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bunăstarea noastră. a tuturor
20 DE ANI,
ION MARIN

Congresul al X-lea al Partidului Comunist Român 
a subliniat din nou necesitatea perfecționării pregătirii 
militare și politice a armatei, înzestrării ei cu arma
ment și tehnică de luptă moderne, pentru a servi cu 
cinste interesele poporului, străjuind cu bărbăție și 
iscusință independența și suveranitatea patriei. La fel 
ca și pînă acum, țara noastră va dezvolta și în viitor 
colaborarea cu armatele țărilor membre ale Tratatului 
de la Varșovia, ale tuturor țărilor socialiste, fiind gata 
să-și îndeplinească oricînd obligațiile în cazul unui 
atac imperialist.

îmi exprim deplina convingere că, Ia posturile de 
răspundere ce vi se încredințează, veți munci cu ab
negație, inițiativă și pasiune, valorificînd plenar cu
noștințele dobîndite în anii de studii.

însuflețiți de dragoste fierbinte față de patrie, de 
spiritul internaționalismului, fiind exemplu de înaltă 

'ținută morală pentru ostași, cultivați cu pasiune în 
rîndurile acestora respectul față de tradițiile glorioase 
ale poporului și armatei, fidelitatea față de cauza 
socialismului, voința neclintită de a-și face datoria 
sfîntă față de Republica Socialistă România.

îndeplinirea la nivelul cerințelor mereu crescînde 
a sarcinilor complexe ale instruirii și educării trupe
lor vă obligă să depuneți și în continuare eforturi stă
ruitoare pentru a vă ridica nivelul pregătirii militare 
și politico-ideologice. Perseverînd pe acest drum, veți 
contribui, alături de celelalte

în Raportul prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Congresul al 
X-lea al P.C.R., în celelalte docu
mente, în lucrările unor secțiuni, 
s-a subliniat și s-a demonstrat cu 
pregnanță că politica de creștere a 
acumulărilor este o condiție hotă
rîtoare a dezvoltării și perfecțio
nării continue a bazei tehnico-ma
teriale a societății noastre, a înflo
ririi multilaterale a patriei. Expe
riența noastră de pînă acum, în
treaga experiență mondială vin să 
întărească aceste aprecieri și arată 
că sursa principală, de neînlocuit, a 
creșterii economice, a atingerii unui 
nivel ridicat de dezvoltare indus
trială — caracteristică unei econo
mii moderne, echilibrate și dina
mice — o constituie acumularea în 
general și, în cadrul ei, acumularea 

. productivă. Dacă astăzi, producția 
industrială a țării depășește de a- 

~\-proape 15 ori nivelul ei antebelic, 
iar agricultura cunoaște un grad 
ridicat de mecanizare și chimizare, 
dacă venitul național este de peste 
5,2 ori mai mare decît în .1938, iar 
fondul de consuni pe un locuitor este 
de peste două ori și jumătate mai 
mare față de același an, acestea se 
datoresc, în ultimă instanță, faptului 
că o parte însemnată din venitul 
național a fost repartizată pentru

Conf. univ. Nicolae NICHITA
doctor în economia

fondul de acumulare. Rezultatele a- 
mintite dovedesc, cum nu se poate, 
mai clar, că politica partidului de 
a repartiza și dirija judicios venitul' 
național între fondul de acumulare 
și fondul de consum are în vedere 
neabătut progresul economic susți
nut al țării, creșterea avuției na
ționale și, pe această bază trainică, 
ridicarea standardului de viață al 
oamenilor muncii.

înfăptuirea sarcinilor mari și com
plexe ale dezvoltării în viitor a eco
nomiei noastre socialiste, continua
rea fermă a politicii de industria
lizare a țării — pivotul progresului 
general al societății românești — 
sînt determinate în măsură hotă
rîtoare de realizarea unui raport 
just între fondul de acumulare și 
fondul de consum. „Asigurarea unei 
rate înalte a acumulării — sublinia 
tovarășul Nicolae Ceaușescu în Ra
portul Comitetului Central prezen
tat la cel de-al X-lea Congres al 
partidului — devine și mai arzătoare 
în epoca modernă, în condițiile rc-
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Prof. univ. dr. docent Dumitru RUSU
prorector al Universității „Al. I. Cuza" din lași

Parcurgînd cu atenție 
importantele documente 
dezbătute și aprobate 
de cel de-al X-lea Con
gres al P.C.R., constați 
cu îndreptățită mîndrie 
și satisfacție că, pen
tru o lungă etapă isto
rică de perspectivă, 
principalele eforturi 
pentru dezvoltarea și 
perfecționarea școlii 
superioare — inițiate și 
sprijinite substanțial de 
partid și de stat — au 
în vedere promovarea, 
în viața universitară, a 
unei trăsături predo
minante a vremii pe 
care o trăim : concor
danța pregătirii cadre
lor, a specialiștilor cu 
evoluția societății și cu 
cuceririle moderne ale 
cunoașterii științifice, 
produs al puternicei 
revoluții tehnico-știin- 
țifice, ai 
tori și 
sîntem.
tate cu Directivele Co
mitetului Central—sub
linia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — se va pune 
în continuare accentul 
pe dezvoltarea învăță- 
niîntului superior teh
nic și economic, în 
cursul viitorului cin
cinal acordîndu-se aten
ție deosebită pregătirii 
specialiștilor în dome
nii care reprezintă prio
rități în tehnologia si 
activitatea economică 
modernă. Totodată, vor

căror mar- 
protagoniști 

,In confornti-

trebui perfecționate ce
lelalte ramuri ale în- 
vățămîntului universi
tar, care asigură pre
gătirea 
medicilor, formarea de 
cercetători pentru ști
ințele sociale și uma
nistice".

Această sarcină, de 
covîrșitoare însemnăta
te, presupune o vastă 
activitate organizatori
că, practică. Aș vrea 
să subliniez că, după 
părerea mea, este ne
voie ca în această ac
tivitate să ne însușim 
spiritul de lucru carac
teristic Congresului ți 
întregii etape istorice 
care l-a precedat, să 
stimulăm asiduu gindi- 
rea creatoare, bazată 
pe inteligență vie, ap
titudinile pentru inves
tigarea științifică. A- 
cesta este un imperativ 
major al școlii noastre 
superioare, adresat deo
potrivă studenților și 
cadrelor didactice, dar 
mai ales acestora din 
urmă. Trebuie să dăm 
dovadă noi, în primul 
rînd, cei chemați să 
pregătim și să educăm 
tînăra generație, de 
mobilitate în gînclire și 
acțiune, de conștiincio
zitate, dăruire și spi
rit de răspundere fără 
de care nu este de con
ceput îndeplinirea înal
tei meniri științifice, 
pedagogice și sociale

profesorilor,

Încredințate de partid 
corpului profesoral și 
școlii superioare din 
țara noastră.

Dezvoltarea gîndirii 
creatoare este, în pri
mul rînd, un proces in
tern al omului, al fie
cărei ființe umane. Este 
ceva care se dezvoltă 
în om și deodată cu el. 
Mediul universitar poa
te orienta și stimula a- 
cest proces, tn această 
importantă chestiune 
contează, în mod deose
bit, efortul propriu al 
fiecărui cadru didactic, 
munca personală dîrză 
pentru instruire și 
autoperfecționare. „Tre
buie înțeles — spu
nea cu deosebită 
Îndreptățire tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — 
că în condițiile progre
sului actual al tehnicii, 
ale revoluției tehnico- 
științifice, cunoștințele 
acumulate cu ani în ur
mă nu mai pot ajuta 
pe specialist să-și în
deplinească în bune 
condiții sarcinile. De 
aceea, împrospătarea 
periodică a cunoștințe
lor este una din proble
mele de bază ale asi
gurării progresului eco
nomiei, științei și cul
turii în țara noastră".

Iar această perma
nent îmbogățită compe-
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voluției tehnico-.științifice mondiale, 
care impune, și în același timp de
termină, o dezvoltare vertiginoasă a 
forțelor ile producție". Dezvoltarea 
prezentă și viitoare a forțelor de 
producție ale țării, care necesită a- 
locarea, în continuare, a unei în
semnate părți a venitului național 
pentru fondul de acumulare, cores
punde nevoilor și aspirațiilor vitale 
ale societății noastre, intereselor ac
tualelor generații și ale generațiilor 
viitoare. Nu se poate atinge acel 
stadiu care să permită înfăptuirea 
plenară a idealurilor socialismului, 
crearea condițiilor în vederea satis
facerii tot mai bune a nevoilor ma
teriale și spirituale ale oamenilor

' muncii, decît în măsura în care in- . 
vestim tot mai mult pentru dezvol
tarea continuă și multilaterală a 
forțelor de producție, pentru creș
terea potențialului economic al țării, 
înțelegem de ce în Directivele a- 
doptate de Congresul al X-lea al 
P.C.R. s-a prevăzut ca, în viitorul 
cincinal, o dată cu sporirea veni
tului național, să se repartizeze cir
ca 28—30 la sută din acesta pentru 
acumulare.

Dezvoltarea susținută a forțelor de 
producție ale țării vizează cu precă
dere creșterea și modernizarea mij
loacelor de producție — mijloacele 
tehnice și baza de materii prime. în 
cadrul acestui obiectiv general, con
tinuarea industrializării, a investirii 
unor fonduri materiale și bănești tot 
mai mari are în vedere dezvoltarea 
rapidă a ramurilor de biîză ale in
dustriei, care condiționează înzestra
rea tehnică superioară a economiei,

. . valorificarea .efi.c.ignțâ. a . resurselor 
naturale. Potrivit prevederilor, "iii ă- " 
nul 1975, construcțiile de mașini, me
talurgia, chimia și energia electrică 
vor realiza 54 la sută din producția 
globală industrială, față de 40 la sută 
în anul 1965, atenuînd decalajul care 
mai desparte țara noastră de statele 
industriale avansate, îmbunătățind 
structura producției industriale și 
accentuînd caracterul modern al In
dustriei noastre socialiste. Această 
orientare a utilizării fondului de a- 
cumulare atestă caracterul profund 
științific, pe deplin realist și in strîn- 
să concordantă cu cerințele concrete 
din țara noastră, cu tendințele dez
voltării pe plan mondial, al politicii 
economice a partidului nostru, prin 
aplicarea căreia producția globală in
dustrială va crește în viitorul cinci
nal cu 50—57 la sută, iar pînă în 1980 
de 2—2,3 ori, lată de 1970.

Cit privește dezvoltarea și consoli
darea bazei de materii prime a țării, 
aceasta cere ca o altă parte însem
nată din fondul de acumulare să 
fie destinată identificării și punerii 
în valoare a noi rezerve industriale 
de hidrocarburi, minereuri feroase și 
neferoase, precum și alte substanțe 
minerale utile. Important este, în a- 
cest sens, să se asigure darea în ex
ploatare cît mai rapidă a noilor surse 
de materii prime — premisă esenția
lă pentru ca investițiile să dea cît 
mat repede rezultate, pentru ca ra
murile industriale prelucrătoare să 
beneficieze din plin de noile surse de
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DIN NOU
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Cu prilejul absolvirii Academiei Militare, în numele 
Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al 
Consiliului de Stat și al guvernului Republicii So
cialiste România, vă adresez un călduros salut și vă 
felicit pentru rezultatele obținute în pregătirea tactic- 
operativă, de specialitate și inginerească, în ridicarea 
nivelului politico-ideologic, devenind cadre cu o ca
lificare superioară ale.forțelor noastre armate.

Promoția dumneavoastră își începe activitatea în 
condițiile puternicului entuziasm generat de Congresul 
al X-lea al Partidului Comunist Român — eveniment 
de însemnătate istorică în viața partidului și poporu
lui nostru — ale avîntului constructiv atotcuprinzător 
cu care oamenii muncii întîmpină gloriosul jubileu, a 
XXV-a aniversare a eliberării patriei.

Grandiosul program elaborat de Congresul al X-lea 
deschide noi și luminoase perspective în fața poporu
lui român. înfăptuirea acestui program, al cărui 
obiectiv fundamental îl constituie lărgirea și perfec
ționarea continuă a bazei tehnico-materiale a țării, 
făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate, va 
situa România pe noi trepte ale civilizației și progre
sului, asigurînd apropierea patriei noastre de nivelul 
țărilor cu economie avansată.

