.

Alex. MUREȘAN 
corespondentul „Sclnteii*-
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Un eveniment istoric
cu profunde consecințe

in viața poporului român
Unirea Principatelor, primă etapă 

pe drumul formării stalului național 
român, este unul dintre evenimen
tele majore ale istoriei poporului 
nostru. Realizarea Unirii a însemnat 
încununarea unor aspirații secula
re și, mai ales, a impetuosului cu
rent spre unitate generat de dezvol
tarea națiunii române în epoca mo
dernă. Conștiința unității poporului 
român n-a putut fi zdruncinată vreo
dată nici de împărțirea românilor 
în trei state în cursul Evului Me
diu, nici de vicisitudinile istoriei 
care i-au împiedicat să se strîn- 
gă laolaltă în cadrul unui sin
gur stat unitar. Dominațiile străine 
au contribuit la întîrzierea unui pro
ces de unificare firesc și necesar. 
Dar, important este faptul că, tre- 
cînd peste greutățile frămîntatei sale 
istorii, poporul român și-a menținut 
și și-a dezvoltat necontenit elemen
tele de unitate în decursul existen
tei sale, pregătind pe această cale 
realizarea viitoarei unificări.

Unitatea teritorială, limba unitară, 
elementele comune de viață econo
mică, comunitatea de factură psi
hică au caracterizat în decursul 
veacurilor existența poporului ro
mân din Țara Românească, Moldova 
și Transilvania, iar trăsăturile care 
stau la temelia făuririi oricărei na
țiuni au apărut și s-au dezvoltat 
treptat, ducînd. o dată cu maturiza
rea lor deplină, la formarea statu
lui național unitar. Locuind un teri
toriu care reprezintă o unitate geo
grafică armonioasă, cu forme de re
lief diferite îmbinate într-un tot uni
tar și echilibrat avînd ca element 
principal de coeziune arcul munților 
Carpați, „cunună de munți", cum 
plastic îi denumea scriitorul bizan
tin Iordanes. românii au vorbit tot
odată o limbă unitară, lipsită de dia
lecte. „Astfel s-au luptat românii — 
scria un Istoric umanist în secolul 
al XV-lea — incit vor a se fi războit 
mai mult pentru păstrarea limbii de- 
cit pentru viată". Cultivarea limbii 
române prin tipar începînd din se
colul XVI. introducerea limbii ro
mâne ca limbă de administrație si 
începuturile limbii literare comune 
au contribuit la accentuarea carac
terului de element de unitate al 
limbii.

Dacă rîndulelile feudale au împie
dicat formarea în Țările Române a 
unei comunități de viață economică 
în Evul Mediu, în schimb diferite 
elemente comune de viață economică 
au existat neîntrerupt și ele s-au ac
centuat în decursul veacurilor impu- 
nînd apoi, în perioada de destrămare 
a feudalismului și de ascensiune a 
capitalismului, înlăturarea granițelor 
devenite anacronice șl realizarea eît 
mai grabnică a unității. Legate prin 
drumuri și trecători care străbat 
Carpatii, țările române au desfășurat 
un schimb economic neîntrerupt, e- 
conomiile lor completîndu-se într-un 
mod fericit.

între români a ființat continuu 
o puternică comunitate psihică. Da
tinile n-au cunoscut hotare și ele au 
contribuit la menținerea și accen
tuarea unității de neam. A. Benkă 
remarca în 1778 că mal ușor s-ar 
«mulge ghioaga din mîinile lui Her
cule decît a abate pe români de la 
datinile lor.

Poporul nostru a fost conștient tot
deauna că are o origină și o limbă 
comună si deseori această constim’ă 
a impus acțiuni deosebit de im
portante. în 1542 un martor străin 
remarca faptul că Intrarea lui Petru 
Rares în Transilvania fusese ușurată 
prin solidarizarea cu domnul moldo
vean a locuitorilor acestei țări, care 
„din pricina asemănării limbii lor, 
s-au alăturat cu ușurință moldove
nilor". Unificările Țărilor Române 
sub forma vasalității în vremea lui 
Iancu de Hunedoara și a lui Stefan 
cel Mare — căruia în 1479 brașovenii 
îi scriau : „Parcă ai fost ales și tri
mis ' de Dumnezeu pentru cîrmuirea 
si apărarea Transilvaniei" — au fost 
încununate, la sfîrșitul secolului al 
XVI-lea, prin acțiunea răsunătoare a 
lui Mihai Viteazul care a reunit sub 
autoritatea sa cele trei țări româ
nești. fapta sa căpătînd peste veacuri 
valoare strălucitoare de sim
bol. Ca si în vremea lui Ra- 
res, poporul român din Tran
silvania s-a alăturat viteazului voie
vod, deoarece, remarca cronicarul sas 
Kraus, „era din neamul lor". în 
cursul perioadei următoare lui Miha! 
Viteazul, ideea unificării Țărilor Ro
mâne a continuat să ființeze și chiar 
să se accentueze, ca și tendințele de 
acțiuni solidare între conducătorii 
lor. Prin 1613 principele transilvan 
Gabriel Bethlen — care mai tîrziu 
a căutat să devină „rege al Daciei" 
— domnitorul muntean Radu Mihnea 
și cel moldovean Stefan Tomșa au 
prestat un jurămînt prin care s-au 
angajat „să fie ca frații și să n 
se lase unii de alții pînă la moarte". 
Unificările ne calea vasalității, ca si 
tendințele de acțiuni comune si de 
conlucrare ale conducătorilor celor 
trei țări românești în timpul orîndui- 
rii feudale au corespuns unor nece
sități istorice.

Prin manifestări de cultură, con
știința unității a fost întreținută și 
amplificată. Un rol de mare însem
nătate au îndeplinit cronicarii, prin
cipali propagatori ai ideii conștiinței 
unității de origină și limbă în pe
rioada feudală. De asemenea, înte- 
meiați pe mărturiile românilor în
șiși, scriitorii umaniști străini au 
propagat ideea descendenței romane 
a poporului român, ca si aceea a 
unității acestui popor răspîndit in 
mai multe țări.

Dan BERINDEI, 
secrefar științific al Institutului 

de istorio „N. lorga' al Academiei

Destrămarea orînduirii feudale și 
ascensiunea capitalismului au creat 
un nou cadru problemei unității sta
tale. Dezvoltarea națiunii și a con
științei naționale, cristalizarea în 
noile condiții economico-sociale 
a ideii necesității imperioase a for
mării unui stat modern, neatîrnat și 
unitar, au impus pe primul plan pro
blema unității naționale. înfăptuirii 
acesteia i-au închinat străduințele și 
întreaga lor viață generații de pa- 
trioți. Un rol deosebit în procesul de 
trezire a poporului si de formare a 
conștiinței naționale l-a avut Școala 
Ardeleană prin corifeii ei, cărturari 
patriot!. „Am găsit cu cale — scria 
semnificativ Ion Budai-Deleanu — 
a-mi întinde vorbirea și la regiunile 
învecinate pentru că de una parte 
aceste provincii formau Dacia veche, 
iar de alta așa se aseamănă între 
sine incit parcă formează o sinaură 
tară".

Tudor Vladimirescu, conducătorul 
mișcării revoluționare din 1821, 
cerînd Divanului Țării Românești să 
stabilească legături cu cel al Moldo
vei, exprima pregnant necesitatea 
conlucrării politice. Un deceniu mai 
tîrziu, înscrierea în Regulamentul 
Organic a unei secții speciale consa
crate viitoarei Uniri a Moldovei și 
Tării Românești nu era decît con
semnarea unui deziderat general.

une de viață ori de moarte și îm
plinirea ei apărea tuturor patrioților 
ca o condiție de bază a progresului 
națiunii. Patriotismului, simțului po
litic al poporului, destoiniciei condu
cătorilor săi înaintați li s-au datorat 
înfăptuirea Unirii. La 5/17 ianuarie 
1859, Adunarea Electivă a Moldovei 
l-a ales pe Alexandru Ioan Cuza, 
participant la revoluția de la 1848 și 
unul dintțe fruntașii mișcării pentru 
Unire, domn al Moldovei. Cîteva săp- 
tămîni mai tîrziu, în Adunarea Elec
tivă de la București, în care majori
tatea era deținută din pricina dispo
zițiilor electorale restrictive, de reac- 
țiunea conservatoare, s-a dat o apri
gă luptă. Cîteva zeci de mii de oră
șeni și țărani au susținut cu însufle
țire pe deputății înaintați, tinînd sub 
presiune majoritatea reacționară și 
determinînd-o să accepte în ziua de 
24 ianuarie alegerea ca domn a lui 
Alexandru Ioan Cuza. Patriot în
flăcărat, Cuza, „domnul Unirii", a- 
pare în perspectiva istoriei ca una 
din figurile proeminente ale trecu
tului. ca unul din creatorii Uni
rii. Prin dubla alegere a Iui 
Cuza. Europa a fost pusă în 
fața unui fapt împlinit care a uimit 
și a impresionat, stîrnind admirație. 
Se realizase „visul de aur" al Unirii, 
primă etapă pe drumul înfăptuirii 
unității naționale. Comentînd cîțiva 
ani mai tîrziu evenimentul, patriotul

• Război șt pace ( seriile III șl IV) : PATRIA (com
pletare In întîmpinarea viitorului) — io ; 16,15 ; 20. 
e Căutați idolul : REPUBLICA — 8,43 ; 12 ; 14,30 ;
16.45 ; 19 ; 21,15, BUCUREȘTI - 9 ; 11 ; 13 ; 15 ;
17 ; 19 ; 21.
C Un bărbat șl o femela : LUCEAFĂRUL — 9 ; 11,15 !
13.30 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45.
• Război și pace (seria a II-a) : CAPITOL — 9 i 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20.45.
• Un nabab maghiar : FESTIVAL (completare 
Exerciții și aplicații militare) — 8,45 ; 11 ; 13,30 ; 
16 ; 18,30 ; 21, EXCELSIOR — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ;
18.30 ; 20,45, MELODIA — 9 ; 11,30 ; 13,45 ; 16,15 :
18.45 ; 21.
• O sută unu dalmațlenl : VICTORIA (completai* 
Unirea) _ 9,30 ; 11.45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45, DACIA 
(completare Năică și veverița) — 8.15—14,30 în con
tinuare ; 16,45 ; 19 ; 21.
• Billy mincinosul : SALA PALATULUI (seria de
bilete 2021 — orele 19,30), CENTRAL (completare
București, oraș al muzicii) — 8.45 ; 10.45 : 13.15 ;
15.45 ; 18,15 ; 21.
• Melodii nemuritoare : CINEMATECA — 10 ; 12,30. 
o Cînd tu nu ești : LUMINA (completare Republica 
la 20 de ani) — 9—15,45 în continuare ; 18,30 ; 20,45, 
LIRA (completare Sănătatea mintală a copilului) 
— 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Program pentru copii : DOINA — 9 ; 10,15.
o Corigența domnului profesor : DOINA (comple
tare Mai bine să prevenim. Profilaxia TEC) — 
12 ; 14 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, GIULEȘTI (completare File 
din Istoria sportului românesc) — 15 ; 17 ; 19 ; 21, 
MODERN (completare București, oraș al muzicii) —
9.30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18.30 : 20.45.

• Zece negri mititei : UNION (completare Orizont 
științific nr. 11/1967) — 14,30 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30, 
MOȘILOR (completare Mal bine să prevenim. Pro
filaxia TBC) - 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Echipa — Pe drumul măiestriei — o după-amiazl 
plină de peripeții — împlinire — Cei doi ursuleți
— Pași spre Brgncuți — Vizita : TIMPURI NOI
— 9—21 în continuare.

cinema
• Servus, Vera ! : FEROVIAR (completare Viața 
începe la 4o de ani) - 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, 
AURORA (completare Orizont științific nr. 11/1967) 
— 8,30 ; 10.45 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
9 Marele restaurant : ÎNFRĂȚIREA INTRE PO
POARE (completare Mirceștii în pastel) — 10.30 ; 
16 ; 18 ; 20.
• Dosarul XII : BUZESTI (completare Unirea) — 
15,30 ; 18 ; 20,30. ARTA (completare Mihail Kogăl
niceanu) — 9—16 jn continuare ; 18,15 ; 20,30.
Î, Dragostea unei blonde : CRÎNGAȘI (completare 
nvitație) — 15,45 ; 18 ; 20, GRIVIȚA — 9.30 ; 11,30 ;

13,30 ; 16 ; 18.15 : 20,30.
• Escroc fără voie : BUCEGI (completare Invitație)