Ținînd seama de faptul că cercurile imperialiste 
reacționare nu renunță la politica amenințărilor mili
tare și agresiunilor armate, încercînd în acest fel să-și creșterea capacității combative a unităților și marilor 
mențină dominația în diferite zone ale lumii, să înă
bușe mișcările revoluționare, democratice și de elibe
rare națională, încâlcind independența și suveranita
tea altor țări, se impune să menținem mereu trează 
vigilența poporului, să întărim capacitatea de luptă 
a forțelor armate, să pregătim întregul popor în vede
rea apărării țării.

cadre ale armatei, la

unități.
Folosesc acest prilej pentru 

conducere ale Academiei, întregul corp didactic pen
tru activitatea rodnică de pregătire a ofițerilor elevi.

Urez ’din toată inima tuturor ofițerilor absolvenți 
și cadrelor Academiei Militare, noi succese în activi
tatea de viitor, sănătate și fericire.

a felicita cadrele de

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL Festivitatea organizată

NICOLAE CEAUȘESCU promoției 1969
Ambasadorul

Uniunii. Sovietice .
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România, a primit luni, 18 
august 1969, pe ambasadorul extra-

ordinar și plenipotențiar al Uniunii 
Sovietice la București, A. V. Basov, 
la cererea acestuia.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire care s-a desfășurat 
atmosferă tovărășească.

Murai din Guatemala

într-o

Luni 
Nicolae 
ral al 
mân, a 
lui

la amiază, tovarășul 
Ceaușescu, secretar gene- 
Partidului Comunist Ro- 
primit delegația Partidu-

Muncii din Guatemala, for
mată din tovarășii Humberto Lo
pez, membru al Direcțiunii C.C. 
al partidului, Javier Morales, se
cretar de district, Jose Manuel 
Fortuni, reprezentantul Partidului 
Muncii din Guatemala la revista 
„Problemele păcii și socialismului", 
delegație care a participat la lucră
rile celui de-al X-lea Congres al 
Partidului Comunist Român.

La primire au luat parte 
rășii Paul Niculescu-Mizil, 
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R., precum și Ștefan 
Andrei, membru supleant al C.C. 
al P.C.R.

Cu acest prilej au fost abor
date, într-un spirit cordial, to
vărășesc, probleme ale dezvoltă
rii în continuare a relațiilor fră
țești, de solidaritate internațio- 
nalistă dintre cele două partide, 
precum și unele probleme ale vieții 
internaționale actuale, ale mișcă
rii comuniste și muncitorești.

tova- 
mem-

Luni dimineața a avut loc festi
vitatea organizată cu prilejul absol
virii promoției 1969 a Academiei 
Militare. ,.. ..

La festivitate au luat parte tova
rășii : Vasile Patilineț, membru su
pleant. al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., general
colonel Ion Ioniță. membru supleant 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., ministrul forțelor armate. 
Dumitru Popa, membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R... priin-secretar * al Comitetu
lui municipal București al P C.R., 
Ion Stănescu. membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului Secu
rității Statului, Cornel Onescu, mi
nistrul afacerilor interne, general
colonel Ton Gheorghe, prim-adjunct 
al ministrului forțelor armate, șeful 
Marelui Stat Major, ad.juncții minis
trului forțelor armate, general de 
armată Ion Tntoveanu, comandantul 
Academiei Militare, generali și ofi
țeri activi și în rezervă, veterani ai 
războiului antihitlerist, cadre didac
tice ale Academiei Militare, activiști 
de partid și de stat, elevi ai școlilor 
militare de ofițeri activi și ai licee
lor militare, oameni ai muncii.

Tn cadrul festivității a luat 
tul ministrul forțelor armate, 
spus printre altele :

Festivitatea noastră are loc 
ține zile după Congresul al X-lea al 
partidului și fiecare dintre noi se 
află sub puternica impresie a acestui 
eveniment, care se înscrie la loc de 
cinste în istoria contemporană a 
României. Pe temelia viguroaselor în
făptuiri din 
nouă, noporul

cuvîn- 
care a

la pu-

cei 25 de ani de eră 
nostru va înălța si mai

I
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(Continuare 
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măreață a poporului
condus de partid

Colonel Constantin NICOLAE,
șef de sector la Institutul de studii istorice și social-politice de pe lingă 

C.C. al P.C.R.

Moment de răscruce istoriei
naționale, încununare luptei
antifasciste a poporului român, in
surecția de la 23 August 1944 consti
tuie o expresie vie, pregnantă a ma
nifestării rolului maselor în făurirea 
propriului lor destin. Dînd glas as
pirațiilor fierb'nți de libertate ale 
poporului, Partidul Comunist Român, 
avangarda revoluționară a clasei 
muncitoare, a avut rolul hotărîtor în 
pregătirea și înfăptuirea acestui act

.ie însemnătate crucială pentru viito
rul României, pentru înaintarea po
porului nostru pe calea revoluției 
și construcției socialiste.

tn același timp, condițiile externe 
.lin vara anului 1944 — victoriile 
strălucite și hotărîtoare obținute pe 
front de Armata sovietică, de po
porul sovietic, care a purtat pe ume
rii săi greul războiului antihitlerist, 
care a dat cele mai mari jertfe ma
teriale și umane în lupta împotriva 
fascismului, succesele celorlalte for
țe ale coaliției antifasciste — au fa
vorizat desfășurarea cu succes a in
surecției.

Evenimentul istoric de acum un 
sfert de veac a reprezentat cea mai 
înalta formă de manifestare a rezis
tenței antifasciste din România. Im
punerea dictaturii militaro-fasciste 
și războiul hitlerist în care poporul 
român a fost împins, împotriva voin
ței sale, au creat în rîndul celor mai 
largi mase populare, în cele mai di-

verse pături sociale o tot mai profun
dă stare de spirit antifascistă..

Exprimînd interesele fundamentale 
ale întregului popor, Partidul Comu
nist Român s-a situat de la început 
cu consecvență în fruntea luptei pen
tru scoaterea României din războiul 
antisovietic și eliberarea patriei, a 
fixat obiectivele cardinale ale rezis
tenței antifasciste, a organizat și mo
bilizat clasa muncitoare, masele largi 
populare pentru atingerea lor, a mi
litat cu perseverență pentru realiza
rea unei largi alianțe cu cele mai 
largi forțe politice naționale.

în ciuda terorii antipopulare, 
sa muncitoare, forța socială

cla- 
cea 

mai înaintată și mai combativă, a 
organizat numeroase acțiuni de luptă, 
greve și sabotaje .în industrie și 
transporturi, pentru paralizarea ma
șinii de război fasciste. După date 
incomplete. între 1940—1944 au. avut 
loc 48 de greve muncitorești, Tn în
treprinderi de primă importanță pen-

tru producția de război, ca U.D.R. 
(Reșița), Cugir, Malaxa-București. 
Astra-Brașov, Lemaître-București și 
altele, comuniștii au organizat grupe 
de sabotaj. La șantierele navale clin 
Constanța, de pildă, celula de partid, 
antrenînd și alți muncitori, și în în
țelegere cu marinarii, provoca mari 
întîrzieri reparării navelor militare, 
concomitent cu acțiunile de sabotare 
directă. Așa s-a petrecut cu navele 
„Mărășești", „Mărăști", „Ferdinand", 
cu submarinul „Delfinul" etc. La în
treprinderea „Concordia" din Ploiești 
s-a fabricat muniție de dimensiuni 
mai mari, ceea ce ducea la decali- 
brarea țevilor armamentului ; pentru 
a ilustra amploarea acestor acțiuni 
vom arăta că prin acest procedeu 20 
la sută din-producția de proiectile de 
artilerie din luna august 1941 suferea 
de defecte de fabricație. Organele si
guranței, antonesciene consemnau cu 
îngrijorare : „A izbucnit un incendiu 
la uzina electrică din lași. Se bă
nuiește că focul a fost pus". „Arse
nalul Armatei din Tîrgoviște a fost 
incendiat. Autorii nu se cunosc"... 
„Pînă în prezent nu s-au stabilit cau
zele exploziilor de la uzinele Mîrșă 
(unde au fost distruse peste 70 000 de

(Continuare în pag. a V-a)

puternic, in anii care vin, edificiul 
României socialiste.

Liniile directoare ale progresului 
- țării adoptate -de Congres, a spus 
vorbitorul, dovedesc grăitor că pen
tru partidul nostru, pentru condu
cerea sa încercată, in frunte cu to
varășul Nicolae Ceaușescu, nu există 
teluri mai înalte decît slujirea neabă
tută a năzuințelor de fericire și pros
peritate ale poporului, a cauzei so
cialismului și comunismului.

în continuare, ministrul 
armate a subliniat adeziunea 
a tuturor militarilor patriei 
politica internă și externă a Parti
dului Comunist Român adoptată la 
Congresul al X-lea.

Referindu-se la atenția și grija 
conducerii superioare de partid și de 
stat pentru întărirea capacității de 
apărare a patriei, pentru perfecțio
narea forțelor armate, vorbitorul a 
spus : Este de datoria noastră, a tu
turor cadrelor militare, să muncim 
cu devotament și pasiune, să fim în 
permanență la înălțimea eforturilor 
pe care le face poporul nostru pen
tru a asigura armatei tot. ce îi este 
necesar spre a-și îndeplini misiijnea 
încredințată.

Vorbitorul a relevat necesitatea de 
a îmbunătăți continuu procesul de 
instruire și educare a militarilor, de 
a desăvîrși metodele și mijloacele 
științifice de conducere, a perfecțio
na armamentul și tehnica de luptă, 
a întări ordinea și disciplina militară 
și de a intensifica activitatea ideolo- 
gică-educativă în procesul de pregă
tire a militarilor. Ministrul forțelor

(Continuare în pag. a V-a)

forțelor 
deplina 
față de

Pe șantierul C.T.E-Deva

Importante

avans față
de grafie

Potrivit 
în cinstea 
versări a _____ ,
constructorii noii centrale ter
moelectrice de 800 megawați de 
la Deva au terminat înainte de 
data prevăzută o serie de im
portante obiective care condi
ționează punerea în funcțiune a 
primelor agregate energetice. 
Astfel, la gospodăria de cărbu
ne au început cu 3 zile mai 
devreme rodajele tehnologice 
ale benzilor transportoare și 
instalațiilor de alimentare cu 
combustibil, creîndu-se posibi
litatea formării stocului de căr
bune necesar pornirii primului 
grup energetic. S-a terminat 
înainte de data prevăzută ini
țial și construcția sistemului 
hidrotehnic de aducțiune, care 
va asigura în fiecare orfi 
100 000 mc apă industrială din 
rîul Mureș. Acum se fac ulti
mele pregătiri necesare începe
rii probelor tehnologice la ca
zanul nr. 1, care va. furniza 660 
tone de abur pe oră Ia o tem
peratură de 540 grade Celsius. 
Concomitent se construiește cel 
de-al doilea coș de fum. înalt 
de 220 metri.

angajamentelor luata 
celei de-a 25-a ani- 
eliberării patriei.

(Agerpres)

I



PAGINA 2 SCl NT El A —marți 19 august 1969

'• r

al P.C.R pe tonă.- In fotografie : Combinatul chimic din Tr. Măgurele530 lei

GORJ

fost însoțită consecvent de îmbunătățirea repartizării teritoriale a forțelor de pro- 
duclie —latură economică și socială deosebit de importantă a politicii
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Concomitent cu dezvoltarea centrelor industriale cu-

*

istigul de eficiență, în interes
levat. Fabrica de acid sulfuric de la Combinatul chimic Tr. Măgurele dezvoltă o productivitate a muncii de 2 270 tone pe salariat, la o investiție

dezvoltare, modernizare șl 
a unor întreprinderi exis- 

aIAȘI

GALAT

ARGEȘ

BACĂU

o productivitate de 360 tone pe salariat, o investiție specifică de 1 590 lei pe tonă și un preț de cost de
530 lei pe tonă. în fotografie : Combinatul chimic din Tr. Măgurele Foto : S. Cristian

Cîstigul de eficiență, în interesul economiei naționale, dat de promovarea consecventă a celor mai noi cuceriri tehnice și științifice este demn 
relevat. Fabrica de acid sulfur'
specifică de 800 lei pe tonă și un preț de cost de 360 lei pe tonă, în timp ce la Fabrica de acid sulfuric de Ia Năvodari — construită cu 10 ani 
în urmă — datele sînt următoarele

De-a lunqul anilor construcției socialiste, industrializarea susținută a țării a

RĂSPUND TOVĂRĂȘII i
MII) DOBRESCU, prim-secretar a! Comitetului județean lași al P.C.R.; PETRE DĂ 

NUCĂ, prim-secretar al Comitetului județean Vîlcea al P.C.R.; GHEORGHE PALOȘ, 
prim-secretar al Comitetului județean Gorj ai P.C.R.; ION ICNIM, prim-secretar 
al Comitetului județean Bacău al P.C.R.; IOSIF UGLAR, prim-secretar al Comite
tului județean Satu-Mare al P.C.R.; CONSTANTIN DĂSCĂLESC!), prim-secretar 
al Comitetului județean Galați al P.C.R.; GHEORGKE NĂSTASE, prim-secretar al 
Comitetului județean Argeș

Așa cum relevam de la înalta 
tribună a celui de-al X-lea Con
gres al partidului nostru, metamor
fozele de adîncă profunzime, prin 
care a trecut întregul edificiu eco
nomic și social-cultural al țării, au 
smuls lașul din încremenirea-i ce 
părea eternă, transformîndu-1 din 
acel „dulce tîrg", într-un organism 
industrial și cultural-științific com
plex, în arterele căruia pulsează 
dinamismul propriu industrializării

județului Iași este la ora 
de circa 20 de ori 
comparație cu cea 
perioada antebelică, 
început să producă 
devreme Uzina de 
poliesterice, uzină a cărei piatră de 
temelie a fost pusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Ea singură rea
lizează o producție de 4 ori mai 
mare decît întreaga producție in
dustrială a județului în anul 1950.