— » ; 11,15 : 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, GLORIA — J | 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, TOMIS — 9—16 in 
continuare ; 18,15 ; 20,30, FLAMURA (completare
Dacă aș fi știut) - 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Jocuri neschimbate : VITAN (completare Hoțul 
iscusit) — 14 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Război și pace (seriile I șl II): MIORIȚA — 
9,30—14 în continuare ; 15,30.
• Un taxi pentru Tobruk : POPULAR (completare 
Viața începe la 40 de ani) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Regina zăpezii : MUNCA (completare Sorinei șl 
soarele) _ 16 ; 18.15 ; 20.30, COSMOS (completare 
Cei doi ursuleți) - 14,30 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30.
• Slndbad marinarul : VIITORUL (completare Gi
gantul înaripat) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Al șaptelea continent : COLENT1NA (completare 
A sosit vacanța mare) — 16 ; 18 ; 20.
• Loana : VOLGA (completare Republica la 20 de 
ani) - 9 ; 11,15 : 13,30 ; 15,45 ; 18.15 ; 20.45, DRUMUL 
SĂRII (completare In căutarea timpului pierdut) — 
15 ; 17,30 ; 20.
• Lordul din Alexanderplatz : FLOREASCA — 9.30 ; 
12 ; 15 ; 18 ; 20,30.
0 O fată fericită : RAHOVA (completare Sănătate» 
mintală a copilului) — 10,30 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
e Ceru] începe Ia etajul III : PROGRESUL (com
pletare Sorinei și soarele) — 14,30 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30.
• Cine va deschide ușa?: FERENTARI (comple
tare Prin satul românesc) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
8 Cea mal lungă noapte : COTROCENI (completare 

pt minute de vis) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Contele Bobby, spaima vestului sălbatic : PACEA 
(completare Orizont științific nr. 11/1967) — 15.30 ; 
18 : 20.30.
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FORMAȚIA LITERARA

109 ani 
de la Unirea 
Principatelor
după cum remarca de altfel, chiar în 
acea vreme, diplomatul francez Bois- 
le-Comte. „Crearea unui mare ducat 
al Daciei — nota acesta — ...ni s-a 
părut a fi aci... expresia dorinței ce
lei mai generale a acestor țări". 
Sintetizînd poziția românilor tran
silvani fată de ideea unității na
ționale, francezul Felix Colson scria 
că aceștia „nutresc speranța de a fi 
uniți cu frații lor din Moldo-Vala- 
hia“ și că „se popularizează din ce 
în ce ideea unei uniri". Purtătoare 
de cuvînt a unor năzuinți unanime, 
partida națională din Țara Româ
nească, condusă în acea vreme de 
loan Cîmpineanu, șl-a sintetizat po
ziția în problema unității, afirmînd 
răspicat datoria sa de „a salva su
veranitatea română" și „de a reda o 
patrie liberă și independentă tuturor 
membrilor risipiți ai națiunii".

în deceniul premergător revoluției 
de la 1848, lupta pentru formarea u- 
nui stat unitar românesc s-a găsit 
în mod firesc în atenția patrioților, 
ea fiind exprimată apoi răspicat 
în timpul evenimentelor revolu
ționare. Revoluționarii moldoveni 
au cerut în „Prințipiile noastre 
pentru reformarea, patriei", ca și în 
„Dorințele partidei naționale" uni
rea cu Țara Românească, cei mun
teni au exprimat un punct de vedere 
similar în presa revoluționară, iar 
strigătul țărănimii ardelene „Noi 
vrem să ne unim cu Tara 1“ — con
semnat de Bălcescu — este una din 
lozincile cele mai impresionante ale 
revoluției. împrejurările au făcut ca 
unitatea să nu poată fi realizată, dar 
în deceniul următor lupta pentru 
realizarea unității, în prima ei etapă, 
aceea a unirii Moldovei și Țării Ro
mânești a devenit problema cea mai 
arzătoare a vieții politice, dinamizînd 
energiile si eforturile întregului po
por. Faptul că în condițiile externe 
existente Unirea a devenit totodată 
o problemă europeană, puterile sus- 
ținînd-o ori combătînd-o, a contri
buit la creșterea ei în însemnătate.

Prin Tratatul de la Paris din mar
tie 1856 nu s-a dat o rezolvare pro
blemei Unirii. în schimb, s-a luat 
hotărîrea consultării poporului ro
mân asupra dorințelor sale prin in
termediul Adunărilor ad-hoc special 
constituite. înfruntînd uneltirile se
paratiste interne — mărginite însă 
doar la un mic grup din jurul cai
macamului Vogoridi — și mai ales 
cele externe, poporul român a asi
gurat o compoziție unionistă celor 
două adunări și a putut astfel să 
exprime prin intermediul acestora 
arzătoarele sale năzuinți spre uni
tate națională. Moțiunea Adunării 
ad-hoc a Moldovei califica Unirea 
drept „dorința cea mai mare, cea 
mai generală, acea hrănită de toate 
generațiile trecute, acea care este 
sufletul generației actuale, acea care 
împlinită va face fericirea genera
țiilor viitoare". în amîndouă Adună
rile ad-hoc deputății au votat cu în
suflețire dezideratul Unirii Princi
patelor Moldovei și Tării Românești 
„într-un singur stat sub numele de 
România".

Dar conferința puterilor europene 
din vara anului 1858 n-a ținut sea
ma de dorința de unitate a români
lor, menținînd mai departe separa
ția politico-administrativă a celor 
două țări. Pentru poporul român 
Unirea devenise însă acum o chesti

moldovean Mihail Kogălniceanu 
scria răspicat : „Unirea e actul ener
gic al întregii națiuni române... Uni
rea națiunea a făcut-o..."

însemnătatea deosebită a istoricu
lui eveniment de la 24 ianuarie de
curge în primul rînd din faptul că 
Unirea a constituit actul de naștere a 
României moderne, a pns temelia 
statului național român, ca stat uni
tar. Unirea a reprezentat o cucerire 
fundamentală pentru obținerea 
independentei. Statul național și 
modern român trebuia să fie neatîr
nat pentru a dobîndi condițiile unei 
dezvoltări depline. La mai puțin de 
două decenii de la dobîndirea Uni
rii, independența a fost la rîndul ei 
cucerită prin jertfele de since ale os
tașilor și prin sacrificiile întregului 
popor. Unirea realizată în 1859 a des
chis drum desăvîrșirii statului națio
nal. O jumătate de veac mai tîrziu, 
în decembrie 1918, unirea Transilva
niei cu România marca desăvîrșirea 
unității politice a poporului român.

Actul istoric de la 24 ianuarie 
se înscrie în istoria patriei ca o dată 
de excepțională însemnătate pentru 
afirmarea poporului român pe calea 
înfăptuirii unor profunde prefaceri 
pe plan economic, social, politic și 
cultural. Unirea a avut ca urmare 
lărgirea pieței interne și impulsio-
narea dezvoltării forțelor de produc
ție. Economia a cunoscut un evident 
proces de creștere, în primul rînd 
în sectorul industriei — ceea ce a 
dus la dezvoltarea clasei muncitoare 
și ridicarea nivelului ei de organi
zare. După cucerirea independentei 
de stat, în condițiile dezvoltării Ro
mâniei moderne, clasa muncitoare 
a început să se afirme tot mai 
puternic în viața societății românești, 
a polarizat în iurul ei cele mai im
portante forțe sociale, ducînd mai 
departe șl ridicînd Pe o treaptă su
perioară glorioasele tradiții ale 
luptei înaintașilor pentru liber
tăți democratice, independentă și 
suveranitate națională. Unirea a 
avut totodată înrîuriri însemna
te și asupra vieții satelor. în 
temeiul reformei agrare din 1864, 
s-au desființat servitutile feu
dale si s-a asigurat împroprietărirea 
a aproape cinci sute de mii de țărani, 
în a doua jumătate a secolului al 
XIX-lea, țara a fost dotată cu o rețea 
de căi ferate și totodată s-au creat o 
serie de organe și instituții — de la 
Camerele de comerț si industrie 
pînă la Banca Națională — care au 
contribuit la progresul economiei în 
ansamblu. De asemenea, 
nizarea justiției și 
cu coduri de legi 
Iul celor din 
vremii, lărgirea instrucțiunii pu
blice — de la decretarea obligativi- 

învătămîntului 
înființarea Uni- 

București — 
fost alte re- 
perioada de 
statului na-

reorga- 
dotarea ei 
după mode- 

tările înaintate ale 
instrucțiunii

tății și gratuității 
primar și pînă la 
verși tă ții or din Iași și 
organizarea armatei au 
forme importante din 
făurire și organizare a
țional. Prin condițiile ce le-a creat 
dezvoltării poporului român și prin 
însemnătatea pe care a avut-o în 
procesul de creare a României mo
derne, actul istoric de la 24 ianuarie 
a rămas unul din cele mai memora-
bile evenimente ale istoriei patriei, 

în condițiile actuale, cînd socialis
mul a învins ne deplin în România, 
cînd națiunea noastră socialistă si-a 
găsit si îsi găseste cele mai largi po
sibilități de afirmare, cinstirea mo
mentelor înălțătoare ale trecutului 
constituie o datorie de onoare a în
tregului popor. Actul Unirii — cu 
cele două etape ale sale din 1859 
si din 1918 — a fost, cum a arătat 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, „încu
nunarea victorioasă a luptei seculare 
duse de cele mai înaintate forțe ale 
poporului român din Moldova, Mun
tenia și Transilvania". Pildă de jertfă 
și abnegație, pagină de înălțător pa
triotism, momentul istoric de la 24 
ianuarie 1859 se înscrie cu litere de 
aur în istoria noastră națională.

Poporul român, stăpîn pe destinele 
sale. încrezător în propriile energii 
creatoare, făurește astăzi, cu elan și 
abnegație, sub conducerea înțeleaptă 
a Partidului Comunist Român, un 
viitor tot mai strălucit scumpei noas
tre patrii — Republica Socialistă Ro
mânia.

MANIFESTĂRI CONSACRATE UNIRII
în cadrul manifestărilor 

consacrate aniversării Uni
rii Principatelor Româ- 
îe, Universitatea Populară 
3ucurești și Comitetul oră
șenesc București al U.T.C. 
su organizat marți seara, 
<n sala Ateneului Român, 
Simpozionul : „Unirea Mol- 
iovei cu Țara Româneas
că — formarea statului na- 
ional român". Au luat cu- 

vîntul prof. univ. Mihai 
Berza, membru corespon
dent al Academiei, Virgil 
Cândea și conf. univ. Dumi
tru Almaș. A urmat apoi un 
montaj literar-muzical sus
ținut de actori ai scenelor 
bucureștene.

La Palatul culturii din 
Brașov a avut loc ieri un

spectacol festiv consacrat 
acestui eveniment. A urmat 
un spectacol susținut de 
elevii liceului nr. 1 și for
mațiile artistice ale Palatu
lui culturii.

Un simpozion literar pe 
tema „Unirea Principatelor 
oglindită în literatură" a 
avut , loc și la Casa Arma
tei din Pitești. Manifestări 
consacrate Unirii Princina- 
LeJor au avut loc în pes
te 100 de localități ale re
giunii Argeș.

La Casa de cultură din 
Rădăuți s-a deschis expozi
ția „Unirea Principatelor 
Române", unde sînt prezen
tate opere ale vremii, ca’e 
oglindesc importantul eve
niment istoric de la 24 ia

nuarie 1859. Numeroși oa
meni ai muncii veniți la o- 
dihnă la Vatra Dornei au 
ascultat în sala clubului 
conferința „Unirea Princi
patelor Române oglindită 
in lirica română". La 
Casa de cultură și clubul 
din Botoșani s-au ținut con
ferințele „109 ani de la U- 
nirea Principatelor" și „E- 
coul Unirii în literatură".

La Casa Armatei din 
Constanta a avut loc o șe
zătoare literară la care 
și-au dat concursul mem
brii cenaclului „Ovidiu" al 
scriitorilor dobrogeni. La 
căminul cultural din comu
na Murfatlar a avut loc o 
seară literară cu tema „Poe
ții cîntă Unirea", iar în ora

șul Macin un montaj literar- 
muzical cu tema „Patrie 
iubită", susținut de artiștii 
amatori ai Casei raionale 
de cultură și elevii liceului 
din localitate.

Comitetul pentru cultură 
și artă si Societatea de ști
ințe istorice din Deva au 
organizat marți după-amia- 
ză. Ia cinematograful 
..Arta" din localitate, sim
pozionul „Unirea Principa
telor Române"

La clubul sindicatelor din 
Salonta, prof. univ. Dan 
Smîntînescu din București 
a făcut ;o expunere despre 
„Unirea în lirica româneas
că". A urmat un bogat pro
gram artistic. .

(Agerpresj

• Filarmonica de stat „G. Enes- 
cu" (la Sala mică a Palatului) : 
Concert de muzică de cameră 
— 20.
• Opera română :
19.
e Teatrul de stat 
Contesa Maritza —
• Teatrul Național „I. L. Ca
ragiale" (sala Comedia) : Apus 
de soare — 19,30, (sala Studio) : 
Patima roșie, — 19.30.
• Teatrul de Comedie : 
Hamlet de provincie — 20.
o Teatrul „Lucia Sturdza 
landra" (sala din Bd. Schitu 
gureanu nr. 1) : Moartea 
Danton — 20. (sala din str. Al. 
Sahia nr. 76 A) : 
Blajinii — 20.
« Teatrul „C. I. 
Magheru) : Acest
— 19,30, (sala Studio) : Cînd luna 
e albastră — 20.
o Teatrul Mic : Doi pe un 
balansoar — 20.
o Teatrul „Ion Creangă" : Lu
ceafărul dinspre ziuă — 16.
0 Teatrul „Țăndărică" : Pa- 
puciada — 17.
• Teatrul satiric-muzical „C. 
Tănase" (sala Savoy) : Scandal 
la Boema — 19,30. (sala Victo
ria) : Music-Hall — 19,30.
• Circul de stat : Selecțiuni do 
iarnă — 19.30.