Baza industriei județului o re
prezintă cele 38 de fabrici și uzine 
înzestrate cu tehnica modernă, 
care dau în prezent, în numai 20 
zile, producția industrială totală 
a anului 1950. Se dezvoltă continuu 
industria municipiului Iași, grupată 
într-o zonă nouă, care îl situează 
în postura de important centru 
industrial, de primă mărime în 
țară. Metalurgia și-a dat mina cu 
chimia, fabrica de ulei stă alături 
de cea de mobilă, iar la tricotajele 
fabricilor „Țesătura" și „Moldova" 
s-au adăugat țesăturile de mătase 
ale noii întreprinderi „Victoria". 
Pe bună dreptate se vorbește de 
profilarea și de un anumit specific 
al producției industriale ieșene. în 
întreprinderile județului se reali
zează, în prezent, 82 la sută din 
producția de antibiotice a țării, 70 
la sută din producția de țevi su
date, 28 la sută din producția de 
tricotaje din bumbac, iar producția 
fabricii de ulei „Unirea" a fost 
anul trecut de 2 ori mai mare 
decît întreaga producție de ulei co
mestibil realizată de România în 
anul 1938. Procesul industrializării 
județului a atras după sine trans
formarea sincronă a vechiului tîrg 
de altădată într-un oraș nou, mo
dern, în care cetățenii lașului be
neficiază de toate avantajele urba
nizării. Din cele aproape 18 000 a- 
partamente construite din fondurile 
statului în municipiul Iași, mai mult 
de jumătate sînt realizate numai 
în ultimii trei ani. Comparativ cu 
anul 1950, anul trecut numărul de 
salariați a crescut de circa 4,5 ori, 
iar la sfîrșitul anului în curs, cifra 
muncitorilor industriali va depăși 
40 000.

Viitorul cincinal rezervă jude
țului lași certitudinea de a se afir
ma în continuare pe tărîm indus
trial, în cadrul dezvoltării armo
nioase a întregului complex econo
mic național. Se vor lărgi între
prinderile (existente din industriile 
metalurgice, chimice, de prelucra
re și valorificare superioară a ma- 

- sei lemnoase, ușoare și alimentare, 
se vor crea altele noi, atît în mu
nicipiul Iași, cît și în centrele 
orășenești slab dezvoltate din punct 
de vedere industrial. Datorită unor, 
asemenea temeiuri, la strălucirea 
cultural-științifică a lașului se mai 
adaugă alta mereu mai puternică, 
industrială, alta de ordin urbanistic, 
care va duce mai departe, în con
temporaneitate, faima iscusiților 
făurari ai Trei Ierarhilor și Voro- 
nețului.

Producția industrială a 
actuală 

mai mare în 
consemnată în 
Anul acesta a 
cu 6 luni mai 
fibre și fire

slab dezvoltate pe plan economic și 
social-cultural. Vîlcenii se mîndreau 
— și pe bună dreptate — doar cu 
trecutul lor istoric, prin părțile 
județului păstrîndu-se dovezi ma
teriale ale prezenței la Ocnele 
Mari a uneia dintre cele mai mari 
așezări dacice din sudul Carpați- 
lor, a „morii de la Rîmnic" amin
tită într-un hrisov din 1388 al lui 
Mircea cel Bătrîn, ale prezenței lui 
Mihai Viteazu și Tudor Vladimi- 
rescu — pe Cîmpul lui Traian de 
lîngă Rîmnieu Vîlcea fiind organi
zată în toamna anului 1848 tabăra 
militară a generalului Magheru. 
Răscoala din 1907 s-a terminat aici 
cu masacrul de la Lâloș. Sînt de 
amintit, de asemenea, luptele date 
de ostașii români în 1916 împotriva 
invadatorilor germani pe Valea 
Oltului, la Cîineni, precum și lupta 
activă, eroică, a unor grupe de 
partizani — conduse de Partidul 
Comunist Român — pe Valea Ol
tului și în munții înconjurători, în 

’ ’ ' ' ■»-<’ — război
prece- 
August

Multe sînt evenimentele istorice, 
păstrate cu grijă și venerație, ' în 
inima gorjenilor Ir. cîmpia Pade- 
șului a izbucnit strigătul de revol
tă al poporului român asuprit, aici 
a pronunțat Tudor Vladimirescu 
vestita proclamație la 23 ianuarie 
1821. La podul Jiului, în 1916, cînd 
bătrîni, femei și copii au oprit pen
tru un timp înaintarea armatelor 
cotropitoare, a primit botezul lup
tei' Ecaterina Teodoroiu. In amin
tirea acestor fapte glorioase, mare
le Brâncuși a realizat la Tg. Jiu 
celebrul ansamblu sculptural. 
Multe erau însă, în urmă cu 25 de 
ani, motivele pentru care gorjenii 
se simțeau printre cei mai săraci 
oameni ai țării. La o mie de locui-

Imaginea de „debut" a industriei 
județului, aceea de acum 25 de 
ani, era foarte palidă, se' rezuma 
la micile unități meșteșugărești că
rora caracteristic le era munca 
manuală, iar în agricultură, plugul 
de lemn, secera și coasa compuneau 
o adevărată emblemă a unei zone '

timpul celui de-al doilea 
mondial, în perioada care a 
dat actul istoric de la 23 
1944. f

Astăzi, producția 'globală 
trială a județului este de peste 100 
de ori mai mare față de cea a anu
lui 1948. Industria dă circa 65 la 
sută din întreaga producție mate
rială a județului, in mai puțin de 
3 zile realizîndu-se producția in
dustrială a anului 1938. Evi
dent, această puternică ascen
siune industrială a județului 
Vîlcea se datorează investițiilor 
substanțiale primite de Ia bugetul 
statului, care în ultimii 10 ani ș-au 
ridicat la aproape 6,5 miliarde lei, 
cu un miliard de lei mai mult de
cît s-a alocat întregii economii 
naționale în anul 1950. Aceste in
vestiții au vizat valorificarea su
perioară a resurselor naturale spe
cifice meleagurilor vîlcene — sa
rea, calcarul, lemnul, tufurile vul
canice, marmura, zăcămintele de 
hidrocarburi lichide și gazoase, re
sursele hidro-energetice — creîn- 
du-se o viguroasă industrie chi
mică, a cărei contribuție la pro
ducția globală industrială a jude
țului a fost anul trecut de 35,5 la 
sută. îi urmează, în ordine, ra
mura exploatării și prelucrării 
lemnului, care realizează astăzi 
27,5 la sută din producția globală 
industrială a județului, precum și 
întreprinderile industriei alimen
tare și ușoare. La Lotru, după cum 

. se știe, se află în construcție cea 
mai mare hidrocentrală de pe rîu- 
rile interioare ale țării, cu o putere 
instalată de 500 MW, echivalentul 
puterii . hidrocentralelor de la Bi- 
caz și Argeș, luate la un loc.

Industria județului nostru, a luat 
o mare amploare, îndeosebi-,, după 
Congresul al IX-lea al partidului. 
Un argument semnificativ în acest 
sens îl constituie creșterea numă
rului de salariați, care anul trecut 
a fost superior cu peste 25 Ia sută 
în raport cu anul 1965. Industria
lizarea socialistă a asigurat o fo
losire tot mai judicioasă a forței 
de muncă, o mai bună distribuire a 
veniturilor, ceea ce a contribuit la 
ridicarea generală a nivelului de 
trai al oamenilor muncii.

Potrivit hotărîrilor Congresului 
al X-lea al partidului, în anji vii
tori evoluția industrială a jude
țului va fi și mai energică. Con
struirea pînă în anul 1975 a încă 
11 fabrici în cadrul combinatului 
chimic și a unei noi uzine de pro
duse sodice la Govora va imprima 
o nouă și vertiginoasă creștere a 
producției industriei chimice a ju
dețului, care va fi de 3 ori mai 
mare decît cea estimată să se obți
nă' în 1970. Să ne gîndim apoi că 
în Directivele Congresului al X-lea 
al partidului se prevede punerea 
în funcțiune cu primul agregat a 
hidrocentralei de pe Lotru 
finele anului 1972, darea în 
tare a hidrocentralelor de pe Olt... 
a noilor întreprinderi de mobilă, 
de prefabricate, a unui mare nu
măr de apartamente, a zonei de 
agrement și turism ce se va crea 
la Voineasa. Atingerea acestor o- 
biective însuflețește și mobilizează 
pe comuniști, pe toți oamenii mun
cii vîlceni, care își văd județul 
tot mai înfloritor, mai puternic 
industrializat, în ritmurile dezvol
tării întregii țări.

pînă la 
exploa-

în acest cincinal — printre care 
termocentrala Rovinari, fabrica de 
produse ceramice de construcții, o 
linie de producere a tuburilor din 
azbociment (la BîrseștiJ — precum 
și cele din cincinalul următor, vor 
ridica pe verticală industria jude
țului, așa cum o redă magnific Co
loana Infinită a lui Brâncuși.

Citez dintr-o lucrare de specia
litate ce caracterizează economia 
antebelică a județului Bacău : „Are 
munți acoperiț. cu păduri, la poa
lele cărora se află bogate zăcămin
te de cărbuni și petrol. In zona 
dealurilor s-a dezvoltat o puterni
că economie agricolă. Industria

tatea de 
reutilare 
tente, precum și de construire 
unor noi unități industriale. Anul 
viitor, o fabrică de armături din 
fontă, un mare antrepozit frigori
fic șj alte obiective vor îmbogăți 
harta economică a județului. Iar 
in cincinalul următor, potrivit Di
rectivelor celui de-a] X-lea Con
gres al partidului, industriei ju
dețului nostru îi revine sarcina de 
a contribui îndeosebi la creșterea 
producției de cauciuc sintetic, 
produse sodice, insectofungicide, 
mase plastice. Sîntem siguri că a- 
cește sarcini, vor fi îndeplinite cu 
succes și nu vom precupeți nici 
un efort ca, și de acum înainte, 
județul Bacău să-și dea aportul la 
înflorirea industriei, la creșterea 
eficienței acesteia, spre binele pa
triei, al întregului Dopor.

partidului și statului nostru. ------------------ ...
noscute, pe măsura creșterii potențialului economic al țării, a resurselor materiale și 
financiare ale statului, forțele de producție au crescut ții în județele ră
mase în urmă din punct de vedere economic. Toate județele țării oferă, în acest 
sens exemple remarcabile, dovezi incontestabile ale orientării consecvente a par
tidului și statului nostru spre ridicarea lor la o puternică viață industrială și social- 
culturală. . . ,

Eliminarea disproporțiilor care mai există în repartizarea teritoriala a forțelor de 
producție, intensificarea dezvoltării economice a tuturor județelor constituie, în con
tinuare, unul din obiectivele principale ale politicii Partidului Comunist Român. „Pa
ralel cu îmbunătățirea structurii pe ramuri a industriei — sublinia tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU în Raportul prezentat la cel de-al X-lea Congres al partidului — se va acor
da și în viitor toată atenția repartizării teritoriale judicioase a torțelor de producție, 
în stabilirea amplasamentelor noilor obiective industriale vom continua să îmbinam 
organic considerentele de eiiciență economică cu criteriile sociale, legate de necesi
tatea ridicării județelor și localităților mai puțin dezvoltate, a accelerării progresu
lui lor economic și social”.

tigioasă a industriei constructoare 
de mașini românești, dă astăzi o 
producție de 77,2 ori mai mare 
față de anul 1948, iar numărul 
muncitorilor ei a sporit de aproape 
7 ori. Se dezvoltă intens întreprin
derile din cadrul economiei fores
tiere, industriei ușoare și alimen
tare.

Perfecționarea structurii pro
ducției, ridicarea nivelului de teh
nicitate — în strînsă concordanță 
cu cerințele economiei naționale, 
cu adîncirea laturilor ei calitative 
— au determinat mutații impor
tante în structura și gradul pro
fesional, de pregătire ale forței de 
muncă. Se accentuează tot mai mult 
tendința de mărire a ponderii 
popularei urbane, de creștere a 
gradului de urbanizare, datorită 
procesului de industrializare so-, 
cialistă. In condițiile în care, anul i 
trecut, numărul de salariați cres
cuse față de 1965 cu peste 11 la sută, 
la o mie de locuitori reveneau 
proape două sute de salariați.

Pînă în 1975 și în perspectiva 
anului 1980, județul Satu-Mare își 
va consolida caracterul său indus- 
trial-agrar. în vederea întăririi 
puterii sale economico-industriale, 
o atenție deosebită se va da — în 
conformitate cu Directivele Con
gresului al X-lea al P.C.R. — zo
nelor mai puțin dezvoltate, ceea 
ce ya contribui în mod nemijlocit 
la crearea condițiilor pentru îm
bunătățirea, în continuare, a ni
velului de trai material și cultu
ral al oamenilor muncii. în tot 
ceea ce se va realiza, partidul nos
tru pornește de la dorința de a 
asigura tuturor cetățenilor patriei 
o viață cît mai bună și mai îm
belșugată.

vlt Directivelor Congresului al X- 
lea al partidului, Combinatul side
rurgic Galați va aduce o contribuție 
esențială la producerea celor 10— 
10,5 milioane tone oțel. Numai oțe- 
lăria cu convertizoare cu oxigen de 
aici va realiza peste două treimi din 
sporul producției de oțel al țării, față 
de anul 1965. Se vor dezvolta șan
tierul naval, întreprinderile indus
triei ușoare și alimentare. Emble
ma industrială a Galațiului va ră- 
mîne, însă, metalul și navele, cu 
care, pe drept, cuvînt, oamenii 
muncii din județul nostru se mîn- 
dresc.

torl lucrau iri Industrie abia 15 sa- 
lariați. Slaba dezvoltare a forțelor 
de producție în cadrul județului 
l-a determinat să-și părăsească 
locurile natale, să-și caute de lucru 
și apoi să îngroașe rîndurile șo
merilor din orașele mai industria
lizate. Astăzi, la o mie de locui
tori revin circa 200 salariați, cifră 
concludentă pentru dimensiunea ac
tuală a industriei, construcțiilor, 
transporturilor, ramuri care dețin 
peste 75 la sută din totalul salaria- 
ților județului.

Intr-adevăr, în anii construcției 
socialiste, cu precădere după Con- 
grșsul al IX-lea al partidului, prin 
aplicarea politicii de industrializa
re consecventă a țării, Gorjul s-a 
înscris tot mai mult în cadențele 
viguroase, tonice, ale întregii eco
nomii naționale, avînd create o 
personalitate industrială bine con
turată, minunate perspective de 
dezvoltare în cincinalul următor, 
în lumina Directivelor celui de-al 
X-lea Congres al P.C.R. Unitățile 
existente de extracție a țițeiului și 
a gazelor de sondă, miniere, de ma
teriale de construcții, de exploatare, 
prelucrare și industrializare supe
rioară a lemnului vor cunoaște în 
perioada 1971—1975 creșteri mari și 
complexe. Tg. Jiu, Rovinari, Motru 
se conturează de pe 
zențe active printre 
trializate ale țării, 
unitățile economice 
realizat o producție 
trială de peste 13 
decît în 1950. In numai 23 zile se 
dă toată producția industrială a 
anului 1950, 'întreprinderile gorje- 
ne realizînd 40 la sută din produc
ția de lignit a țării, 21,5 la sută 
din producția de ciment, importan
te cantități de țiței, gaze de sondă, 
cherestea, placaj, plăci fibro-lem- 
noase și alte produse.

Tînăra industrie minieră gorjea- 
nă — o adevărată nouă „Vale a 
Jiului" — care, în actualul cincinal 
a primit peste 3,5 miliarde lei in
vestiții — va da în anul 1975 
circa 19 milioane tone lignit, con
tribuind din plin, cu circa 50 la 
sută, la amplificarea bazei energe
tice a țării. Noile unități indus
triale ce vor fi puse în funcțiune

acum ca pre- 
orașele indus-

Anul trecut, 
din Gorj au 

globală indus- 
ori mai mare

prelucrătoare s-a grefat mai .mult 
pe producția brută agricolă și fo
restieră". Deci, nu exista o indus
trie în accepțiunea ei contempo
rană, care să producă mijloace de 
producție, să valorifice superior re
sursele naturale amintite. O ase
menea industrie a fost creată în 
anii noștri, după eliberarea țării 
de sub jugul fascist. Ani de-a rin- 
dul, volumul de investiții alocat 
județului s-a situat in jurul a 2 
miliarde lei anual, care s-au mate
rializat în . marile înltâți petrochi
mice de pe Valea Trotușului, în 
termocentralele de la Borzești și 
Comănești, hidrocentralele de pe 
Bistrița, în cele două complexe de 
industrializare a. lemnului din Ba
cău și Comănești.

Pentru a releva 
citatea crescîndă a 
țului de a realiza 
le, elanul 
muncii tn 
economic 
IX-lea al 
cut toate 
au atins nivelul producției 
zute prin planul cincinal 
obținut în anul curent ; la 
ne, petrol, hîrtie, celuloză, textile 
$i confecții, cit și in construcția de 
mașini, de pe acum s-a realizat
nivelul de producție ce trebuia 
consemnat in anul 1970. Nu intîm- 
plâtor, județul nostru se situează 
pe locul 6, între celelalte județe, 
in privința contribuției la produc
ția globală industrială a țării. Dăm 
astăzi economiei naționale întreaga 
producție de cauciuc sintetic 
țării, aproape toată producția 
polistiren,

pregnant eapa- 
Industriei jude- 
bunuri materia- 

și hotărîrea oamenilor 
înfăptuirea programului 

crasat de Congresul al 
P.C.R., arăt că anul tre- 
întreprinderile noastre 

prevă- 
să fie 
cărbu-

a 
de 

84 la sută din cea de 
policlorură de vinii, 40 la sută din 
cantitatea de sodă caustică, 25 la 
sută din producția țesăturilor 
tină. Aș vrșa să 
cifre pe care le 
de semnificative. 
trecut_, producția 
ce din județul 
de 7,2 ori mai

din 
niai adaug două 

socotesc deosebit 
în anul care a 

industriei chimi- 
nostru a fost 
mare decît pro

ducția acestei ramuri realizată în 
întreaga țară în 1938. Iar cantita
tea de energie electrică — de două 
ori mai mare decît se obținea în 
toate uzinele țării în același an.

La ora actuală continuă activi-

SATU
MARE

Recent, străvechiul ținut al săt- 
marului — colț minunat al Româ
niei socialiste, în care muncesc 
înfrățiți oameni ai muncii români, 
maghiari, germani și de alte na
ționalități — a avut deosebita cin
ste, nețărmurita bucurie de a fi vi
zitat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ceilalți conducători de 
partid și de stat au avut prilejul să 
vadă la fața locului realizările so
cialismului în județul nostru, sâ a- 
precieze roadele muncii avîntate 
abținute in județ, bucurindu-se 
de o^primire călduroasă, izvorîtă 
din inimă, expresie a atașamentu
lui nețărmurit al populației de aici 
la politica partidului nostru.

Intr-adevăr, politica de indus
trializare socialistă a .rodit din plin 
tn județul Satu-Mare. Cei mai în 
vîrstă își mai reamintesc de înapo
ierea așa-zisei „industrii sătmă
rene", își amintesc, de asemenea, 
că în procesul inițiat de par
tid pcri'tru refacerea -------- !“
a țării, i 
„Unio", și

economică 
muncitorii de la 

,i asemenea lor 
alții, au scos de sub ruine, acum 
25 de ani, mașinile și utilajele, au 
încropit ateliere și au început să 
producă pentru popor. Acum, pe 
harta județului sînt înscrise peste 
60 unități economice. Numai 
loarea producției industriale 
peste sarcina de plan, în 
trecut, întrece de două ori întrea
ga producție industrială a anului 
1938. Aproape că nu există între
prindere în care să nu fi avut loc. 
sau să nu fie în curs de realizare, 
un proces complex de modernizare 
și reutilare tehnică, de raționali
zare tehnologică, de diversifi
care a sortimentelor și de. creș
tere a nivelului calitativ al 
cestora. „Unio", reprezentantă pres-

a-

Uzina 
mu Iți

realizează, în 
zile, întreaga 
a anului 1950. 
industrială va 
mare decît în

va- 
dată 
anul

mo- 
to- 
ur- 
In-

modernul 
siderurgic — a cărui 
producția de oțel a 

fost încă de anul tre
ia sută ; aceasta va fi

a-

I

(

Cei 25 de ani care au trecut de 
la eliberarea patriei de sub jugul 
fascist au însemnat și pentru ju
dețul Galați făurirea unei indus
trii prospere, puternice, un nestă
vilit avînț al forțelor de producție, 
consecință directă a înfăptuirii po
liticii partidului de industrializare 
socialistă. Pentru a ilustra succint 
amploarea dezvoltării industriale 
a județului nostru, subliniez că, 
în perioada 1950—1968, volumul 
producției globale industriale a 
crescut de peste 45 ori, dinamis
mul propriu industriei naționale, 
consemnat mai ales în anii de 
după Congresul al IX-lea al 
P.C.R., atingînd în județul Galați 
ritmuri impresionante, adevărate 
„explozii" de ritm. Dacă pe țară, 
ritmul mediu anual de creștere a 
producției industriale a fost în 
perioada 1966—1968 . de 12,3 la 

■sută, in județul nostru, el s-a ri
dicat la 28,4 la sută.

Aici, în „Orașul de la Dunăre", 
își are izvoarele un puternic flu
viu de oțel al țăr-ii 
combinat 
pondere în 
României a 
cut de 12,6 
de 30,2 la sută în 1970 și va ajun
ge la 47 la sută în anul 1975. Nu 
pot Să nu amintesc, de asemenea, 
de șantierul naval, una din cele 
mai „vîrstnice" întreprinderi gălă- 
țene, care a întjnerit și s-a 
dernizat în anii socialismului, 
najul unei nave construite aici 
mînd să ajungă ia 25 000 
treaga această dezvoltare 
azi Galațiul printre cele 
ternice centre industriale 
Comparativ cu anul 1965, 
trecut, volumul producției 
triale ce revine pe un locuitor al 
județului a crescut de peste 2 ori. 
Renașterea industrială a municipiu
lui Galați a însemnat transforma
rea lui într-un oraș modern, sis
tematizat, cu noi cartiere de lo
cuințe,. în care stă aproape 40 la 
sută din populația sa. Astăzi, Ga
lațiul înseamnă, totodată, un pu
ternic centru cultural și științific

Perspectiva? In anul 1975, potri-

tdw. 
situează 

mai pu- 
ale țării 

anul 
indus-

Faptul cel mai semnificativ, în- 
tr-o reconsiderare a ultimului 
sfert de secol, în județul Argeș, mi 
se pare a fi noul și impresionantul 
peisaj industrial de pe aceste fru
moase meleaguri românești. Este 
un tablou emoționant în care crea
torul — partidul și întregul nostru 
popor — a dimensionat și a înălțat 
cu fantezie, în proporții armonioa
se, un mare număr de obiective 
economice, adevărate sinteze ale 
celei mai avansate gîndiri și prac
tici tehnice.