Lohengrin —
de operetă :

19.30.
,1. L.

Un

Bu-
Mă- 

lui
Sfîntul Mitică
Nottara" (sala 
anima] ciudat

In vederea organizării unei expo
ziții de fotografii la Grenoble, pri
lejuită de cea de-a 10-a ediție a 
Jocurilor Olimpice de iarnă, au fost 
lansate invitații de participare tuturor 
asociațiilor de artiști fotografi. Din 
cele 1 500 de lucrări trimise, un juriu 
a selecționat 300, dintre care zece 
sînt românești. Pentru colecția tri
misă, Asociației artiștilor fotografi 
din țara noastră i-a fost acordat Ma
rele premiu al orașului Grenoble. în 
același timp, trei lucrări au obținut 
premiul oferit de prefectul Departa
mentului Isere. Expoziția se va inau
gura la începutul lunii februarie.

(Agerpresj

A CITITORULUI
iar nivelul intelectual al ci
titorilor crește. Pentru că, 
în aceeași măsură, preten
țiile sporesc, se nuanțează, 
capacitatea de selecție se 
ascute. Din element oare
cum pasiv, dispus să pri
mească ceea ce i se dă. lec
torul devine, tot mai evi
dent, un element activ.

Privilegiu altădată al u- 
nei minorități, lectura re
prezintă, în condițiile civi
lizației actuale, o .îndeletni
cire cotidiană, exprimînd 
în majoritatea cazurilor, e- 
norma sete de cultură, de 
informație, de frumos a o- 
mului contemporan. Saltul 
realizat se măsoară prin 
numărul spectaculos de ti- care cere o literatură pe 
tluri editate anual, prin ti
rajele acordate, prin exis
tenta, în fiecare casă, a bi
bliotecilor personale. Nu 
încape nici o îndoială, se 
citește mai mult ca oricînd 
și. aș adăuga, cu mai mult 
simț critic decît înainte 
vreme. E vorba de un simț 
educat succesiv, concomi
tent sau parțial, de mai 
multi factori. Mai întîi de 
școală, unde cititorul intră 
în contact (din păcate, mai 
mult didactic 1) ou operele 
clasici’or, pe care fiecare le 
ia ca etalon. Apoi de even
tualele sugestii, criterii și 
concluzii ale comentatori
lor de specialitate. Paralel 
(iar uneori exclusiv. în si
tuația noutăților de ultimă 
oră) ia drept ghid aprecie
rile criticii orale, tn fine, 
nu o dată, opiniile izvo
răsc din experiența mai în
tinsă ori mai săracă, înrîu-, 
rită. calitativ, de categoria 
cărților parcurse de cititor 
și în funcție de care acesta 
judecă valoarea relativă 
sau absolută a operei. Nu 
trebuie neglijat, tn proce
sul autoeducației estetice; 
nici rolul variabil jucat de 
temperament, de mediu, de 
idealul moral, de sensibili
tate. de pregătirea cultura
lă etc. Problema consuma
torului de literatură nu e. 
precum lesne se poate de
duce, deloc simplă. Dimpo
trivă. Ea se complică pe 
măsură ce gusturile indi
viduale se afirmă ca atare.

potriva aspirațiilor lui și 
cumpără, în ■ consecință, 
cărțile care îl Interesează 
cu adevărat sau crede că-I 
pot interesa. Pe celelalte le 
ignoră. Primele dispar re
pede din librării. în con
textul unei reclame orale 
de incontestabilă eficiență.

motive diverse, apt 
țelege cu deosebire 
tipologică de speță 
obiectivă ; altul, atras de 
mutațiile petrecute la nive
lul infrapsihologiei, preo
cupat în genere de viața 
interioară a individului, 
trăiește satisfacții particu
lare în tovărășia unei ope
re întemeiate pe investiga
ția unui astfel de univers ; 
unul preferă narațiunea în
cărcată de evenimente im
previzibile, altul proza sim
bolică ; unii caută literatu
ra anticalofilă, altora le 
plac textele frazate poema
tic. Și așa mai departe. Ne
greșit. aproape fiecare jude-

a în- 
proza 
strict

puncte de vedere
al cărei mecanism ar meri
ta să fie cercetat; celelalte 
zac în rafturi pînă ajung 
în penibila situație de a fi 
oferite la preț redus. Și. cu 
rare excepții; opinia pu
blică nu prea greșește.

Departe de mine gîndul 
de a fetișiza priceperea, 
gustul și intuiția cititorilor. 
Sau de a-i aduce pe toți la 
numitorul comun ideal, la 
nivelul facultății de a dis
cerne Ireproșabil și de a 
emite judecăți de valoare 
absolute. Practic, totul este 
relativ, îar gusturile, mai 
mult ca orice, discutabile. 
Cititorul • rafinat coexistă 
cu cel nedeprins să pătrun
dă și să-și explice subtil 
frumusețile unei opere, să 
distingă laturile meritorii 
de cele caduce ; cutare 
(chiar în cazul omului cul
tivat) se dovedește a fi. din

„Goana după fluturi

* w K» ’ ' •'

■ •. . ■■■ .
1

Femeile savante" de Moliere Io Teatrul

Nu numai opera, ci și existența lui 
Bogdan Amaru, scriitor prematur dispă
rut în perioada dintre cele două războaie, 
se apropie de aceea a lui G. M. Zamfirescu. 
Aceeași pasiune pentru artă, aceleași sa
crificii, dar mai ales o sensibilitate în
rudită. Amîndoi posedă resursele nece
sare de a suporta, de a descoperi într-o 
existență dificilă posibilitățile ei de poe
zie, de prietenie. Dincolo de distincțiile 
inerente, descifrăm un aer de familie co
mună, familia acelora care cred îndeosebi 
în bunătatea 
zis ta durerii, 
A maru, fără 
aceștia.

Piesa „Goana după fluturi" conține in 
ea nu numai căldura lui Gemi Zamfi
rescu, ci și ceva din strălucirea come
diei lui G. Ciprian, îndeosebi în ceea 
ce privește tratarea replicii. La Bogdan 
Amaru eroii se exprimă printr-un torent 
de cuvinte, printr-un vocabular a cânii 
ciudățenie îi dă farmec. Plăcerea de a 
se juca cu vorbele traduce atît la Rodica, 
cit și la Dorin o vitalitate rară. Această 
scrimă verbală îl apropie pe Bogdan 
Ama.ru de autorul „Capului de rățoi".

Spectacolul prezentat de Studioul Insti
tutului de teatru a pus în circulație un 
text care merită să fie cunoscut. Olimpia 
Varadi (anul IV. clasa Lucian Giurchescn 
— C. Todeai a exploatat îndeosebi această 
ultimă trăsătură a piesei, care fără în
doială conține multiple resurse de ritm. 
Regizoarea 
res de pe 
a mișcării, 
al gestului 
cuvintului.

omului, in tăria de a re
de a nu abandona. Bogdan 
îndoială, face parte dintre

a mutat însă centrul de inte- 
bucuria cuvintului, pe aceea 
S-a născut astfel un limbai 
la fel de rapid ca și cel al 
Acordul lor creează dinamis-

mul întregii montări. Printr-o asemenea 
soluție, expresivitatea de natură teatrală 
a spectacolului a sporit.

Scenografia lui Mircea Rîbinski, adec
vată textului și concepției regizorale, a 
creat un univers plin de fantezie. Con
cepută cu multă inventivitate și talent, 
scenografia aduce un aport esențial la 
concepția spectacolului. Olimpia Varadi 
a estompat la maximum orice tentație 
spre melodramă prin această plasare a 
personajelor într-o lume imaginară.

Jocul actorilor a fost condus spre uni
rea dintre individualizarea sumară, dar 
convingătoare, a personajelor și mișca
rea frenetici. Tratînd astfel eroii, ei și-au 
păstrat umanitatea, nedevenind doar ex- 
celenți acrobați. Lucia Dobre și Dan Ver
ner emoționează în primul rînd pentru 
că au acea bucurie a vieții pe care o 
exprimă prin orice mijloace. Lucia Dobre, 
temperament autentic și energic, reali
zează un frumos contrapunct cu Dan Ver
ner, alert, de un dinamism nervos. Iulian 
Voicu Vidreanu și Sorin Stratilat compun 
un cuplu plin de vervă. Ana Marfa Bodo 
joacă la fel de convingător această con
venție, iar Răzvân Ștefănescu dă un far
mec cu totul special aparițiilor sale, 
transformând Tîștiul într-un adevărat 
personaj principal.

Evident, spectacolul nu e perfect, există 
unele scăderi de ritm sau se remarcă 
absența unor alternanțe necesare, dar el 
afirmă o continuitate în preocupările ce
lor mai tineri regizori și scenografi în 
dorința de exprimare prin limbajul su
gestiv șl tea.t.ra! al mișcării.

George BAND

că literatura prin prisma o- 
perei predilecte și a scriito
rului familiar. Un lucru e 
însă cert, în ciuda exclu
sivismului ce se mai mani
festă cîteodată : indiferent 
de preferința pentru o mo
dalitate sau alta, pentru o 
problematică sau alta, pen
tru un anume tip de vizi
une, cititorul modern țin
tește să aibă în bibliotecă 
lucrări reprezentative care 
să-i satisfacă, pe lungimea 
lui de undă, exigentele.

Nimic de zis, exigențele 
diferă de la individ la in
divid, de la epocă la epoca, 
ae la generație la generație 
și de la o treaptă la alia a 
evoluției culturii. Ceea ce 
cu ani in urmă putea con
stitui la nivelul cititorului 
mai puțin experimentat 
pnlej.de ineîntare estetica, 
poate parea (și adesea pare, 
pe nună dreptate!) desuet în 
zilele noastre. Fluctua
ția gusturilor (la scară 
generală și individuală) e 
incontestabilă. Și, la drept 
vorbind, explicabilă. Între
barea e dacă amintiți! fac
tori ce influențează forma
rea culturii estetice a citi
torilor și ie furnizează ja
loane orientativa, funcțio
nează întotdeauna într-un 
sens cu adevărat pozitiv. 
Nu cumva școala și critica 
(evident nu cea orală, caro 
iese din discuție) contri
buie prea puțin, ca moduri 
instituționalizate, la înar
marea iubitorilor da fru
mos cu criterii adecvate 
sensibilității actuale, la ri
sipirea confuziilor existen
te, la stabilirea unor ierar
hii acceptabile a valori
lor, în conformitate ou mu
tațiile ce se petrec neînce
tat în sfera înțelegerii ar
tisticului 7

Cert este că (In afara ce
lui autodidact) cititorul e 
produsul școlii și al profe
sorilor pe care i-a avut. 
Ce-i oferă însă aceștia ? 
Fără îndoială (excepțiile 
sini, care I) mal de grabă 
cunoștințe și punote de ve
dere (solidificate I) referi
toare la evoluția fenome
nului literar, decît sugestii 
relative la modul și la căi
le de percepere diferenția
ta. nuanțată a operelor ca 
realități estetice specifice. 
Textele studiate, analizate 
în clasă, caracterizate (cu 
mijloace, din păcate, în pri
mul rînd didactice și foarte 
rareori critice) aparțin e- 
pocilor revolute. La o vîrs- 
tâ cînd ar putea vibra în 
contact. cu marea poezie 
contemporană, elevul este 
pus in situația să parcurgă 
și să adîncească operele 
cronicarilor, ale corifeilor 
Școlii ardelene sau ale poe
ților premoderni și să ex
tragă, indirect, de aici prin
cipii călăuzitoare cu pri
vire la natura frumosului. 
Odată intrate în fondul a- 
perceptiv. ele devin punc
te de reper în receptarea 
textelor ulterioare ale li
teraturii noastre, iar aces-

tea, la rtndu-le, potrivit «- 
celuiași mecanism, criterii 
pentru definirea axiologică 
a scrierilor, aparținînd pe
rioadelor următoare. Incit, 
de-a lungul anilor, e pm 
în situația consecventă de 
a filtra totul prin prisma 
trecutului. Cînd, în chip 
ideal, dar nu Imposibil, 
procesul ar trebui să șe 
desfășoare, paralel, și în 
sens invers. Numai că la 
ora cînd aprofundează miș
carea pașoptistă, elevul nu 
știe nimic (sau știe 
puțin) despre Blaga. 
ghezi, Barbu, iar cînd 
lizează cu profesorul 
za lui Slavici și Caragiale, 
nu are în memorie roma
nele Iui Rebreanu și Cărnii 
Petrescu, pentru a-și tem
pera eventualele concluzii, 
superlativ intolerante. 
Cum. pe de altă parte, stu
diul sistematic se oprește, 
practic, în pragul actualită
ții imediate, cititorul ies» 
din scoală educat cu pre
cădere (dacă nu exclusiv) 
în spiritul valorilor și, mai 
ales, al modalităților con
sacrate. Despre existent» 
altor formule, de circula
ție și adesea de prestigiu, 
are. în cel mai bun caz. o 
vagă cunoștință. Intîlnin- 
du-se cu ele. e tentat să le 
înțeleagă nh ca realități es
tetice autentice, ci ca ma-; 
nifestări strict experimen
tale. greu de acceptai în 
perspectiva tradiției. D» 
unde, nu o dată, rezistenta 
anumitor cititori în fața 
altor tipuri de literatură 
decît cea asini’i.atfi prin in
termediul școlii. Sau, dîm- 
notrivă. în alte cazuri, ca • 
reacție violentă la tendin- 
țp’e conservatoare ale în- 
vătănrintuluî, atitudinea 
iconodulă a unora în fața 
a tot ce însemnează pentru 
ei noutate.