După Congresul al IX-lea al 
P.C.R. am luat cu toții parte la 
o relansare, de o vigoare fără pre
cedent, a întregii economii arge- 
șene. Cred că aici descoperim e- 
sența marelui sens al umanismu
lui orînduirii noastre socialiste. 
Căci Argeșul modern produce azi, 
dintr-un fost județ „eminamente 
agrar" — prima și, totodată, în
treaga producție de autoturisme 
românești ; apoi, o mare cantitate 
de energie electrică, peste 87 la 
sută din producția de tananți, 38,4 
la sută din producția de negru de 
fum, 12,3 la sută din producția de 
lignit, 7 la sută din producția de 
țiței, 21 la sută și, respectiv, 11 la 
sută din producția de plăci fibro- 
lemnoase și de cherestea de fag 
a țării, 6 la sută din țesăturile de 
bumbaț. Ca să dăm o imagine și 
mai elocventă a amploarei dezvol
tării economice a județului, e bine 
de știut că numai între anii 1966— 
1969 investițiile au fost aici de 
peste două ori mai mari față de 
perioada 1961—1965, investiții ma
terializate în 58 obiective și capa
cități de producție.

Județul Argeș oferă astăzi un e- 
xemplu concludent a ceea ce în
seamnă dezvoltarea armonioasă a 
bazei tehnico-materiale a socialis
mului pe întreg teritoriul patriei. 
Industrializarea a accelerat puter
nic progresul economic și social al 
județului nostru în ultimii ani. Ar
geșenii sînt mîndri că unitățile eco
nomice ale județului 
mai puțin de 30 de 
producție industrială 
Iar în 1970, producția 
fi cu 40 la sută mai 
anul în curs, valoarea ei apropiin- 
du-se de 10 miliarde de lei. Oricine 
își dă limpede seama că atari cifre 
sînt concludente și caracterizează 
un județ aflat într-o impetuoasă 
afirmare industrială și social-cul- 
turală.

La Congresul al X-lea al parti
dului, de la înalta sa tribună, spu
neam că „se întorc argeșenii acasă". 
Fenomenul migrației în masă a lo
cuitorilor săi a încetat ! Ei găsesc 
de lucru în unitățile industriale ale 
județului Numai în ultimii trei ani 
au învățat o meserie nouă, mai ca
lificată și, deci, mai bine retribuită 
peste 23 000 de oameni, care au dez
voltat rîndurile clasei noastre mun
citoare. Realitățile României socia
liste de astăzi, în care se înscriu și 
cele din județul nostru, constituie 
o strălucită conlirmare a caracteru
lui științific și profund uman al 
politicii partidului de industriali
zare consecventă a țării. însoțită 
indisolubil de îmbunătățirea conti
nuă a repartizării teritoriale, a for
țelor de producție. Această politică 
va fi continuată cu fermitate în vii
torul cincinal, potrivit hotărîrilor 
Congresului a) X-lea al P.C.R.
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Am primit la redacție o carte poștală 
expediată de Dragu Vulcan din comuna 
Sudiți, județul Ialomița : „Dragi tovarăși, 
eu sînt cel care l-a jucat, în urmă cu 20 
de ani, pe „Ion Marin" din filmul 
Scrisoarea lui Ion Marin către „Scînteia". 
Aveam pe-atunci 45 de ani. Acum Sînt 
pensionar și vă scriu iarăși ca să 
spun, de astă dată, că odinioară nu știam 
cît de 
arătate 
și cum 
bine și 
să vedeți adevărul cu ochii".

...înainte de a pleca spre Sudiți, am 
ținut să revedem documentarul-artistic 
despre care amintește corespondentul 
nostru ialomițean. La Arhiva Națională 
de Filme am vizionat o copie a filmu
lui, intactă. Astfel, pentru douăzeci de 
minute, cît durează proiecția peliculei, 
am retrăit momentele — realmente isto
rice — ale epocii din preajma constitui
rii primelor cooperative agricole de pro
ducție. ~ 
— Ion 
Dragu 
tele : 
soarea
și țăranii din alte sate, cum ne-am înto
vărășit noi, ca să lucrăm laolaltă pămin- 
tul. Satul nostru nu mai e uitat, undeva 
prin Bărăgan. în fiecare duminică au 
venit aici, de la oraș, muncitorii. Ne-au 
adus ziare, unelte, sfaturi bune. Cu timpul 
am ajuns să ne cunoaștem bine unii pe 
alții, să fim prieteni. Ei lucrează în uzine 
mari, in care făuresc o viață nouă, fără 
stăpîni și fără robi. „Satul nu trebuie să 
stea nepăsător, departe de aceste pre
faceri — ne-au spus ei. Așa cum lucrați 
voi, pe pămintul acesta strimt, fiecare 
pe bucățica Iui de ogor, nu veți ieși 
niciodată din sărăcie. Tot așa au lucrat 
părinții, moșii și strămoșii voștri, muncă 
grea, fără folos și fără nădejde. Vouă 
însă vă pot fi de ajutor doar mașinile. 
Iar mașinile au nevoie de loc intins, ca 
să lucreze cu spor. De aceea, spune 
Partidul, numai atunci cînd vă veți uni 
în gospodării mari și veți lucra cu ma
șinile, o să vă bucurați de un 
și neînjositor". Și noi, ca atiția 
ascultat cuvintul Partidului".

Poate că rîndurile așternute 
de Dragu Vulcan, acum două decenii, 
par oarecum simple după ce perioada 
respectivă, a transformării socialiste a 
agriculturii românești, a intrat de mult, 
definitiv, în paginile manualelor de isto
rie. Și totuși, pornindu-se de la aseme
nea cuvinte simple, dar cu un înțeles 
adînc, fundamental pentru destinul ță
rănimii române, s-au făcut pașii uriași 
la care astăzi — cînd întreaga țară, în 
urma Congresului al X-lea al partidului, 
este angajată în edificarea societății so
cialiste multilateral dezvoltate — privim 
cu mîndrie înapoi. Cu sentimentul că re
facem uimitoarea călătorie în timp și în 
istorie a milioane de muncitori ai pă- 
mîntului, am pornit către Bărăgan, grî- 
narul țării, cu destinația' mai exactă i 
comuna Sudiți.

ă Ivă 
știam 

multe dintre năzuințele noastre, 
în film, aveau să se împlinească, 
avea să ni se schimbe viața în 
mulțumire. Veniți la Sudiți ca

Pe atunci, în '49, eroul filmului 
Marin, în realitate țăranul sărac 
Vulcan — scria, printre al- 

„Dragi tovarăși, vă trimit scri- 
asta ca să aflați și dumneavoastră.

trai bun 
alfii, am

pe hîrtie

CU „DOI
CAI PUTERE"

NU SE AJUNGE
LA CINEMA

TOGRAF..
avion, Bărăganul este 
mare de aur, un lea- 
O descriere a Bără- 
o datorăm unui cele-

REPLICA PREZENTULUI SOCIALIST

După 20 de anl9 Ion Marin
scrie din nou

cole de toate tipurile, mesagere ale in
dustrializării socialiste, constituie elemen
te firești ale peisajului modern, dinamic 
din Bărăganul actual.

Bărbatul pe care-1 căutăm, în ciuda 
celor 65 de ani, pare mai tînăr. Vorbește 
încet, așezat, cîntărindu-și cuvintele :

— Ați trecut prin sat ?
— Am trecut.
— Nu știți cum arăta acum douăzeci de 

ani, cînd noi abia pornisem 
drum... '

— Intr-un fel da. fiindcă am 
muL

— Acum, la fiecare două-trei 
e nouă. Și se tot construiește. Atunci, la 
început, eram o mînă de oameni. Astăzi, 
în cooperativa agricolă de 
tem 1 072 de familii, cu 
4 500 hectare teren arabil, 
vreo șase sute de hectare 
lui. Ce mai, toată comuna, 
mare familie 1

Dragu Vulcan privește atent, parcă fără 
nici o undă de'nostalgie. fotografia lui 
din urmă cu 20 de ani — pe care i-am 
adus-o — apoi una în care se văd mun
citorii veniți să-i ajute duminica. Iată și 
o altă imagine înfățișîndu-1 pe Mihai. Co
janu (îl recunoaște numaidecît) arînd — 
cum singur îi place acum să glumească — 
„cu doi cai putere". (Sînt imagini-document 
desprinse din filmul „Scrisoarea lui Ion 
Marin către „Scînteia", imagini pe care 
le publicăm în pagina de față — n.a.).

— Dacă s-ar mai face un film din ăsta 
aici, la Sudiți. zău c-ar trebui puse po
zele vechi față-n față cu ce-i de văzut 
acum în comună. Parcă ne scăpase nu 
știu cine din praștie, pierduți în Bărăga
nul ăsta întins, nebăgați în seamă și hă
răziți necazului și sărăciei. Aici stăpînea 
unul tare bogat, moșierul Aurel Pană, 
numai la noi avea vreo trei mii 
hectare. Și mai țin minte c-avea trei 
ciori, fiecare cu cîte-un automobil, 
cute din sudoarea noastră.

Actuala comună Sudiți, pe care 
străbătut-o în lung și în lat, e o așezare 
bine gospodărită, curată și prosperă, în 
întregime electrificată (încă din anul. 1957), 
cu grădiniță de copii (250 „pensionari" 
preșcolari) și două școli (15 clase, 687 
elevi), cu brutărie (Dragu Vulcan mi-a 
dat să gust din „pîi’nea de Sudiți" : exce
lentă l), cu șase magazine și o bibliotecă, 
o circumscripție sanitară și o casă de 
nașteri, cinematograf de trei ori pe săp- 
tămînă, cămin cultural. în casele coope
ratorilor au pătruns, reflex firesc al 
hărniciei, sute de aparate de radio și 
televizoare, zeci de frigidere și mașini de 
spălat... Aici unde odinioară era Bără
gan 1 (Cer iertare celor din Sudiți, ca și 
gazdei mele, Dragu Vulcan, pentru reali
zările omise eventual din blocnotesul re
porterului).

pe noul

văzut fii-

case, una

productie sîn- 
mai bine de 
față de cele 
ale începutu- 
Sîntem toți o

CĂ L-AM ALES

reportaj de Mihai STOIAN

liceul seral și este tehnician, ca și o altă 
fată, tehnician merceolog Eu am doar 
patru clase primare, nevasta mea la fel, 
copiii noștri însă, toți patru, au putut să 
învețe, statul le-a purtat de grijă Acum 
sînt răspîndîți, fiecare 
unul la București, doi 
altul la Tulcea.

— Ați fost în vizită la
— Cum să nu mergem, dacă avem și 

nepoței I Mai vin ei pe la noi, mai cu 
seamă nepoții, în vacanță, mai mergem 
și noi să-i vizităm. Chiar zilele acestea, 
plec la Medgidia, la tată, că-și clădește 
casă. Vreau s-o ajut eu, cu mîinile mele, 
că-s deprinse cu munca. Ăilalți trei copii 
locuiesc la bloc, de, sînt orășeni...

Ca o aducere i 
fotografiile vechi, 
turnat în 
adaugă :
- Mă 

ăștia din

cu serviciul lui, 
la Medgidia și

ei ? Cum o duc ?

aminte, privind din nou 
, reproduse din 

urmă cu 20 de ani. Dragu
filmul 

Vulcan

la caiiuit la Mihai Cojanu, 
poză, ca și noi de nemîncați la

■

ROLURILE NOI
ALE VECHILOR

PERSONAJE
Iată, ceea ce altădată era un vis,so nă

zuință care părea destul de îndepărtată, 
constituie o realitate vie, caracteristică 
satului românesc contemporan : mașini a- 
gricole de toate tipurile se întorc (e după- 
amiază) de la cîmp, și in acest du-te-vino 
atît de firesc, al oricărui loc de muncă, 
descifrezi. însăși schimbarea de fond a 
acelei străvechi îndeletniciri fixate

— Tu aveai atunci 12 ani, eu — 45, 
zice Dragu Vulcan. Acum eu-s pensio
nar și tu ești în floarea vîrstei. E rîn
dul vostru la treabă..