Nu putini apelează firese 
la serviciile criticii literara 
avizate. Șî nu o dată acea
sta le oferă, direct sau in
direct, prin articole de sin
teză sau mai ales arin cro
nici, puncte de vedere, cri
terii, atitudini, îzvorîte din- 
tr-o optică adecvată mo
mentului actual și stadiu
lui atins de evoluția cerce
tărilor estetice. Diversita
tea opiniilor și a sisteme
lor metodologice (fenomen 
dintre cele mai remarca
bile) are darul de a pun* 
la îndemîna lectorului po
sibilități multiple de apro
piere și receptare judicioa
să a faptului Artistic. Con- 
fruntînd propria impresi* 
cu acelea ale snecialiștilor, 
el are posibilitatea de a 
opta pentru una sau alta 
din judecățile emise de a- 
ceștia. Problema e însă cît* 
articole de critică sînt puse 
efectiv în slujba inițierii 
cititorului. A cititorului de 
categorie medie, care se a- 
dresează presei cotidiene 
sau revistelor literare, dor
nic a găsi aici materialele 
orientative necesare. Nu 
cumva multe din cronici 
tind să fie (iar uneori sînt 
negreșit) un dialog excesiv 
al interpretului cu confrați! 
și cu scriitorii ? Nu cumva, 
unele măcar, se lansează 
Î11 considerații specioase, 
inaccesibile celor insufi
cient familiarizați cu lim
bajul tehnic, cu sistemul de 
referință, cu universul 
Ideatic al comentatorilor* 
Nu cumva, fugind de așa- 
zisul loc comun (Ioc comun, 
în fond, pentru critici, dar 
adesea deloc comun pentru 
cititorul obișnuit), cronica
rul neglijează fondul aper- 
ceotiv al acestuia din ur
mă ? Nu e cazul, desigur, 
ca, într-o atare Împreju
rare, critica să se coboare 
la un nivel inacceptabil. Ci, 
din contră, să-l ridice pe 
consumatorul de literatură 
la o înțelegere superioară a 
frumosului, 
pune însă 
avea mereu 
discuție.

prea 
Ar- 

ana- 
pro-

Aceasta presu- 
efortul de a-1 
ca partener de

Aurel MARTIN

niwnHrșșMgiwatwje»

18,00 — Telecronica economică : 
Invenții românești. 18,30 - Pen
tru copii și școlari : „imagini 
despre Unire" — pionieri în vi
zită la muzee. t8.50 - „Tinerețea 
cuvintelor" — recita) pionieresc 
de poezie, creații proprii - E- 
misiune realizată în colaborare

cu Consiliul Național al Organizației Pionierilor. Pre
zintă Ștefan Augustin Doinaș. 13.30 - Telejurnalul 
de seară. 19,50 — Buletinul meteorologic — Publici
tate 20.00 — Spectacol muzlcal-coregrafic închinat
zilei „Unirii". 21.30 - Avanpremieră. 21,45 - Campio
natul european de patinaj artistic. Proba de figuri 
libere perechi — Transmisiune de la Văsteras (Suedia). 
23.00 — Telejurnalul de noapte.

Ama.ru
pnlej.de
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ticl ale dezvoltării contemporane 
creșterea forțelor sociale care se ri
dică cu hotărâre la luptă împotri
va acțiunilor agresive ale impe
rialismului, în primul rând ale im
perialismului american, pentru in
dependența națională, democrație, 
progres social și securitate inter
națională. Ele au apreciat deopo
trivă că hotărâtoare pentru succe
sul luptei de eliberare națională și 
socială, pentru asigurarea păcii în 
lume este unirea tuturor forțelor 
revoluționare, democratice și pro
gresiste, întărirea solidarității de 
luptă a întregului front antiimpe
rialist.

împreună cu opinia publică din 
întreaga lume, P.C.R. și P.C.M. își 
exprimă solidaritatea deplină cu 
lupta dreaptă a eroicului popor 
vietnamez, hotărârea de a-i acorda 
întregul sprijin pînă la victoria 
finală.

Părțile și-au exprimat simpatia 
»i solidaritatea frățească cu lupta 
popoarelor din America Latină, în 
special cu poporul cubanez, pre
cum și cu popoarele și forțele pro
gresiste de pretutindeni, care se 
ridică împotriva imperialismului și 
reacțiunii, pentru apărarea intere
selor lor vitale, pentru eliberare 
socială. Ele consideră că dezvolta
rea liberă și independentă a fiecă
rui -popor, respectarea dreptului de 
a-și alege drumul dezvoltării și 
forma de organizare socială, cores
punzător voinței și aspirațiilor sale, 
reprezintă una din cele mai im
portante premise ale mersului îna
inte al societății.

Abordînd problemele actuale ale 
mișcării comuniste internaționale, 
reprezentanții P.C.R. și P.C.M. au 
relevat necesitatea intensificării 
eforturilor în vederea întăririi 
coeziunii și unității mișcării comu
niste și muncitorești internaționale 
— condiție hotărâtoare a dezvoltă-

nea-
?i

Că 
în

rll luptei forțelor revoluționare și 
progresiste contemporane. O im
portanță primordială pentru uni
tatea mișcării comuniste interna
ționale o are respectarea consec
ventă în raporturile dintre partide 
a principiilor solidarității și inter
naționalismului socialist, indepen
denței, egalității în drepturi,
mestecului în treburile interne 
respectului reciproc.

Ambele delegații au subliniat 
fiecare partid este răspunzător 
fața clasei sale muncitoare, a na
țiunii din care face parte, își ela
borează linia politică, strategia și 
tactica, formele și metodele de ac
tivitate în conformitate cu intere
sele acestora și interesele genera
le ale mișcării comuniste interna
ționale, aplicînd creator principii
le generale ale marxism-leninis- 
mului la condițiile concrete ale 
țării respective.

în spiritul datoriei internaționa
liste ce revine fiecărui partid, 
P.C.R. și P.C.M. își reafirmă hotă- 
rîrea de a milita și în viitor pen
tru întărirea unității și coeziunii 
mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale.

în cursul convorbirilor, părțile 
au evidențiat însemnătatea pe care 
o are pentru cauza păcii și a pro
gresului social intensificarea legă
turilor economice, politice și cul- 
tural-științifice dintre state, fără 
deosebire de sistemul lor social- 
politic, și s-au pronunțat pentru 
dezvoltarea relațiilor dintre Repu
blica Socialistă România și Me
xic.

Cele două delegații și-au expri
mat satisfacția pentru relațiile to
vărășești, de stimă și respect re
ciproc existente între P.C.R. și 
P.C. Mexican, și au manffestat do
rința comună de a le dezvolta în 
continuare, în interesul ambelor 
partide și popoare, al unității miș
cării comuniste internaționale, al 
cauzei păcii si socialismului.

Și

ssa

VERNISAJUL EXPOZIȚIEI

Publicații ale U.N.E.S.C.O//

si ale Comisiei naționale 
române pentru

■

■>

U.N.E.S.C.O/'

Construcții sanitare j 
*n stațiunile 
balneo-climaterice

In scest an rejeaua asistenfei sanitare 
din sfafiunile balneoclimaterice se va 
îmbogăți cu noi unifăfi moderne. La 
Herculane va fi dat în folosință un sa
natoriu cu 400 de paturi, iar la Manga- 
liar.pr,in deschiderea unei noi policlinici, 
se vor crea posibilități de mărire a 
numărului de tratamente pentru circa 
1 000 de persoane pe zi. Totodată, vor 
începe lucrările de construcție a unor 
noi complexe balnear-sanaforiale la 
Amara, cu o capacitate de 1 000 de 
paturi șl la Băile Felix cu 1 250 de pa
turi.

De asemenea, sînt pregătite proiec
tele altor construcții sanitare ce vor fi 
amplasate în stafiunea Sîngeorz pentru 
tratarea afecțiunilor digestive, la Slănic 
Moldova pentru cei ce suferă de boli de 
ficat ți a căilor respiratorii. La Călimă- 

■ nești se va ridica un sanatoriu profilat 
pentru tratamentul bolilor digestive și 
renale, iar la Techirghiol un sanatoriu 
pentru tratarea afecțiunilor reumatisma
le ți ginecologice. (Agerpres)

In sala din str. Mihail Eminescu 
nr. 8 s-a deschis marți expoziția „Pu
blicații ale U.N.E.S.C.O. și ale Co
misiei naționale române pentru 
U.N.E.S.C.O.", organizată cu prilejul 
desfășurării în Capitală a lucră
rilor stagiului național de studii 
„U.N.E.S.C.O., rolul și activitatea sa. 
Contribuția României în cadrul orga
nizației".

La vernisaj, în fața participanților 
la lucrările stagiului și a altor oameni 
de cultură, a luat cuvîntul prof. univ. 
dr. docent Alexandru Bălăci, secretar 
general al Comisiei naționale române 
pentru U.N.E.S.C.O.

în cadrul expoziției sînt prezentate 
cîteva dintre cele mai semnificative 
publicații ale U.N.E.S.C.O. editate în 
ultimii ani, în limbi de largă circula
ție mondială. Sînt expuse publicații 
tratând probleme de mare actualitate 
ca revista „Impact", „Revista interna
țională de 
documentare

științe sociale", lucrări 
cuprinzînd fapte, teh-

Cronica
SOSIREA 

NOULUI AMBASADOR 
AL BELGIEI

nici, metode sau rezultate ale unor 
cercetări cum sînt „Index translatio- 
num“, „Anuarul internațional al edu
cației", precum și publicații înmănun- 
chind deopotrivă material documentar 
și studii ca „Museum", Repertoriul 
U.N.E.S.C.O., Buletinul dreptului de 
autor etc.

Expoziția oferă vizitatorilor posibi
litatea de a cunoaște și rezultatele 
eforturilor întreprinse pe linie edito
rială, în cei peste 10 ani de activitate, 
de către Comisia națională română 
pentru U.N.E.S.C.O. în acest sens pot 
fi menționate Buletinul trimestrial, pu
blicat în limbile română și franceză 
începînd din 1959, Actele colocviilor 
internaționale de civilizații romanice 
și balcanice, bibliografiile consacrate 
circulației în România a operelor lui 
Cehov, Tagore, Shakespeare și Dic
kens, precum și operele lui Ion Luca 
Caragiale, publicate în limba fran
ceză.

(Agerpres)

A sosit în Capitală Jan Adriaen- 
ssen, noul ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al Belgiei în Re
publica Socialistă România.

★
Marți după-amiază a plecat 

spre Varșovia o delegație a Uniunii 
Asociațiilor Studenților din Româ
nia, condusă de Iulian Vereș, se
cretar al Consiliului U.A.S.R., care, 
la invitația Uniunii studenților po
lonezi (Z.S.P.), va face o vizită în 
Polonia.

★
Marți seara a plecat spre Londra 

o delegație de specialiști în îmbu-

nătățiri funciare, condusă de Barbu 
Popescu, prim-vicepreședinte al 
Consiliului Superior al Agriculturii, 
pentru a duce tratative cu organi
zații de specialitate engleze în ve
derea cooperării în domeniul iriga
țiilor.

*
Marți a plecat spre patrie delega

ția Uniunii Tineretului Cehoslovac, 
condusă de Ivan Rajecky, șef ad
junct al secției de pionieri a Comi
tetului Central al C.S.M., care a 
făcut o vizită în țara noastră la in
vitația Consiliului Național al Or
ganizației Pionierilor.

(Agerpres)
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Tenisul de masă, sport al cărui 
sezon este în plină desfășurare 
în majoritatea țărilor europene 
(dată fiind apropierea campio
natului continental), va avea 
drept corolar și în țara noastră 
campionatele internaționale ale 
României. Această competiție de 
tradiție oferă pasionalilor de 
ping-pong un prilej de satisfac
ție, mai ales că, după cum ne-au 
comunicat organizatorii (federa
ția de specialitate) — și-au con
firmat participarea unele țări 
de prim-rang în tenisul de masă 
internațional : ANGLIA, BUL
GARIA, CEHOSLOVACIA, 
R.P.D. COREEANĂ, R.D. GER
MANĂ, R.F. A GERMANIEI, 
IUGOSLAVIA, SUEDIA, UN
GARIA, UNIUNEA SOVIETICA.

„Internaționalele" României se 
vor desfășura între 28 și 31 ia
nuarie în sala Floreasca din Ca
pitală. In primele două zile sînt 
programate întrecerile pe echi
pe, iar apoi turneele individua
le. Zilnic se dispută cîte două 
gale : dimineața între orele 9—13 
și după-amiază între 16,30—21.

Turneu) de hochei pe gheață din 
cadrul Universiadei de la Innsbruck 
a programat alte două partide. Se
lecționata studențească a U.R.S.S. a 
surclasat cu scorul de 14—2 (2—1,

Europenele 
de patinaj artistic

STOCKHOLM 23 (Agerpres). — La 
Văsteras au început marți campiona
tele europene de patinaj artistic la 
care participă 116 sportivi, reprezen- 
tînd 20 de țări, printre care și Româ
nia. în proba masculină, după dispu
tarea primelor trei figuri impuse, în 
clasament, pe primul loc, se află aus
triacul Emerîch Danzer cu 514,8 punc
te urmat de compatriotul său Wolf
gang Schwartz cu 512,7 puncte și fran
cezul Patrick Pera cu 493,9 puncte.

4—0, 8—1) echipa Suediei și ocupă 
primul loc în clasament cu 6 puncte 
(43 de goluri marcate, 2 primite). Re
prezentativa Cehoslovaciei a întrecut 
cu 6—1 (1—1, 2—0, 3—0) pe Fin
landa.

în concursul de patinaj viteză, vest- 
germanul Eberhard Keller, corecord- 
man mondial la 500 m (39”5/10), a 
cîștigat această probă cu timpul de 
40”2/10. Pe locul secund s-a clasat 
japonezul Keiki Suzuki (în vîrstă de 
15 ani) — 40”6/10.

Proba de perechi la patinaj artistic 
a revenit cuplului cehoslovac Shram- 
kova-Shramek, urmați de Skaramova- 
Evdochimov (U.R.S.S.) și Suslina-Ti
homirov (U.R.S.S.). în proba de dan
suri pe primul loc s-a situat perechea 
Metzger-Rothkappl (Austria), dar nu 
a fost atribuit titlul mondial univer
sitar deoarece nu au participat decît 
două cupluri.

Aniversăm astăzi 20 de ani de la 
semnarea Tratatului de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală în
tre România și Ungaria, eveniment 
de mare însemnătate în istoria re
lațiilor dintre cele două țări, din
tre poporul român și poporul un
gar.

Continuînd cele mai bune tradiții 
de prietenie dintre cele două po
poare, după eliberarea țărilor noas
tre de sub jugul fascist și trecerea 
la edificarea noii orînduiri, relațiile 
româno-ungare s-au ridicat pe o 
treaptă superioară, au căpătat un 
conținut nou. Ele sînt relații de 
tip nou, fundamentate pe comuni
tatea orînduirii sociale, pe stimă și 
prețuire reciprocă, pe colaborare și 
întrajutorare frățească.

„O trainică prietenie s-a dezvol
tat între țara noastră și Republica' 
Populară Ungară — spunea tova
rășul Nicolae Ceaușescu în expu
nerea ținută la sesiunea din iulie 
anul trecut a Marii Adunări Na
ționale. Raporturile frățești dintre 
popoarele noastre se întemeiază pe 
aspirațiile și lupta comună pentru 
o viață mai bună, pentru socialism 
și pace. Istoria demonstrează că 
întotdeauna forțele înaintate ale 
popoarelor român și maghiar s-au 
ridicat împotriva politicii de în
vrăjbire cultivată de clasele do
minante și de marile puteri — în 
special de imperiul habsburgic și 
Germania hitleristă — au militat 
pentru o strînsă prietenie româno- 
maghiară, au luptat împreună pen
tru eliberarea națională și socială. 
Transformările revoluționare pe
trecute în țările noastre, victoria 
socialismului au lichidat pentru 
totdeauna animozitățile din trecut, 
au creat o bază trainică pentru 
dezvoltarea continuă a relațiilor de 
stimă și înțelegere reciprocă, de 
bună vecinătate și prietenie fră
țească între cele două popoare".

Perioada care a trecut de la 
semnarea tratatului a marcat o 
etapă de mari prefaceri revoluțio
nare în viața poporului român și a 
poporului ungar. Ca rezultat al e- 
forturilor lor. călăuzite de partidele 
clasei muncitoare. România și Un
garia au obținut succese de seamă 
în dezvoltarea economiei și culturii, 
în ridicarea nivelului de trai, ma
terial și spiritual, al popoarelor lor, 
în toate domeniile construcției so
cialiste. A crescut și s-a diversifi
cat, an de an, producția de bunuri

materiale și culturale — rod al 
promovării susținute a politicii de 
industrializare socialistă, de așeza
re a producției agricole pe baze 
noi, socialiste, al desfășurării largi 
a procesului de înflorire a științei, 
tehnicii, artei și culturii, de ridica
re culturală a maselor. Toate aces
te prefaceri înnoitoare, amplifica
rea continuă — în cadrul operei 
de edificare socialistă — a poten
telor creatoare ale celor două po
poare, au asigurat o bază tot mai 
puternică pentru dezvoltarea co
laborării și cooperării multilaterale 
româno-ungare, a lărgirii relațiilor 
reciproce frățești, aducînd totodată 
o contribuție la întărirea sistemu
lui mondial socialist și a influenței 
sale în lume.

Astăzi, la aniversarea a două
zeci de ani de la semnarea tra
tatului, constatăm cu satisfacție că 
relațiile dintre țările noastre se 
dezvoltă continuu în toate dome
niile — economic, politic, cultu
ral, tehnico-științific : se lărgesc 
contactele pe linie de partid, de 
stat și obștești, se intensifică 
schimburile de experiență între 
specialiștii celor două state, vizi
tele de oameni de știință și de artă 
etc.

De o deosebită însemnătate pen
tru relațiile de prietenie și cola
borare româno-maghiare s-au do
vedit a fi întîlnirile dintre con
ducătorii de partid și de stat ai 
Republicii Socialiste România și 
Republicii Populare Ungare. „Vizi
ta delegației Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român în 
Republica Populară Ungară, con
vorbirile tovărășești care au avut 
loc constituie o contribuție la mai 
buna cunoaștere reciprocă a punc
telor de vedere, la dezvoltarea co
laborării dintre cele două par
tide și țări, în interesul po
poarelor român și ungar, al cau
zei socialismului și păcii" — se 
arăta în comunicatul dat publi
cității după întîlnirea care a avut 
loc în luna mai 1967 la Budapesta, 
între delegația C.C. al P.C.R., con
dusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și delegația C.C. al 
P.M.S.U., condusă de tovarășul 
Jănos Kâdăr.

O expresie a cursului ascendent 
al relațiilor de colaborare româno- 
ungare o constituie schimburile 
economice dintre cele două țări. 
Acordul de lungă durată pe anii 
1966—J970 prevede o nouă creș-

»■

Schimb de telegrame
între miniștrii

Cu prilejul celei de-a XX-a 
aniversări a încheierii Tratatului 
de prietenie, colaborare și asistență 
mutuală dintre Republica Socialistă 
România și Republica Populară 
Ungară, ministrul afacerilor exter
ne al Republicii Socialiste Româ
nia, Corneliu Mănescu, a trimis o

de externe
de felicitare ministrului 
externe al Republicii

telegramă 
afacerilor 
Populare Ungare, Peter Janos.

La rîndul său, ministrul afaceri
lor externe al R. P. Ungare a trimis 
o telegramă de felicitare ministru
lui afacerilor externe al țării noas- 

(Agerpres)
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Timpul probabil pentru zi
lele de 25, 26 ți 27 ’
nuarie. In țară : vreme 
general umedă. Cerul va fi mai 
mult noros. Vor cădea precipita
ții temporare, mai ales în jumă
tatea de nord a țării. Vînt potri
vit. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între minus 10 și zero 
grade, iar maximele între minus 
5 și plus 5 grade. Ceață locală, 
în București : vremea devine în 
general umedă. Cerul va fi tem
porar noros. Vor cădea nrecioi- 
tații slabe. Vînt potrivit. Tempe
ratura ușor variabilă. Ceață.

ia-
în

aseară in sala floreasca 
în cadrul competiției masculine de 
handbal pentru „Cupa F.R.H." s-au 
întîlnit echipele bucureștene Steaua 
și Universitatea. Handbaliștii de la 
Steaua au obținut victoria cu scorul 
de 21—12 (8—6). Gruia a marcat 6 
puncte.

LIGA EUROPEANĂ DE NATA- 
ȚIE, întrunită la Diisseldorf, a hotă- 
rît ca turneul de calificare în tur
neul olimpic de polo pe apă să se 
desfășoare la Milano între 3 și 9 iu
nie. La acest turneu (care va califica 
pentru Ciudad de Mexico trei echi
pe) vor participa 10 formații : 
glia. Austria, Belgia, Olanda, 
nia, 
R.F. 
cum 
sînt 
șase 
mană. România, Iugoslavia, Ungaria 
și Italia.

CEA DE-A 15-A PARTIDĂ a cam
pionatului mondial de șașki (dame), 
între Kuperman și Andreiko, s-a în
cheiat remiză. Scorul meciului este 
în prezent favorabil campionului 
mondial Kuperman cu 8—7.

MECIUL RETUR DINTRE WISLA 
CRACOVIA ȘI VORWĂRTS LEIP
ZIG, contând pentru „Cupa Cupelor" 
la baschet masculin, a revenit oaspe
ților cu scorul de 72—68 (31—27). 
Baschetbaliștii din R.D. Germană în
vingători și în primul meci s-au ca
lificat pentru turul următor al com
petiției.

COMITETUL INTERNATIONAL 
PENTRU ATRIBUIREA PREMIULUI 
FAIR-PDAS' „Pierre de Coubertin", 
întrunit la Paris sub președinția Iui 
Jean Borotra, a hotărît să acorde 
tradiționalul trofeu pe anul 1967 ju
cătorului de tenis maghiar Istvan 
Gulyas.

ORGANIZATORII
ALBE" 
nniarea 
d’Huez. 
bil și a 
perația de degajare și nivelare a pir- 
tiei se află în întîrziere. Se speră 
totuși ca pîrtia să fie deschisă cobo- 
rîrilor de antrenament pînă la 1 fe
bruarie.

ROMAPRIMUL LABORATOR
CUBAN DE FIZIOLOGIE

ROD AL
COLABORĂRII DINTRE

ROMANIA Șl CUBA

An-
Spa- 

Bulgaria, Grecia, Finlanda, 
a Germaniei și Suedia. După 
se știe, în turneul final olimpic 
calificate pînă în prezent alte 
formații : U.R.S.S., R.D. Ger-

„OLIMPIADEI 
întîmpină dificultăți cu ame- 
oîrtiei de bob de la Aloe 

Din cauza timpului nefavora- 
cantității mari de zăpadă, o-

HAVANA 23. — Corespondentul A- 
gerpres, Victor Stamate, transmite : 
Pe litoralul vestic al Havanei, acolo 
unde apele oceanului formează un 
mic golf, s-a construit în numai o 
lună de zile, sub îndrumarea acad, 
prof. Eugen Pora, clădirea primului 
laborator cuban de fiziologie marină. 
Laboratorul, care face parte din In
stitutul de oceanologie al Academiei 
de științe a Republicii Cuba, este 
dotat cu aparataj modern pentru stu
diul fiziologic al animalelor marine, 
în special al langustelor și stridiilor, 
care reprezintă o importanță deose
bită pentru economia Cubei.

Luînd cuvîntul la inaugurarea labo
ratorului, Antonio Nunez Jimenez, 
președintele Academiei de științe, a 
mulțumit călduros academicianului 
Eugen Pora și celorlalți oameni de 
știință români — prof. Mihai Băces- 
cu, membru corespondent al Acade
miei Republicii Socialiste România, 
și dr. Carol Vitenberger — pentru con
tribuția lor fundamentală la crearea 
acestui centru de cercetări. Președin
tele Academiei a relevat totodată 
creșterea susținută a schimburilor 
științifice cubano-române, sprijinul 
pe care oamenii de știință români 
l-au acordat colegilor lor cubani în 
diferite domenii de activitate. El a 
făcut cunoscut că în curînd în Cuba 
va sosi un grup de specialiști români 
pentru a cerceta sursele de energie 
neconvențională (căldura solară, vîn- 
turile, mareele, curenții marini), a 
căror folosire reprezintă o importan
ță deosebită pentru Cuba, tară lipsită 
de cărbune și petrol.

în cuvîntul său de răspuns, acad. 
Eugen Pora a subliniat entuziasmul 
și hărnicia cu care au lucrat zi și 
noapte muncitorii si tehnicienii cu
bani la ridicarea și amenajarea în- 
tr-un timp record a laboratorului.

ROMA 23. — Ziarul „L’Unită” in
formează că la Roma se desfășoară 
întîlnirea partidelor și mișcărilor pro
gresiste din țările mediteraneene, în 
vederea unui schimb de păreri asu
pra ansamblului situației din zona 
respectivă. Participă la întîlnire Fron
tul Național de Eliberare din Alge
ria. Partidul progresist al oamenilor 
muncii (Akel) din Cipru, Partidul 
Comunist Francez, Partidul Socialist

Unificat Francez, Uniunea Democrată 
de Stînga (E.D.A.) din Grecia, Uniu
nea Socialistă a Poporului Munci
tor din Iugoslavia, Partidul Socia
list Italian al Unității Proletare, Parti
dul Comunist Italian. Uniunea Națio
nală a Forțelor Populare Marocane, 
Partidul Comunist Marocan, Uniunea 
Socialistă Arabă a R.A.U., Partidul 
Socialist al Renașterii Arabe (Baas), 
Partidul Muncitoresc Turc.

din Slovacia
PRAGA 23 — Corespondentul A- 

gerpres Eugen lonescu, transmite i 
Comitetul Central al P.C. din Slo
vacia a ales marți în unanimitate în 
cadrul plenarei sale, la propunerea 
prezidiului C.C. al P.C din Slova
cia, pe Vasil Bilak în funcția de 
prim-secretar al CC. al P.C. din 
Slovacia

Tot în cadrul lucrărilor de marți 
ale plenarei C.C. al P.C. din Slova
cia, care au continuat eu dezbateri 
pe marginea materialelor prezenta
te luni, a luat cuvîntul primul se
cretar al C.C. al P.C. din Cehoslo
vacia, Alexander Dubcek.