Constantin Budu își șterge cu un ghe- 
motoc de cînepă palmele pline de ulei 
încuviințează, apucîndu-se din nou 
lucru :

— Păi asta și facem 1
In acest simplu schimb de cuvinte, 

și în gesturile obișnuite de muncă se 
flectă profundele schimbări operate în 
structura, în profilul și mentalitatea celor 
care lucrează astăzi pămîntuk Mașinile 
agricole, chimizarea, irigațiile (în Sudiți 
sînt irigate peste o mie de hectare, față 
de nici unul în trecut) — forțe materiale 
aproape necunoscute satului românesc din 
urmă cu . un sfert de veac — alungă defi
nitiv hazardul din existența milioanelor 
de țărani cooperatori, protagoniști ai unei 
agriculturi științifice. Văzîndu-1 pe „Ion 
Marin" cît de firesc joacă în film, în
țelegi — mai ales din unghiul retrospec
tivei istorice — că el, și toți ceilalți, nici 
nu „jucau" de fapt, ci își înfățișau, cu 
simplitate și adevăr, propriul destin, ho- 
tărîrea de ,a rupe cu trecutul apăsător și 
de a urma cuvîntul comuniștilor — tra
dus astăzi în demnitate și bunăstare, re-

și 
du

ca 
re-
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Șl VIAȚA ECA
BARAGANUL;

CUM 0
MUNCEȘTI,

Văzut de sus, din 
în acest anotimp o 
găn al. fertilității 
ganului de altădată 
bru „reporter" al epocii și binecunoscu
tului său Pseudokineghetikos, lui Alexan
dru Odobeseu : „In depărtare, pe linia 
netedă a orizontului, se profilează, ca 
mușuroaie de cîrtiță uriașe, movilele a 
căror urzeală e taina trecutului și po
doaba pustietății. De la movila Neao
șului de pe malul Ialomiței, pînă la mo
vila Vulturului din preajma Borcei, ele 
stau semănate în largul cîmpiei ca sen
tinele mute și gîrbovite sub ale lor bă- 
trîneți La poalele lor cuibează vulturii 
cei falnici cu late pene negre..."

Este o reală mîndrie pentru reporterul 
deceniului 7, secolul XX, să-ncerce o 
aducere „la zi" a înfățișării Bărăganului 
actual, la un veac de la descrierea 
tită, nu însă 
pînă mai de 
decenii, fața 
astăzi — de 
re, obscură, 1 
geologice ale i 
re sute de mii și milioane de ani, prefa
cerile social-istorice s-au produs într-un 
interval de timp uimitor de scurt, în cei 
douăzeci de ani despre care vorbește 
Dragu Vulcan, în cartea sa poștală, invi- 
tîndu-ne 
Bărăgan, 
numai în 
agricolă, 
permanentă creștere, iar mașinile agri-

amin- 
câ și 
două 
decît

înainte de a preciza 
i curînd, acum doar 

locurilor era altfel 
asemenea tristă, apăsătoa- 

Dacă pentru prefacerile 
Bărăganului au fost necesa-

la Sudiți : nesiguranța vieții în 
exploatarea nemiloasă au rămas 
amintirea oamenilor ; producția 
izvor al bunăstării, se află în

— Iată-ne, așadar, oameni 
menii, cu griji și treburi, dar 
cuvine să dobîndească omul 
cește : mulțumire și bunăstare, 
privește pe mine, de muncit muncesc
mai puțin acum, câ-s pensionar, însă tot 
îmi fac de lucru pe lîngâ casă. Dar ia 
spuneți-mi, unde s-a mai pomenit să iasă 
și țăranul la pensie, cu dreptul lui pus 
de-o parte ? După cîte știu, din .’îte-am 
auzit și-am mai citit și eu la viața mea, 
e întîiași dată cînd își are și țăranul ro
mân bătrînețile tihnite.

_  Dar casa asta e nouă, nea Vulcane ?
— Nu, tovarășe, da-i bună | i-am băgat 

electrică, am învelit-o cu tablă, e lumi
noasă și călduroasă, cum se zice, și trai
nică, ține mai mult ca omul. Vezi dum
neata, fiecare cu traiul lui Alții își fac 
fel de fel de lucruri, muncesc și adună. 
Și noi am muncit, dar bucuria noastră de 
căpetenie au fost copiii. C-așa am gîndit 
dintotdeauna.i să nu strîng cine știe ce 

■ prin casă, să am și aia și 
mulți din comună, și nici 
și ei dreptatea lor. Unii 
„Ce ți-ai mai făcut ?“. Eu
n-am ținut morțiș să ne facem lucruri, ci 
dac-am avut patru copii, am vrut să fa
cem din ei oameni dintr-o bucată. Dac-am 
muncit și ani de-a rîndul m-am numărat 
printre fruntașii cooperativei, mi-am pus 
casa la punct, am mîncat pe săturate. 
Iar ast-a nu prin cine știe ce minune, ci 
cum se știe limpede : prin muncă lao
laltă. prin sprijinul dat de partid și sta
tul nostru. Am primit mașini și specia
liști și am fost învățați cum să ne gos
podărim tot mai bine cooperativa asta a 
noastră Mai pe scurt : am trăit ome
nește Noi ca noi, iar copiii noștri, cu 
pas înainte, și mai și decît noi 1

-'Vorbiți-mi despre copii. Cu ce 
ocupă ?

Ochii lui Dragu Vulcan se aprind, gla
sul întinerește :

— Patru am Unul 
lurgist, a fost bursier 
stit.utul politehnic O 
ner, dar agronom Și 
a isprăvit școala

BINE

„TOTUL A FOST
DRUMUL,

ca toți oa- 
și cu ce se 
care mun-

Cît mă

ailaltă, cum au 
nu zic că n-au 
te și întreabă : 
și nevastă-mea

un

se

este inginer ' meta- 
la București, la In- 
fată este tot ingi- 
ea la fel. cu bursă

Alt băiat a termirtat

vremea aceea... Dumneata, dacă zici că ai 
văzut filmul mai de curînd, ții minte cum 
ne adunaserăm cu toții în capătul satu
lui, cînd au venit primele tractoare ? Erau 
vreo patru sau cinci, și noi cu sutele. 
Ei, și cînd S-au apucat de treabă și au arat 
cît ai clipi un ogor... Asta n-am să 
pînă la moatte. Atunci am priceput 
că am ales bine drumul, că 
arătat de partid aveau să se 
că toate nădejdile noastre și 
noastră o să se schimbe cu 
Acum, cîți cai putere să fie 
comună, cine să mai știe?

Condus de „eroul" documentarului-ar- 
tistic de odinioară — pe urmele căruia 
am pornit — vizitez domeniile „herghe
liei de căi putere" și înregistrez cu satis
facție, in bloc-notesul reporterului, sub 
titlul ZESTREA SECȚIEI I.M.A. SUDIȚI : 
Tractoare — 15. Pluguri — 45. Semănători 
păioase — 10. Semănători prâșitoare — 6. 
Combine cereale — 24 Discuri -20 Com
bine porumb — 4. In timp ce vizităm îm
preună acest nucleu al mecanizării agri
culturii, Dragu Vulcan își amintește, cu 
maximă precizie, de o scenă relativ ase
mănătoare.. consumată însă în urmă cu 
două decenii, cînd țăranii muncitori din 
Sudiți au mers să vadă, cu ochii lor, cît 
de spornic poate fi lucrat pămîntul cu ma
șinile agricole, la o gospodărie de stat 
(scenă cuprinsă, de altfel, și în Scrisoarea 
lui Ion Marin către „Scînteia")

uit 
eu 

pe drumul 
împlineas
că viața 
adevărat., 
la noi in

cîndva pe pelicula cinematografică — do
cument pentru generațiile următoare. Și 
aici, in această așezare risipită undeva 
in Bărăgan, ai imaginea materializată a 
înfăptuirilor dobîndite sub conducerea 

-partidului o agricultură modernă, în plin 
avînt, beneficiind într-o tot mai mare 
măsură de aportul industriei socialiste 
Cîndva. semn al alianței frățești dintre 
clasa muncitoare și țărănimea muncitoare, 
oamenii din uzine le aduceau, duminicile,, 
cuvîntul și sprijinul lor.. Cît de puter
nic. peste ani, a devenit acest sprijin și 
cît de mult s-a cimentat această alianță 
sub stindardul partidului 
munca comună de făurire a 
cialiste I

— Dar pe tînărul de colo ÎI
întreabă Dragu Vulcan

Mă uit atent la un 
verifică mașina, după o

— Tot. din film ?
— Tot I zîmbește nea

atunci era pitit după o ulucă și privea 
cu ochi mari cît cepele tractoarele alea 
primele, de care vorbirăm noi mai îna
inte

Fac cunoștință cu tractoristul îl cheamă 
Constantin Budu ;

— Aveam pe-atunci 12 ani Nu-mi dădea 
prin minte că o s-ajung să conduc și eu 
un tractor . Și nu un ..I AR -22". ca 
acelea din film, ci un „U-650", după cum 
vedeți.

comunist. în 
societății so-

cunoști ? mă

tractorist care-și 
zi de muncă

Vulcan Numai că

sorturi care l-au determinat pe „Ion Ma
rin" să scrie din nou „Scînteii"...

Temelia marilor prefaceri pe care le 
etalează generos traiul țăranilor din Su- 
diții de azi o constituie dezvoltarea și 
întărirea cooperativei agricole de produc
ție. Citeva cifre sînt. în acest sens, semni
ficative. Anul trecut, cooperativa — care 
își planificase să realizeze un venit bă
nesc de 12 620 703 lei 
nul cu .2 085 874 lei 
de. producție se ridică 
care 3 667 000 lei — 
2 019 500 lei — sectorul 
— via

Poposim iarăși în ograda lui Dragu 
Vulcan. E o după-amiază toridă Pe uliță 
trec grupuri-grupuri de cooperatori, prin
tre care mulți tineri.

— Cînd s-a mai pomenit — observă 
soția lui Dragu Vulcan — să se întoarcă 
țăranul de la cîmp la ora asta, ca 
orice om care muncește? Cînd eram 
eu la anii lor, plecam de cum se crăpa 
de ziuă, cu fetița în brațe, mergeam vreo 
10 km pe jos, săpam, și ajungeam înapoi 
noaptea 'Acum femeile noastre își lasă 
copiii la, grădiniță Bărbații, mulți, nici 
că se mai întorceau acasă, plecau de cu 
luni și se-nt.orceau tocmai sîmbătă. . Și 
cu ce ne alegeam ? Că eram înglodați în 
datorii, trăiam cu spaima că n-o să mai 
am ;-e le pune pe masă, copiilor și băr
batului Dac-am intrat în cooperativa a- 
gricolă. am scăpat de spaima aceea veche...

— și-a depășit pla- 
Anul acesta, planul 
la 14 940 477 lei, din 
sectorul zootehnic, 

I legumicol. 1 140 000

Din nou, cuvintele simple exprimă un 
adevăr fundamental, o dimensiune actuală 
a satului românesc : CERTITUDINEA. 
Iar ceea ce în „Scrisoarea lui Ion Marin 
către „Scînteia" reprezenta viitorul, as
tăzi în Bărăgan și pe tot cuprinsul țării 
înseamnă PREZENTUL, faptele confir- 
mînd pe deplin justețea politicii parti
dului închinată înfloririi țării, creșterii 
bunăstării celor ce muncesc.

— Din tot sufletul mulțumim Partidului 
că ne-a scos din sărăcie și necaz — își 
continuă gîndul soția lui Dragu Vulcan 

pe bărbat l-a făcut să. se vadă 
omul de nădejde al casei, pe 

a făcut-o să-și ridice ochii din 
iar pe copii i-a făcut să se simtă

— că 
bărbat, 
femeie 
basma, 
într-adevăr copiii întregii țări, dOschi-
zîndu-le porțile școlilor, porțile vieții. 
Căci și viața e un fel de Bărăgan : de 
străbătut, și de muncit, și de udat, și 
de cules. Și fiecare, în price colț al țării, 
se simte într-adevăr la el acasă, o casă 
frumoasă și primitoare

Felul ales în care se exprimă femeia 
e surprinzător doar pînâ-n clipa în care 
afli că soția lui Dragu Vulcan e și sti- 
huitoare, făuritoare de versuri populare. 
Sentimentele de dragoste și recunoștință 
față de partid își găsesc la ea și cuvîn
tul potrivit,. plin de sevă.

Se lasă seara peste una din comunele. 
Bărăganului. în case se aprind becurile. 
Luîndu-ne rămas bun de la ospitalierele 
gazde, străbatem din nou ulițele. De din
colo de perdele, întrevedem — la fiecare 
două, trei case — 
cului ecran. Este 
seară.

— Țăranului de 
bine informat și la 
mai cuprinzătoare 
spune tovarășul Ion Tarachiu, secretar al 
Comitetului județean Ialomița al P.C.Rî, 
care ne-a însoțit pe parcursul reportajului 
nostru. Știți, cît ești prins în iureșul 
muncii, al activității zilnice, n-ai răgazul 
să . stabilești comparații între prezent și 
trecut. Dar cu ocazia unei astfel de re
trospective, pornind pe urmele vechii și 
noii scrisori a lui „Ion Marin", îți dai 
seama cu și mai multă claritate de ascen
siunea țărănimii noastre. împreună cu 
întregul popor, pe treptele civilizației 
socialiste Progresul acesta, procesul de 
transformare a „destinelor", a fost posibil 
numai datorită politicii științifice a parti
dului nostru comunist, singurul partid 
din îndelungata și zbuciumata istorie a 
României, care a arătat calea fermă, ca
pabilă să rezolve definitiv, strălucit, pro
blema țărănească Viața. îndeosebi anii 
de după izbînda deplină a cooperativi
zării, au confirmat justețea acestei poli
tici Sigur, dumneavoastră ați venit în 
Sudiți, fiindcă aici s-a turnat, acum 20 
de ani, filmul acela... în'treacăt fie zis, 
în județul nostru sînt alte comune mai 
mîndre, mai bogate. însă toate năzuiesc 
să se ridice la o activitate superioară, 
potrivit largilor perspective deschise agri
culturii de amplul program al partidului, 
stabilit de Congresul al X-lea.