BRATISLAVA 23 (Agerpres). 
Alexander Dubcek, prim-secretar al 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, a pri
mit luni la Bratislava o delegație a 
rectorilor și președinților comitete
lor de partid din 
vățâmint superior

Cu acest prilej, 
Dubcek a relevat 
care revine institutelor de învăță- 
mînt superior și a subljniat că e- 
forturile cadrelor didactice și stu
denților vor primi sprijinul deplin 
al P.C. din Cehoslovacia.

institutele de în- 
din Bratislava, 
luînd cuvîntul. A. 
rolul important

MOSCOVA 23 (Agerpres). — După' 
cum anunță TASS, Uniunea Sovietică 
și R. P. Bulgaria au încheiat un acord 
care prevede participarea Bulgariei la 
exploatarea unor masive păduroase 
din R.S.S.A. *Komi. Potrivit acordului, 
valabil pe o perioadă de 10 ani, apro
ximativ 3 000 de persoane din R. P. 
Bulgaria vor lucra în două gospodă
rii de exploatări forestiere din taiga. 
Se apreciază că, pe baza acordului, 
Bulgaria va primi anual circa 500 000 
mc material lemnos.

Antifascista
Aida Paulo

L’Humanite" publică o in
formație privind starea sănătății 
militantei antifasciste portugheze 
Aida Paulo, arestată în iulie 
1967 și deținută în prezent în 
închisoarea Caxias. Ziarul arată 
că Aida Paulo a fost timp de 
șase zile și șase nopți supusă 
torturii și starea sănătății ei este 
critică.

Concomitent, din Lisabona se 
anunță că 27 de juriști portu
ghezi au adresat Ministerului 
Justiției al Portugaliei un me
moriu cerînd suprimarea măsuri
lor de tortură practicate actual
mente în închisori.

tore de peste 20 la sută a echimbo- 
rilor,, în comparație cu acordul de 
durată precedent (1961—1965). Se 
îmbunătățește continuu structura 
schimburilor dintre țările noastre, 
un loc tot mai important în livră
rile reciproce ocupîndu-1 produ
sele industriei constructoare de 
mașini. Printre altele, țara noas
tră livrează Ungariei utilaj petro
lier, mașini-unelte, remorci bas
culante, vagoane, utilaj pentru 
construcții și importă din Ungaria 
echipament industrial, mașini elec
trice, mașini de ridicat și de trans* 
portat, mașini-unelte, aparate me
dicale și Roentgen etc.

Utilizînd capacitățile disponibile 
ale siderurgiei, cele două țări efec
tuează schimburi de laminate și 
prelucrări. Crește interesul reci
proc pentru realizările tehnico-ștf- 
ințifice, pentru cooperarea în acest 
domeniu.

Sesiunea a VII-a a Comisiei 
mixte guvernamentale româno-un
gare de colaborare economică, ala 
cărei lucrări s-au desfășurat vara 
trecută la București, a deschis noi 
perspective pentru dezvoltarea șl 
activizarea cooperării economice șl 
tehnico-științifice, reciproc avan
tajoase dintre țările noastre. Ea a 
constatat existența unei game în
tregi de posibilități în acest sens, 
puse în evidență în cadrul întâlni
rilor între reprezentanții unor mi
nistere din cele două țări. Astfel, 
sesiunea a constatat posibilitatea 
cooperării între România și Un
garia în realizarea de instalații, 
mașini și utilaje, atât în scopul 
satisfacerii nevoilor proprii cit șl 
în vederea livrărilor pe terțe piețe. 
S-a convenit, de asemenea, asupra 
posibilității cooperării în realizarea 
de utilaje termoenergetice destina
te acoperirii necesarului ambelor 
țări, cît și livrărilor pe terțe piețe- 
în domeniul industriei chimice s-au 
relevat posibilitățile de cooperare 
la realizarea unor instalații pentru 
fabricarea de produse chimice, cîi 
și la realizarea unui schimb de 
sortimente de diverse fire sintetice 
și de mase plastice.

Sesiunea a reliefat, de asemenea, 
posibilitatea sporirii livrărilor re* 
ciproce de mărfuri, în special în 
domeniul industriei construcțiilor 
de mașini, peste prevederile acor
dului comercial de lungă durată în
cheiat pe perioada 1966—1970.

în același timp, crește interesul 
reciproc pentru realizările tehnico- 
științifice, se dezvoltă cooperarea 
și în acest domeniu, fapt demon
strat de asistența acordată reciproc 
de cele două țări, în sute de tem® 
tehnico-științifice. Cele două părți 
au convenit la schimburi de docu
mentații și efectuarea, prin coope
rare, a unor cercetări privind ela
borarea de tehnologii, modernizări 
de instalații etc. S-a convenit asu
pra unui schimb de documentații 
din domeniul cercetărilor geologic® 
și al industriei alimentare.

In ultima vreme au avut loc nu
meroase contacte, convorbiri și tra
tative între conducerile unor mi
nistere și instituții centrale, cu 
care prilej s-au încheiat un șir de 
documente : convenția privind co
laborarea româno-ungară în dome
niul turismului ; o convenție sani
tar-veterinară ; o alta referitoare la 
desființarea vizelor de intrare-ie- 
șire pentru călătoriile oficiale și în 
scop particular, precum și a vizelor 
de tranzit între cele două țări ; pla
nul de colaborare științifică într® 
Academiile de științe ale celor 
două țări pe perioada 1967—1970) 
protocolul adițional la Planul de 
colaborare cultural-științific pe anii 
1967—1968 ; protocolul privind 
schimbul de documentații tehnico- 
științifice pe anul 1968 ; înțelegeri 
de colaborare între Comitetele da 
radio și televiziune etc.

Aceeași favorabilă evoluție ca
racterizează și legăturile cultural® 
româno-ungare. Planurile în vi
goare în acest domeniu, schimbu
rile tot mai frecvente între oame
nii de cultură și de artă din Româ
nia și Ungaria, schimburile de vi
zite de ansambluri artistice, activi
tatea editorială care pune în va
loare creațiile literare și multe alte 
manifestări pe același plan con
tribuie la cunoașterea reciprocă tot 
mai aprofundată a preocupărilor și 
realizărilor din țările noastre, la 
întărirea prieteniei româno-ungar®.

Multilateralele legături româno- 
ungare își află un puternic suport 
în politica externă de pace a celor 
două țări, în lupta comună a po
poarelor noastre pentru zădărnici
rea acțiunilor agresive ale impe
rialismului. pentru securitatea in
ternațională și colaborare între po
poare. Ca țări vecine și prieten®, 
legate prin idealurile comune al® 
socialismului. și comunismului, 
România și Ungaria sînt intere
sate în crearea unui climat politic 
de înțelegere și cooperare interna
țională. militează pentru progres 
social și prietenie între popoare.

Exprirnîndu-și satisfacția față d® 
evoluția ascendentă a relațiilor da 
prietenie și colaborare frățească 
româno-ungară, poporul 
urează poporului ungar,
lejul celei de-a 20-a aniversări a 
tratatului, noi succese în activita
tea sa creatoare și plină de avînt, 
pentru propășirea și înflorirea cot> 
tinuă a Ungariei socialist*.

român 
cu pri-



că prietenia tradițională 
popoarele român și italian, 
pe liantul, atît de intim, 
peren, al factorilor genea- 

și al afinităților comune
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Vizita in Italia a tovarășobi

A avut loc, de asemenea, schim
bul instrumentelor de ratificare a 
acordului de colaborare culturală 
dintre România și Italia, încheiat 
la București la 8 august 1967.

Acordurile au fost semnate de 
miniștrii afacerilor externe ai Re
publicii Socialiste România și Re
publicii Italiene, Corneliu Mănescu 
șl Amintore Fanfani.

La solemnitate au fost de față 
consilieri și experți ai ambelor 
părți.

Festivitatea 
de la Capitoliu

La Capitoliu, centrul „Cetății e- 
teme", a avut loc în cursul după- 
amiezii o festivitate cu prilejul vi
zitei premierului României, Ion 
Gheorghe Maurer. Capitoliul a acu
mulat de-a lungul veacurilor nease
muite comori ale culturii Romei 
Antice. Reconstruită în epoca Re
nașterii, după planurile lui Michel
angelo, Piața Capitoliului, cu sta
tuia din bronz aurit a lui Marc 
Aureliu, este încadrată de renu
mite monumente arhitectonice — 
Palatul senatorial, sediul Munici
palității Romei, Palatul muzeelor, 
cu o bogată pinacotecă și Palatul 
conservatorilor, care adăpostește 
colecții de 
neasemuită 
torică.

In sălile 
lor au loc 
marile ceremonii de stat.

La intrarea în Palatul conserva
torilor, președintele Consiliului de 
Miniștri al României, Ion Gheorghe 
Maurer, și ministrul afacerilor ex
terne, Corneliu Mănescu, au fost 
întîmpinați de primarul Romei, Ri
naldo Santini. Oaspeților români 
le-au fost prezentați membrii Con
siliului Municipal.

După ce a străbătut numeroase 
săli, unde sînt expuse impresio
nante vestigii istorice, sculpturi și 
tablouri de inestimabilă valoare, 
între care și originalul etrusc al 
faimoasei statui a Lupoaicei capito- 
line, premierul român a fost apoi 
condus în Sala Curiaților, unde se 
aflau șefi ai misiunilor diploma
tice acreditați în Italia, oameni de 
cultură și artă, personalități poli
tice, deputați și senatori, între care 
Giovanni Gronchi. fostul președin
te al Italiei, și președintele grupu
lui parlamentar italo-român. sena
torul Sibille.

Salutînd pe premierul român, 
primarul RINALDO SANTINI a 
spus :

Sînt deosebit de bucuros să vă 
primesc la Capitoliu, care este se
diul oficial al magistraturii orășe
nești a poporului Romei, dar este, 
de asemenea, citadela ideilor tutu
ror celor care se simt legați prin 
elementele de civilizație și de uma
nitate, care au pornit de la Roma 
și s-au răspîndit în întreaga lume. 
Ea este. în mod deosebit, citadela 
Ideilor acelor popoare care, aparți- 
nînd în timpuri îndepărtate comu
nității latine, au păstrat în civiliza
ția lor actuală o amprentă distinc
tivă care continuă să le apropie.

Țara dumneavoastră reprezenta 
cîndva hotarul cel mai îndepărtat 
pe care îl atinsese Roma în străda
nia ei de a-și păstra liniștea, pa
cea, prosperitatea, sistemul unitar 
al pămînturilor, popoarelor și al 
legilor care au constituit Imperiul 
roman.

Intîlnirea cu influenta Romei a 
avut în îndepărtata Dacie o influ
ență pozitivă, care, apoi, la destră
marea Imperiului roman, a lăsat 
acestui popor dintre Carpați și Du
năre o caracteristică bine definită.

Dar nu pentru a revendica glo
riile străvechi ale popoarelor noas
tre vă primim azi Ia Capitoliu, 
domnule președinte, chiar dacă sîn- 
tem conștienți de marea valoare _ a 
istoriei și a tradițiilor. O facem, în 
primul rînd, pentru a sublinia fap
tul că, în perspectiva unei colabo
rări în cadrul păcii, între toate po
poarele europene, ne apare aminti
rea originilor comune, pe care vre
murile ce au trecut nu au distrus-o 
ci, dimpotrivă, l-au dat o nouă vi
goare.

Italia și România pot face mult, 
fiecare din ele păstrîndu-și adeziu
nea la sistemul de relații și de so
lidaritate care îi este caracteristic, 
pentru ca la orizontul Europei co
laborarea și pacea să capete contu
ruri tot mai pronunțate.

Pe măsură ce relațiile dintre ță
rile noastre se vor intensifica, pe 
măsură ce printr-o cunoaștere reci
procă, prin turism, prin schimburi 
se vor stabili contacte mai bune ca
racteristice unei prietenii active — 
exemplul nostru de înțelegere paș
nică va putea deveni un exemplu 
pentru cei care cred și activează 
pentru o colaborare mai amplă pe 
plan european și mondial.

Sîntem bucuroși că împreună cu 
guvernul italian și cu ambasada 
României am putut realiza la Roma 
o expoziție de artă populară româ
nească, iar publicul i-a asigurat un 
succes remarcabil prin afluența sa. 
Și această cale a cunoașterii reci
proce poate fi străbătută în mod 
fructuos, o dată cu dezvoltarea re
lațiilor culturale și a cooperării 
productive.

îmi exprim dorința ca vizita 
dumneavoastră în Italia să fie cît

sculpturi antice de o 
valoare artistică și ls-

Palatului canservatori- 
— potrivit tradiției —

mai rodnică și ca dumneavoastră 
să păstrați o amintire cît mai plă
cută din țara noastră. Dar aș dori 
îndeosebi ca dumneavoastră să 
aveți certitudinea că România are 
un prieten sigur în poporul italian, 
care admiră efortul ei de a pros
pera și îi împărtășește năzuința de 
a crea o lume liberă și dreaptă.

Primarul Romei a oferit apoi în 
dar președintelui Consiliului de 
Miniștri al României o copie a em
blemei Romei — statuia Lupoaicei 
oapitoline.

Adresîndu-se primarului Romei, 
membrilor Consiliului municipal și 
celorlalți participanți, președintele 
Consiliului de Miniștri, ION 
GHEORGHE MAURER, a spus :

■ Vă rog să-mi îngăduiți ca, ex- 
primînd mulțumiri pentru cuvintele 
atît de alese ce ne-au fost adresate, 
să vă transmit dv. și, prin interme
diul dv., tuturor locuitorilor Ro
mei, salutul plin de căldură, stimă 
și adîncă simpatie al nostru și al 
întregului popor român.

Aș dori să subliniez puternica 
rezonanță pe care o au pentru noi 
aceste locuri, unde milenii de is
torie ne înconjoară, condensate în 
vestigii, unde, după cum spune le
genda, Romulus și Remus au sta
tornicit hotarele Cetății care avea 
să joace un rol atît de strălucit în 
dezvoltarea și înflorirea omenirii, 
cu ample și fericite interferențe 
pentru destinele poporului român.

De aci, de pe înălțimile Capitoliu- 
lui, gîndurile ni se îndreaptă spre 
acele vremuri străvechi, cînd, din 
încleștarea legiunilor împăratului 
Ulpius Traian și a oștilor viteazu
lui rege Decebal, vedea lumina 
vieții, în nordul și sudul munților 
Carpați, un nou popor, care și-a 
luat numele de la strămoșii noștri 
comuni.

Acest popor — poporul român — 
avînd mereu în conștiința latinității 
un suport stenic și vitalizant, a tre
buit apoi să înfrunte cu bărbăție și 
curaj furtunile unei istorii zbuciu
mate pentru a-și apăra în decursul 
veacurilor dreptul la existență, a-și 
conserva limba și teritoriul, obice
iurile șl ființa națională. Aceste 
strădanii nu s-au irosit sterile. îm- 
plinindu-și astăzi cele mai înain
tate idealuri și năzuinți, poporul 
român trăiește o epocă de profundă 
redeșteptare națională — multiplu 
exprimată prin, dezvoltarea pros
peră a economiei, prin eflorescența 
culturii, ca și prin rolul internațio
nal activ al României, prin contri
buția adusă la afirmarea unei or
dini a dreptului și legii, la consacra
rea spiritului de prietenie, încre
dere și cooperare rodnică între po
poare.

Cu sentimente de bucurie urmă
rim remarcabilele 
cu dinamismul și

cifice personalității sale, le obține 
poporul italian. Expresie a acestui 
geniu constructiv, forța economică 
a Italiei, cuceririle sale pe planul 
creației tehnico-științifice și cultu
rale reprezintă un apreciabil aport 
la progresul societății umane con
temporane și creează multilaterale 
posibilități de dezvoltare a relații
lor de colaborare internațională.

Ne este deosebit de plăcut să con
statăm 
dintre 
bazată 
dar și 
logici . .
istoriei noastre, se dezvoltă fruc
tuos. Caracterul cordial, animat de 
spiritul înțelegerii și cooperării, al 
convorbirilor în curs cu factorii de 
răspundere ai țării dv. ne întăresc 
convingerea că există posibilități 
multiple să aducem aceste relații la 
un stadiu mai avansat, corespunză
tor intereselor reciproce, cooperă
rii internaționale, păcii și securită
ții pe continentul european și 
întreaga lume.

Iată de ce în macheta oferită 
dv., domnule primar, noi vedem 
numai simbolul evocator al unui 
moment de legendă privind stră
moșii popoarelor noastre, ci și o ex
presie a unei actualități pregnante, 
o manifestare cordială a prieteniei 
dintre România și Italia. Mulțu- 
mindu-vă călduros pentru prețio
sul dv. dar, vă rugăm, la rîndul 
nostru, să primiți această statuetă 
care înfățișează pe Decebal, regele 
dacilor. Avem convingerea că fap
tele de arme ale dacilor și romani
lor, magistral încrustate pe Colum
na ce se profilează în apropiere, își 
găsesc în zilele noastre cea mai fe
ricită continuare prin faptele prie
teniei și colaborării — care vor ră- 
mîne, de asemenea, gravate în ma
rea columnă a istoriei universale.

Vă doresc, domnule primar, dom
nilor membri ai Consiliului muni
cipal, domnilor ambasadori, tuturor 
celor prezenți și tuturor cetățenilor 
Romei sănătate, fericire, prosperi
tate.

succese pe care, 
însuflețirea spe-

★

Șeful guvernului român a oferit 
primarului Romei o statuie repre- 
zentîndu-1 pe Decebal. După ter
minarea ceremoniei, oaspeții ro
mâni. însoțiți de personalități ita
liene. au 
Palatului 
tr-unul 
tului, ei 
va Romei 
nut, într-o atmosferă deosebit de 
cordială, cu personalități italiene și 
cu membri ai corpului diplomatic. 
Oaspeții români și primarul Romei 
s-au fotografiat apoi în fața unei 
statui a

vizitat cîteva din sălile 
conservatorilor. Din- 

din balcoanele Pala- 
au admirat perspecti- 
nocturne și s-au întreți-

lui Traian.

Dineul oferit de tovarășul
Ion Gheorghe Maurer

ROMA 23 (Agerpres). — Seara, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România. 
Ion Gheorghe Maurer, a oferit un 
dineu în saloanele Grand Hotel-ului 
din Roma, în onoarea președintelui 
Consiliului de Miniștri al Republi
cii Italiene, Aldo Moro.

Au luat parte Amintore Fanfani, 
ministrul afacerilor externe, Giulio 
Andreotti, ministrul industriei și 
comerțului, Giovanni Battista Sca
glia, ministrul pentru legăturile cu 
Parlamentul, Attilio Piccioni, mi
nistru fără portofoliu, Angelo Sa- 
lizzoni, Giuseppe Lupis, Giorgio 
Oliva, Mario Vetrone, Niccolo Pi- 
cella, subsecretari de stat, Niccolo 
Moscato, ambasadorul Italiei la 
București, general de armată Giu
seppe Aloja, șeful Statului Major, 
Antonio Cariglia, președintele Co
misiei pentru afacerile externe a 
Camerei Deputăților, Rinaldo San-

tini, primarul Romei, Renzo Sil
vestri, președintele Academiei San
ta Cecilia, Agostino d’Avack, recto
rul Universității din Roma, Anti- 
gono Donatti, președintele Băncii 
Naționale a Muncii, Pietro Cam- 
pilli, președintele Consiliului Na
țional al Economiei și Muncii, per
sonalități ale vieții economice, prin
tre care Giuseppe Petrilli, președin
tele I.R.I., Giovanni Borghi, pre
ședintele I.G.N.I.S., Raffaele Girotti, 
vicepreședintele E.N.I., și alte per
sonalități marcante ale vieții pu
blice, economice și culturale din 
capitala Italiei.

Au participat Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, Cor
nel Burtică, ambasadorul României 
la Roma, și alte persoane oficiale 
române.

Dineul s-a desfășurat într-o at
mosferă de caldă cordialitate.

Wzfta delegației
guvernamentale române

Anglia

LONDRA 23. —'■ Corespondentul 
Agerpres, Liviu Rodescu, transmi
te: Marți a sosit la Londra o de
legație guvernamentală română, 
condusâ de Ilie Verdeț, prim-vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, care face o vizită în Marea 
Britanie, la invitația guvernului a- 
cestei țări între 23 ianuarie și 3 
februarie. Din delegație fac parte: 
Mihai Marinescu, ministrul indus
triei construcțiilor de mașini, Va
sile Șandru, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Nicolae Nicolae, 
adjunct al ministrului comerțului 
exterior, prof. Mihail Drăgănescu, 
secretarul Comisiei guvernamenta
le pentru dotarea cu echipamente 
de calcul și automatizarea prelu
crării datelor, Constantin Șendrea, 
secretar general la Ministerul 
Transporturilor Auto, Navale și Ae
riene. De la intrarea pe teritoriul 
britanic, delegația a fost însoțită de 
Vasile Pungan, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România în Marea 
Britanie.

Pe peronul gării „Victoria" din 
Londra, oaspeții au fost întîmpinați 
de Anthony Wedgwood Benn, mi
nistrul tehnologiei, Sir John Ed
ward Chadwick, ambasadorul Marii 
Britanii la București, de reprezen
tanți ai Ministerului Afacerilor Ex
terne și ai Ministerului Tehnologiei. 
Au fost, de asemenea, prezenți 
membri ai ambasadei române și ai 
Oficiului comercial român la 
Londra.

*
în cursul zilei de marți, delega

ția guvernamentală română a avut 
convorbiri cu membri ai guvernu
lui britanic. După-amiază, Ilie Ver- 
deț, prim-vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, conducătorul de
legației, s-a întîlnit cu Anthony 
Wedgwood Benn, ministrul tehno
logiei. în cadrul întîlnirii, la care 
au luat parte Mihai Marinescu, mi
nistrul industriei construcțiilor de 
mașini, și ceilalți membri ai dele
gației, au avut loc discuții cuprin
zătoare asupra unor probleme de 
interes comun privind colaborarea 
tehnico-științifică în domeniul in
dustriei construcțiilor de mașini, 
electronicii, siderurgiei, mașinilor 
electronice de calcul, aviației civile 
și altele. Au fost.examinate o serie 
de căi pentru dezvoltarea colaboră
rii dintre cele două țări.

în aceeași zi, Ilie Verdeț, prim- 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, însoțit de Mihai Marines
cu și alți membri ai delegației, a 
avut o convorbire cu George 
Brown, ministrul afacerilor externe
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al Marii Britanii. în cadrul convor
birii, care s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială, cele două părți au 
făcut un schimb de vederi asupra 
dezvoltării în continuare a relații
lor româno-britanice, precum și a- 
supra unor probleme internaționale 
majore de interes comun.

La întîlniri au participat Vasile 
Pungan, ambasadorul României 
la Londra, și Sir John Edward 
Chadwick, ambasadorul Marii Bri
tanii la București.

MOSCOVA 23 (Agerpres). — 
Marți au continuat la'Kremlin tra
tativele sovieto-engleze. Din partea 
sovietică la tratative participă Ale
xei Kosîghin, președintele Consi
liului: de Miiniștri, Dmitri Poleahski 
și Vladimir Kirillin, vicepreședinți 
ai Consiliului de Miniștri, Andrei 
Gromîko. ministrul afacerilor ex
terne, Nikolai Patolicev, ministrul 
comerțului exterior, și alte persoa
ne oficiale, iar din partea engleză 
Harold Wilson, primul ministru al 
Mariii Britanii, persoanele care-1 
însoțesc în vizita sa în U.R.S.S., 
precum și ambasadorul Marii Bri
tanii la Moscova.

în aceeași zi, Harold Wilson a 
fost primit de Leonid Brejnev, se
cretar general al C.C. al P.C.U.S. 
După cum arată agenția TASS, cu 
acest prilej a avut loc un schimb 
de păreri în unele probleme actua
le ale situației internaționale, pre
cum și în legătură cu relațiile din
tre U.R.S.S. și Marea Britanie.

Guvernul sovietic a oferit marți 
o masă în cinstea premierului bri
tanic Harold Wilson, la care au 
participat Leonid Brejnev, Alexei 
Kosîghin, Kirill Mazurov, Dmitri 
Poleanski, Mihail Suslov și alți 
conducători sovietici..

In cuvîntarea rostită cu acest pri
lej, Alexei Kosîghin s-a pronunțat 
pentru dezvoltarea colaborării so
vieto-engleze, arătînd că dezvolta
rea contactelor dintre guvernele 
celor două țări reflectă tendința lor 
spre colaborare și înțelegere re
ciprocă. Referindu-se la problema 
vietnameză, Alexei Kosîghin a sub
liniat că „oricare stat și oricare 
guvern care prețuiește într-adevăr 
pacea trebuie să ceară Statelor 
Unite să înceteze imediat și necon
diționat bombardamentele și toate 
celelalte acțiuni de război împotriva 
R. D. Vietnam". Reafirmînd po
ziția U.R.S.S. în legătură cu 
situația Orientul Apro-

piat, premierul sovietic și-a expri
mat totodată speranța că partea en
gleză va depune toate eforturile 
pentru a determina Izraelul „să 
îndeplinească rezoluția Consiliului 
de Securitate".

în cuvîntul său de răspuns, pri
mul ministru al Marii Britanii, Ha
rold Wilson, a subliniat atmosfera 
prietenească în care se desfășoară 
convorbirile sale 
Uniunii Sovietice, 
nic a declarat că 
este de acord cu 
se pune capăt vărsărilor de sînge, 
războiului din Vietnam, de a se 
evita escaladarea acțiunilor milita
re și prin aceasta înveninarea în 
continuare a situației internaționa
le. Wilson s-a pronunțat pentru în
deplinirea rezoluției Consiliului de 
Securitate cu privire la situația din 
Orientul Apropiat-

iugosla vo - 
vest-germane

PARIS 23 (Agerpres). — La Paris 
au început tratativele iugoslavo- 
vest-germane cu privire la restabi
lirea relațiilor diplomatice dintre 
Iugoslavia și Republica Federală a 
Germaniei, anunță agenția Taniug.