Părăsind Sudiții, nu închid însă carne
tul de reporter. în filele sale prinde 
contur însuși noul destin al Bărăganului, 
unul dintre locurile care trăiește în pre
zent o dezvoltare dinamică — rod al 
politicii partidului de repartizare judi
cioasă a forțelor de producție pe întreg 
cuprinsul țării, ceea ce asigură dezvol
tarea armonioasă a 'tuturor județelor. 
Astfel Ialomița din care fac parte și 
Sudiții, are prevăzut pentru anul 1969 
un volum de investiții cu aproape 40 la 
sută mai mare față, de anul trecut. Asiști 
aici la o veritabilă infuzie industrială, 
îmbrățișezi cu privirea noile șantiere : al 
Combinatului de îngrășăminte chimice 
(prevăzut să producă anual 900 000 de 
tone îngrășăminte azotoase), al Filaturii 
de bumbac, al Fabricii de brînzeturi din 
Slobozia etc. Peste 600 milioane lei sînt 
alocate anul acesta pentru lucrările de 
îmbunătățiri funciare și irigații Chimi
zarea agriculturii. conjugată cu marile 
sisteme de irigație, sînt menite să asigure 
aici, în grînaru] țării, 
constante.

E firesc să te întrebi 
aceleași locuri peste alți 
ani, cînd ele vor fi fost străbătute 
forța regeneratoare a hotărîrilor adoptate 
de Congresul al X-lea, cînd și aceste 
locuri, în consonanță cu întreaga țară, 
vor cunoaște configurația însuflețitoare 
a societății socialiste multilateral dezvol
tate Așteptăm atunci — imagini dintr-un 
viitor care accelerează energiile națiunii 
— o nouă scrisoare a lui Ion Marin pe 
adresa^oScînteii"...

lumina irizată a mi- 
ora telejurnalului de

astăzi îi place să fie 
timp, să aibă o viziune 
asupra lumii — ne

producții

cum vor 
cinci sau

mari.
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CE DAM SOCIETĂȚII?
9

rioase în arhive vechi pentru despră- 
fuirea documentelor mîncate de carii; 
nici folosul calculelor interminabile de 
populații dispărute, venituri și chel
tuieli de altă dată, forme de limbă, 
instituții sau viață arhaice ; nici să
păturile menite să dezvăluie mor- . 
minte, lucruri sau inscripții fără nici 
o legătură aparentă cu viața și idea
lurile noastre de azi. Nimic din e- 
fortul propriu cercetării sociale și u- 
mane, cercetării trecutului sau pre
zentului societăților și oamenilor, fap
telor și gîndurilor lor nu este con
testabil in măsura în care acest e- 
fort de cunoaștere slujește progresu
lui general al societății, operei pre
zentului și viitorului poporului nos
tru.

Rezultatele concrete și utile socie
tății — aceasta este exigența de azi și 
aceasta a fost exigența de totdeauna 
pe care poporul a formulat-o cărtu
rarilor săi. Trecutul românesc ne ofe- 

j, ră în acest sens impunătoare exem
ple. Primii noștri umaniști, un Ure
che, Costin, Cantaciizino, nu și-au 
pierdut vremea comentind poeți de
cadenți ai antichității : ei au căutat 
în izvoarele greco-latine cele mai 
vechi mărturii asupra originilor noas
tre și le-au înfățișat în cronici-ma- 
nifeste ale latinității, continuității șl 
drepturilor istorice românești. Primii 
noștri filologi, un Samuil Micu, un 
Șincai, un Cipariu, n-au zăbovit pe 
sterile paradigme indo-germane, ci 
au stăruit cu eficiență asupra iden
tității romanice a graiului ro
mânesc, încereînd, cei dintîi, să-i 
hotărască științifice canoane Primii 
noștri istorici moderni, un Bălcescu, 
un Kogălniceanu, n-au cercetat, inu
tile genealogii ale claselor stăpîni- 
toare, ci desfășurarea efortului româ
nesc neîntrerupt de căutare, cu spada 
și plugul, a unui loc cuvenit sub 
soare pentru vrednicul nostru popor. 
Cu prodigioasa lor memorie, putere 
de asociere și profunzime de reflec
ție, Hasdeu, Tocilescu, Onciul, Iorga 
sau Pârvan n-au abordat ispititoare 
teme de istorie universală, gratuite 
pentru stadiul de atunci al științei 
românești, ci problemele cele mai ur
gente ale istoriei naționale. Ei ar fi 
putut ataca cu ușurință 
mai mare răsunet, care 
răzit o și mai mare 
lumea științifică străină 
rană lor. Au răspuns însă imperati
vului de a aduce în primul rînd o 
contribuție Ia progresul poporului lor. 

în lumina acestor reflecții, putem 
răspunde afirmativ la marile între
bări pe care civilizația românească 
ni le-a pus în dezbaterea majoră a 
celui de-al X-lea Congres al P.C.R. ? 
Unii cercetători ai științelor sociale 
și umane nu sînt cuprinși uneori, în 
totală sinceritate, de sentimentul ste
rilității, anacronismului sau inutili
tății muncii lor ? Progresele înregis
trate de aceste științe în ultimul pă-. 
trar de veac sînt incontestabile 
și Raportul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu le subliniază. Dar pot 
mărturisi toți cercetători! că dincolo 
de tema lor, oricît de specială, mor
fologică,'ermetică păstrează în fața 
ochilor, ca obiectiv primordial, o- 
mul și societatea noastră de azi 7 Pot 
ei mărturisi că fiecare parcelă, obiect, 
text al trecutului care îi preocupă re
prezintă pentru ei argument, învăță
tură și factor de formare pozitivă 
pentru omul contemporan ? Că văd 
în fiecare creație materială sau spi
rituală lăsată de generațiile prece
dente o legătură vrednică de pus în 
lumină cu societatea socialistă a tim
pului nostru ? Că istoria bogatelor 
manifestări ale înaintașilor o conce
pem c'um se cuvine tn lumina, exi
gențelor imediate ale contemporani
lor ?

Indicația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu privind incidența socială 
nemijlocită a cercetării științifice 
pune o problemă primordială de 

’ angajați 
societății 

românesc, 
ști-

Cuvintele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu din Raportul prezentat la 
cel de-al X-lea Congres al Parti
dului Comunist Român cheamă la 
realitate și pun probleme grave de 
conștiință și de etică profesională o- 
mului de știință din țara noastră.

„Este necesar ca oamenii de știință 
din toate domeniile — și în primul 
rînd cei din domeniul cercetărilor 
tehnice — să înțeleagă că nu se pot 
prezenta cu fruntea sus în fața po
porului decît în măsura în care prin 
activitatea lor aduo o contribuție tot 
mai mare la progresul general al so
cietății".

Să ne punem, deci, în termenii răs
picați ai indicației secretarului ge
neral al partidului, întrebarea 
gravă : Ce dăm societății 7 Să ne pu
nem întrebarea nu pentru cercetăto
rii din domeniul tehnicii și științelor 
aplicate în general, nici pentru ma
tematicieni, fizicieni sau chimiști, 
nici măcar pentru medici, legați prin 
activitatea lor de sectoare atît de im
portante ale progresului general ca 
industria, economia sau sănătatea pu
blică. Să ne punem întrebarea pentru 
cercetătorii din științele sociale și u- 
mane, pentru istoricii culttirii în 
toate manifestările ei, pentru istori
cii evenimentelor politice, economice 
și sociale în genere.

In efortul uriaș, desfășurat azi de 
societatea românească, de ce grad, 
sens și eficiență trebuie să fie'contri
buțiile unui numismat, unui arheo
log, unui paleograf, unui istoric li
terar, pentru ca ele să se integreze • 
progresului general 7 Cu ce preț de 
osteneală poate cîștiga un asemenea 
cercetător convingerea că este la 
înălțimea efortului muncitorului din 
uzină, din mină, de pe ogor ? Cum se 
convertesc documente vechi și analize 
noi în factor de progres social ?

Regăsim în întrebările pe care ni 
le pune chemarea la reflecție și efort 
disciplinat a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu ecoul chestiunilor grave 
ale științei românești moderne și con
temporane, de la Nicolae Bălcescu și 
Alexandru Odobescu, pînă la Nicolae 
Iorga. Regăsim în termenii științei 
marxiste și ai stadiului actual de con
strucție impetuoasă a unei Românii 
noi, problemele fundamentale ale ro
iului științelor sociale și umane în 
propășirea poporului nostru. La mari 
răscruci istorice, ca acea pe care o 
trăim astăzi, întrebările grave revin, 
cerînd răspunsuri curajoase, sincere, 
limpezi.

Din veacurile decisive, în care ro
mânii luptau cu sabia, și plugul pen
tru libertate și propășire, precursorii 
științelor noastre sociale și umane, 
bătrînii condeieri în limba țării, în- 
vățații cronicari umaniști au dat po
porului, prin venerabile scrieri, con
știința originii lor latine, a trecutu
lui lor de sine stătător, a valorii ci
vilizației lor. Ei au îndrumat poporul 
să-și regăsească ființa națională, s-o 
prefacă în armă de apărare, în u- 
nealtă de zidire și dezvoltare a țării 
Ei au contribuit astfel, cu un spor

Pe 
îndeajuns, la progresul general. Con
tribuția lor a fost reală, concretă.

întemeietorii științelor române mo
derne au mers pe acest eficient făgaș. 
Pentru Bălcescu, istoriografia avea 
un scop mobilizator, social și politic : • 
„Aceasta ne va aduce să credem că 
o nație care în mijlocul atîtor nevoi 
și-a păstrat naționalitatea 
curgere de 18 veacuri, nu 
pieri. Aceasta apoi ne 
să avem mai multă 
în viitor și să lucrăm 
multă inimă la o reformă 
socială, care să ne facă vrednici a ne 
lua rangul ce ni se cuvine în marea 
familie a națiilor europene". Cerce
tarea științifică inaugurată de marele 
cărturar și luptător avea o incidență 
socială nemijlocită, era integrată e- 
fortului general de renaștere politică, 
economică și culturală Ia care era 
chemat în pragul erei sale moderne 
poporul român. I

Scriind cu peste un veac In urmă 
despre concepția științifică asupra 
artelor și literaturii românești, Odo- 
bescu dorea „să fie dar și arta ca 
una din cele mai mari baze ale res
tabilirii măreței noastre naționali
tăți" ; el credea și afirma că litera
tura „înalță și lărgește ideile unui 
popor, curățește morala unei socie
tăți, și chiar întărește puterea poli
tică a unui stat". Din gîndirea și. o- 
pera savantului se degajă aceeași 
convingert asupra incidenței sociale 
și naționale a științei, culturii, artei : 
.Nu e totul de a compune mult și în 

deosebite, trebuie ca compu-

ei în 
mai poate 

va face 
încredere 
cu mai 

politică și

feluri 
nerrle să fie bune, ca să aducă vreun 
folos ; 
toare..
ceastă frază a arheologului umanist 
cuvintele tovarășului Ceaușescu des
pre cercetătorii sterili, care consi
deră că totul este „să cerceteze" și „să 
publice", nu să ofere rezultate con
crete societății.

Vorbind despre rolul social al știin
ței istorice, Nicolae Iorga — care s-ar 
fi putut cu ușurință justifica prin tot 
ce au lăsat pozitiv în cultura româ
nească cele aproape 20 000 de publi
cații ale sale — amintea de datoriile 
cercetătorului acestui domeniu de e- 
fort și erudiție de a fi „un amintitor 
neobosit al tradiției naționale, un 
mărturisitor al unității neamului, un 
descoperitor de idealuri spre care 
cel dintîi trebuie să meargă". Sau, 
cum arăta în altă scriere : „Istoria 
contemporană adevărată trebuie să 
însemne formarea omului modern".