Delegația iugoslavă este condusă 
de dr. Zvonko Perișici, șef de 
departament la Secretariatul de 
Stat pentru Afacerile Externe, iar 
delegația vest-germană de Hans 
Helmuth Ruete, șeful departamen
tului pentru Europa răsăriteană din 
Ministerul Afacerilor Externe.

n a a @

agențiile de presă transmit:
Cu prilejul aniversării Uni

rii Principatelor Române, 
la Institutul național de cercetări a- 
gronomice din Paris a avut loc marți 
o gală de filme românești. Mihai Io- 
nescu, atașat cultural al ambasadei 
Republicii Socialiste România la Pa
ris, a vorbit despre semnificația unirii 
în procesul de constituire a 
național român.

siune a avut loc sub președinția unul 
reprezentant al unei țări socialiste, a 
ministrului afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, Corneliu 
Mănescu.

la 4 secunde după aprindere și nu sa 
Cunosc motivele acestei opriri. Moto
rul trebuia să funcționeze timp de 38 
secunde. NASA studiază în prezent 
posibilitatea de a aduce unele modi
ficări în programul zborului lui „A- 
pollo—5’.

statului

indo- 
marțl

Peste 3 OOO de tineri 
nezienî au demonstrat 
la Djakarta în fața reședinței ge
neralului Suharto, înconjurată de tru
pe. Tinerii, ale căror manifestații au 
început în urmă cu cîteva zile, cer 
guvernului să ia măsuri pentru scă
derea prețurilor și reprimarea corup
ției în rîndul

La Varșovia s-a deschis șe
dința Seimului Republicii Popu
lare Polone, pe a cărei ordine de zi 
figurează discutarea unor proiecte 
lege guvernamentale cu privire la 
gricultură și la reforma sistemului 
pensii. Se prevede ca noul sistem 
pensiilor să cuprindă un număr 
peste 2 milioane de persoane. Noul 
sistem de pensii, pentru care au fost 
alocate 14 miliarde de zloți, 
aplicat în 3 etape pînă în anul

de 
a- 
de 
al 

de

va fi 
1970.

funcționarilor publici.

ședinței de marți 
pentru probleme

în cadrul 
a Comisiei 
externe a Adunării Naționa
le a R. S. Cehoslovace, Vaclav 
David, ministrul afacerilor externe, a 
prezentat un raport cu privire la lu
crările și bilanțul sesiunii de toamnă 
a Adunării Generale a O.N.U. El a 
menționat că datorită eforturilor de
puse de țările socialiste și de alte țări, 
în cadrul sesiunii au fost adoptate o 
serie de hotărîri îndreptate spre slă
birea încordării internaționale și spre 
dezvoltarea pașnică și constructivă a 
relațiilor internaționale. în continua
re, ministrul cehoslovac a relevat im
portanța faptului că pentru prima 
oară în istoria O.N.U., ultima sa se-

O cabină spațială 
polio—5" a fost lansată luni sea
ra, la ora 22,48 g.m.t., de pe poligo
nul de la Cape Kennedy cu ajuto
rul unei rachete de tipul „Saturn— 
1—B“. „Apollo—5“ nu are echipaj la 
bord. Totuși, carlinga de două locuri 
a cabinei este ocupată de un dispo
zitiv 
leuri 
loții 
zută
reintrării în atmosferă, se va dezin
tegra în contact cu primele straturi 
ale atmosferei. Prima manevră de 
zbor a navei „Apollo" a suferit un 
eșec. Motorul de coborîre s-a oprit

„A-

mecanic — un ansamblu de re- 
electronice care va înlocui pi- 
umani. Cabina, nefiind prevă- 
cu un scut termic în vederea

La Berlin au luat sfîrșlt lu
crările sesiunii Organizației 
Internaționale de radiodifu
ziune și televiziune (O.I.R.T.), 
la care au participat delegați din 14 
țări, precum și reprezentanți ai unor 
organisme internaționale de resort. La 
sesiune a participat și o delegație a 
radioteleviziunii române, condusă de 
Virgil Cazacu, președintele Comitetu
lui de Radiodifuziune și Televiziune. 
Participant» la sesiune au efectuat un 
larg schimb de păreri în problemele 
dezvoltării colaborării în acest dome
niu.

Comandantul șef al poliției 
din Grecia, Constantin Tassi- 
yorogos, a fost pus in dispo
nibilitate. Funcția acestuia va fi 
preluată de Vassilios Sakellariou, di
rectorul poliției din Atena. Nu a fost 
dată nici o explicație oficială pentru 
această măsură, dar la Atena se con
sideră că demiterea lui Tassiyorogos 
se înscrie într-o vastă reorganizare a 
poliției, preconizată de actualul re
gim. (A.F.P.).

LUPTA ÎNVERȘUNATA

GENEVA 23 (Corespondentul Ager
pres, H. Liman, transmite : în ședin
ța de marți a Comitetului celor 18 state 
pentru dezarmare au luat cuvîntul 
delegații Angliei, Canadei și Ceho
slovaciei. Ministrul 
afaceri externe al 
Mulley a relevat 
iect conține ample 
mare măsură ca urmare a propune
rilor prezentate în cadrul Comite
tului. El a remarcat, de asemenea, 
că „un aspect important al neproli- 
ferării, de care proiectul de tratat nu 
se ocupă, este desigur problema ga
ranțiilor de securitate ce urmează a 
fi date țărilor nenucleare". Reprezen
tantul britanic a relevat că este re
zonabil ca țările nenucleare să obți
nă garanții împotriva unui atac nu
clear sau amenințate cu un atac 
nuclear.

în intervenția sa, reprezentantul 
Canadei, Burns, a apreciat că proiec
tul de tratat revizuit este efectiv mai 
bun decît cel prezentat la 24 august. 
El a declarat însă că în anumite ca
zuri noul proiect de tratat nu cores
punde exact părerilor țării sale. 
„Considerăm, a spus el, că există

de stat pentru 
Angliei, Fred 

că noul pro- 
modificări, în

încă un număr de puncte în care se 
pot aduce noi îmbunătățiri". Burns 
a relevat că „este desigur important 
ca acest comitet să ia în considerare 
cu grijă eventuale noi îmbunătățiri, 
deoarece dacă nu vom face acest 
lucru, Adunarea Generală a O.N.U. 
însăși va trebui să examineze punc
tele pe care noi le-am trecut cu ve
derea, iar noi nu ne vom fi îndepli
nit în mod corespunzător sarcina ce 
ne-a fost încredințată de rezoluțiile 
succesive cu privire la neproliferare. 
în discutarea acestui text, a adăugat 
vorbitorul, delegația canadiană se 
va conduce după principiul că orice 
poziție susținută pe larg în interiorul 
comitetului și de către statele care 
nu sînt reprezentate aici trebuie să 
fie privită de toți membrii, și în spe
cial de copreședinți, ca avînd o 
foarte substanțială importanță". De
legatul canadian a vorbit și el des
pre necesitatea garanțiilor de secu
ritate pentru țările nenucleare.

Ultimul vorbitor, delegatul Ceho
slovaciei, Pavel Winkler, și-a mani
festat satisfacția pentru rezultatul'ne
gocierilor de pînă acum. El a relevat 
prezența în noul proiect de tratat a 
articolului 3 cu privire la control.

PHENIAN 23 (Agerpres). — Agenția 
centrală telegrafică coreeană, citind 
informații telegrafice provenind din 
Seul, anunță că în noaptea de dumi
nică spre luni o unitate de partizani, 
alcătuită din numeroase persoane, a 
apărut în plin centrul orașului Seul, 
unde a dus o luptă înverșunată împo
triva unităților de poliție sud-core- 
ene. Partizanii au pătruns pînă la un 
punct situat la 510 de metri de reșe
dința dictatorului sud-coreean, Pak 
Cijan Hi, unde a avut loc un schimb 
de focuri cu unitățile poliției și ale 
corpului serviciului secret, mobiliza
te în mare grabă. O luptă înverșuna
tă s-a desfășurat timp de nouă ore 
pînă în zorii zilei de 22 ianuarie.

în zorii zilei de 22 ianuarie, guver- 
null Iui Pak Cijan Hi a dat „ordin 
de mobilizare de urgență", mobilizînd 
zeci de mii 
sud-coreeană

Duminică după-amiază, 
liniștea locuitorilor orașului 
Thule din Groenlanda (care 
aparține Danemarcei) a 
fost tulburată de o puter
nică detunătură. Undeva în 
apropierea orașului, la cîți- 
va kilometri de baza mili
tară americană cu același 
nume, dîre de fum se ridi
cau pe cer. Avusese loc o 
catastrofă aeriană. Abia... 
18 ore mai tîrziu, Penta
gonul anunță că un bom
bardier gigant de tipul 
B—52, avînd la bord o în
cărcătură nucleară, s-a pră
bușit în apropierea bazei 
militare americane de la 
Thule. Cinci din cei șapte 
membri ai echipajului și-au 
salvat viața sărind cu pa
rașutele, al șaselea a fost 

iar ultimul a
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de 
Și

militari din armata 
din trupele S.U.A.

★
(Agerpres). — După 

tele-
23 . _ .
Agenția centrală

PHENIAN 
cum anunță 
grafică coreeană, în seara zilei de 22 
ianuarie unități ale marinei S.U.A. 
au deschis focul cu arme și artilerie 
asupra zonei de coastă a R.P.D. Core
ene și au trimis în apele teritoriale 
ale R.P.D. Coreene o navă-spion 
înarmată. Navele marinei militare a 
R.P.D. Coreene, care se aflau în mi
siune de patrulare, au neutralizat ra
pid rezistența agresorilor americani 
și au capturat nava, precum și echi
pajul aflat la bordul ei.

găsit mort, 
dispărut.

Ca de obicei, principala 
grijă a Pentagonului a fost, 
și de această dată, aceea 
de... a liniști opinia publi
că. Comunicatul dat publi
cității de Ministerul, Apără
rii american precizează ast
fel că bombele nu aveau in
stalate focoasele și că „nu 
există pericolul exploziei în 
zona în care s-a produs ac
cidentul". Nu se face însă 
nici o referire la numărul 
bombelor aflate la bordul 
avionului. In schimb, după 
cum s-a aflat, Comisia pen
tru energia atomică a 
S.U.A. a trimis trei experți

pentru a ajuta la operația 
de depistare a bombelor, al 
căror număr potrivit unor 
informații din surse neofi
ciale, citate de agenția 
France Presse, este de 
patru, fiecare avînd o forță 
de 1,1 megatone.

Au trecut doar doi ani 
de cînd, în ianuarie 1966, 
un bombardier american de 
același tip a pierdut pa
tru bombe cu hidrogen 
deasupra unei localități din 
Spania și iată că acum epi
sodul periculos de la Palo
mares, 
știința popoarelor din în
treaga lume, se 
„Cazul 
monstrează primejdia 
care o reprezintă așa-numi- 
tele zboruri de patrulare, a 
avioanelor avînd la bord 
arme nucleare, pentru pa
cea și securitatea lumii ca 
și pentru sănătatea locuito
rilor din țările care permit 
asemenea zboruri deasupra 
teritoriului lor. „Acciden-

care a răscolit con-

repetă.
Palomares" de- 

pe

tur de la Thule, numeroa
sele accidente de același 
gen petrecute în ultimii ani 
pe teritoriul Statelor Unite, 
zborurile avioanelor strate
gice americane cu arma
ment nuclear la bord, care 
străbat în lung și-n lat spa
țiile aeriene ale aliaților 
S.U.A., „justificate" prin 
necesitatea de a asigura 
„mijloacele de ripostă" în 
cazul atacării prin surprin
dere a aerodromurilor ame
ricane (? 1), demonstrează 
însă că cercurile militariste 
n-au învățat nimic după 
lecția Palomaresului și con
tinuă să sfideze voința po
poarelor.

Obișnuitele asigurări da
te de Pentagon nu au fost 
nici acum de natură să li
niștească opinia publică din 
Danemarca. Aproape 200 
de persoane au manifestat 
luni seara la Copenhaga în 
fața ambasadei Statelor U- 
nite, cerînd plecarea trupe
lor americane din Groen-

landa. In aceeași zi, minis
trul afacerilor externe al 
Danemarcei, Hans Tabor, a 
adresat o notă guvernului 
S.U.A. în care reamintește 
că avioanele purtătoare de 
arme nucleare nu au drep
tul să zboare deasupra te
ritoriului danez. La rîndul 
său, ziarul „Politiken" sub
liniază într-un editorial că 
Danemarca „trebuie să ob
țină garanții ferme împo
triva repetării unor aseme
nea zboruri, ca și dreptul 
de a controla survolurile a- 
vioanelor de la baza Thule, 
sau să denunțe acordul ca
re permite americanilor să 
folosească această bază".

Acestea sînt doar pri
mele reacții ale danezilor. 
Ele se încadrează însă în 
marea voce a rațiunii, a tu
turor oamenilor iubitori de 
pace din lume, care doresc 
înlăturarea pericolului ar
melor nucleare.

Radu BOGDAN
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