Asemenea considerații n-au rostul 
de a tăgădui tot ceea ce cercetarea 
științelor sociale și umane presupune 
ca investigație de amănunt, de a tă
gădui o tehnicitate ce pare adesea 
ruptă de viață i nici căutările labo-

altfel, tăcerea e mai folosi- 
.“. Ne-au adus aminte de a-

subiecte de 
să le fi hă- 
audiență în 

contempo-

(Urmare din pag. I)

tență a dascălului de
vine vizibilă în cursu
rile și tratatele univer
sitare, care au datoria 
să reprezinte, în cele din 
urmă, o sinteză a, infor
mației dintr-un anumit 
domeniu al științei, să 
conțină chintesența cu
noștințelor utile formă
rii viitorilor specialiști 
Evident, elaborarea .lor 
presupune o vastă acti
vitate de investigație 
științifică pentru a e- 
limina sistematic, din 
fiecare program sau 
curs, tot ce este peri
mat, depășit, pentru a 
Ie pune de acord eu 
realizările revoluției 
tehnico-științifice con
temporane, cu cerințele 
practicii.

Iată de ce cred că tre
buie făcute eforturi mai 
substanțiale pentru în
zestrarea catedrelor cu 
tot ceea' ce este necesar 
motivației științifice sub 
raport social-filozofic. 
Consider, în această 
ordine de idei, deose
bit de. importantă pre
vederea inclusă în 
Directivele Congresu
lui al X-lea al parti
dului, de a se aloca o 
mare- parte din mijloa
cele materiale 
nești pentru

că

rioasa activitate crea
toare a corpului didac
tic universitar.

Este axiomatic 
personalitatea genera
țiilor de pe băncile in
stituțiilor de îhvăță- 
mînt superior se for
mează din confluența 

tineresc cu 
dascălu- 
înțelep-

și bă- 
dotarea 

laboratoarelor cu 
ratură modernă și 
terial didactic.

Este cunoscut 
schimburile mondiale 
interreviste universita
re, la rîndul lor, sporesc 
creativitatea. Numai la 
Universitatea „Al. I. 
Cuza", Analele Univer
sității, cu toate secțiile 
lor, realizează peste 
2 500 de schimburi, 
care accelerează ritmul 
informării și procesul 
de creație. Centrele de 
documentare își îm
prospătează mai des 
stocurile de cărți și re
viste străine, bibliote
cile fac eforturi mai 
accentuate de deservire 
promptă. Limbile mo
derne, învățate temei
nic și la timp, joacă în 
acest sens un rol pre
cumpănitor. Un centru 
de informatică științifi
că în domeniul docu
mentării, pe o gamă 
întinsă de probleme, în 
cetățile universitare ar 
aduce, după părerea 
mea, împliniri în labo-

apa- 
ma-

că

spiritului 
înțelepciunea 
lui Această 
ciune implică și obli
gația ca pe fondul 
marilor
știință și tehnică să 
privim r/—"' — j:~
cernămînt 
interes, mai precis, să 
cultivăm noul omologat 
în perspectiva celor 
mai avansate descope
riri contemporane.
. Evident, specialistul 
creat în universitate 
și în instituțiile de în- 
vățămînt superior tre
buie să se caracterizeze 

- prin îndrăzneală de 
gîndire, prin capacita
tea de a lua hotărîri 
independente, de a ma
nifesta inițiativă crea
toare. împărtășesc opi
niile colegilor profe
sori, care consideră că 
procesul de însușire a 
cunoștințelor nu se 
termină în sala de curs 
Prelegerile nu pot da, 
și nici nu este necesar 
să dea, cunoștințe în
cheiate care să nu ne
cesite studierea mai 
departe a problemelor 
și adîncirea lor prin 
studiul individual in
dependent. Studentul 
trebuie să fie învățat 
să se descurce în tra
tate, în studiile pu
blicate de reviste, în 
informatica modernă, 
să-și însușească în 
mod independent știin
ța cu noile ei im- 

în producție.
... _ . . context re
ține în mod deosebit 
atenția prețioasa idee 
din Raportul prezentat 
la Congres de secreta
rul general al partidu
lui cu privire la con
ceperea activității di
dactice și științifice din 
învățămîntul superior, 
astfel incit, paralel cu 
însușirea cunoștințelor 
teoretice, studenților 
să li se dea posibilita
tea să efectueze o te
meinică activitate prac
tică. In cadrul acestei 
activități 
aș vedea 
cinste și

fondul
realizări în

atent, cu 
și cu

ța cu i 
plicații
In acest

dis- 
viu

practice, eu 
la loc de 

cercetarea

tv

științifică. Bineînțe
les, sub îndrumarea 
cadrelor didactice, care, 
ele însele,, au numai de 
cîștigat din punctul de 
vedere al ridicării com
petenței printr-o le
gătură permanentă cu 
activitatea de produc
ție, economică sau so- 
cial-cultu rală.

După părerea mea, 
modul de organizare a 
învățămîntului nostru 
superior oferă condi
țiile pentru a dezvolta 
și educa 
aptitudinile 
activității

la studenți 
necesare 

științifice 
creatoare. Dar, și de la 
catedră, ei ar trebui 
să 
că 
și 
âu 
că 
secondată nemijlocit 
in cercetare de rigoa
rea exactității științifi
ce. inițierea studentu
lui în această muncă 
se cuvine însă făcută 
treptat și îmbpgățită 
de la un an la altul de 
studiu. Este extrem de 
important ca studen
ții să fie conștienți de 
însemnătatea uceniciei 
lor științifice, să aspi
re să cîștige experien
ță în această direcție, 
cît timp se află în in
stitut, să caute să se 
formeze sub îndruma
rea științifică a perso
nalului didactic uni
versitar în laborator, 
la seminarii, în prac
tica în producție și, în 
felul acesta, la înche
ierea studiilor să fie 
capabili să elaboreze în 
mod independent o lu
crare științifică me
ritorie. .

Cultivarea gîndirli 
creatoare, dezvoltarea 
unei activități origi
nale, cu implicații ști
ințifice și practice 
complexe,, formarea în 
acest spirit a tinerilor 
care ne sînt încredin
țați spre pregătire 
profesională și educare 
cetățenească reprezin
tă, în esență, o înaltă 
problemă de conștiință 
socială și cetățenească, 
de etică profesională, 
pe care sîntem hotărîți 
să o îndeplinim la acel 
nivel calitativ cerut de 
societatea noastră so
cialistă, de cel de-al 
X-lea Congres al parti
dului. ■»

ei ar -trebui 
afle mai concludent 
formalismul, graba 

superficialitatea nu 
ce căuta în știință, 
îndrăzneala trebuie 

nemijlocit 
la r'igoa-

conștiință 
în 
Și 
Trebuie 
ința este o latură inseparabilă a pro
ducției materiale, a progresului eco
nomic și social al țării noastre, a spus 
la Congres secretarul general al par
tidului. Justificarea oricărei activi
tăți de cercetare este condiționată de 
integrarea ei în efortul colectiv al 
românilor de progres economic, so
cial, politic, cultural. Orice altă cer
cetare este un lux sau un capriciu pe 
care nu și-l poate ingădui o națiune 
angajată intr-un efort creator de re
levanță istorică.

Facă cercetările noastre1 viitoare 
ca, așa cum indica . tovarășul 
Ceaușescu, „știința să slujească în 
tot mai mare măsură societatea 
noastră, să contribuie la bunăstarea 
întregului nostru popor". Călăuziți de 
această hotărîre, ne vom putea tot
deauna iniățișa, cu fruntea sus. în 
fața poporului.

Convinși că „Totul este fee dăm so
cietății" I

tuturor celor 
acest domeniu al 
efortului colectiv 

să Înțelegem că

ACU
(Urmare din pag. I)

17,30 — Buletin de știri. 17,35 — 
Lumea copiilor. Cei mici 
mare. 17,50 — Sport în vacanță. 
Performanțe sportive la vîrsta 
școlară. 18,20 — Criterii. Gong — 
emisiune de actualitate teatrală. 
18,45 — Coordonatele viitoare ale 
științei românești. Sarcinile tra
sate de Congresul al X-lea al 
P.C.R. și conturarea pe baza 

științei din țara noastră. 19,15 — Ba-

la...

acestora a coordonatelor viitoare ale , .
Iade eroice. Fragmente din baladele haiducești cele mal răspîndite în 
Muntenia, Oltenia, Transilvania și Moldova. Ișl dau concursul : Ion 
Luican, Ion Crlstoreanu, Traian Uilecah. Recită : Sandu Popa. Conduce
rea muzicală : Gheorghe Vancu. 19,30 — Telejurnalul de seară. • Buletin 
meteorologic. 20,00 — Film artistic : „Tunelul" — producție româno-sovie- 
tlcă. Regia : Franclsc Munteanu. 21,35 — Monografii contemporane. Fluviu 
de lumină. Film realizat la Porțile de Fier de Nicolae Holban. Imaginea : 
George Brătianu. 22,15 - Prim plan - Acad. Zaharia Stancu. 22,35 — 
Telejurnalul de noapte și buletin meteorologic. 22,50 — Publicitate. 22.55 — 
Teleglob — emisiune de călătorii geografice. Imagini din Sudan. 23.10 — 
Recital Jacqueline Mldinette. 23,30 — Campionatele mondiale de ciclism. 
Rezumat filmat. Transmisiune de la Bmo. 23,40 — închiderea emisiunii.

materii prime — precum șl perfecțio
narea proceselor tehnologice de fo
losire a acestora, în scopul valorifi
cării lor superioare

Pentru realizarea acestor mari o- 
biective ale dezvoltării economice vii
toare, pe baza industrializării țârii. 
Congresul al X-lea al P.C.R. a stabilit 
ca în viitorul plan cincinal să se în
făptuiască din fondurile centralizate 
ale statului un program de investiții 
care însumează 420—4.35 miliarde de 
Iei, ceea ce egalează aproape volumul 
total al investițiilor din anii 1961— 
1970, îndeplinirea programului de in
vestiții amintit va accelera progre
sul economic al țârii, oferind astfel 
posibilitatea de a ține pasul cu com
petiția care se' desfășoară in acest 
domeniu pe plan mondial, numai în 
măsura în care aceste fonduri vor fi 
utilizate cu precădere pentru dezvol
tarea și perfecționarea continuă a ba
zei tehnico-materiale a economiei na
ționale Deciziei științifice, de mare 
însemnătate economică, care se re
feră la stabilirea corelației optime în
tre fondul de acumulare și fondul 
de consum, trebuie să-i urmeze mul
tiple acțiuni concrete, menite să asi
gure utilizarea cu înaltă eficiență a 
fondului de ..acumulare, a tuturor in
vestițiilor Partidul nostru ține seama 
riguros de această necesitate și, prin 
Directivele Congresului al X-lea, a 
canalizat eu precădere folosirea fon
dului de acumulare, a investițiilor 
spre dezvoltarea sectorului producției 
materiale - bază sigură și hotărî- 
toare pentru creșterea avuției națio
nale Orientarea prioritară a investi
țiilor spre sectorul producției materi
ale și concretizarea lor în fonduri 
fixe productive asigură creșterea sis
tematică a venitului național, care 
permite la rîndul său să se realizeze.

• Cartierul veseliei : REPUBLICA
— 10,30 ; 15 ; 18 ; 21.
O Tinerețe fără bătrînețe : VIC
TORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30, GRADINA DOINA - 
20.
• Răpirea fecioarelor ; Răzbuna
rea haiducilor : LUMINA —
9,15—15,45 în continuare ; 19,30.
e O noapte furtunoasă : DOINA
— 11,30 ; 13,45 ; 14 ; 18,15 
o Program
— 9 ; 10.
• Golgota :
20,30.
• România
inedită ; Lumina de pe Lotru ; 
De la străbuni la strănepoți ; 
Bilanț In plin marș ; Un dans din 
munții Codrului : GRĂDINA
EXPOZIȚIA — 20,15.
O Răutăciosul adolescent i 
TROCENI - 15,30 ; 18 ;
POPULAR - 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Retorte șl giganți ; Cimentul ; 
Orizont științific nr. 6/1.169 ; Di
gul ; Aluminiu : TIMPURI NOI
— 9—21 în continuare.
e Subteranul : MOȘILOR — 15,30 ; 
18, la grădină — 20,15.
• Vîrsta ingrată : PATRIA — 9,30 ;
12.15 ; 15 ; 17,45 ; 20,30, FESTIVAL
— 8 ; 10,30 ; 13,15 ; 16 ; 18,45 ; 21,15, 
la grădină — 20, FAVORIT — 9 ; 
11 ; 13,15 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, MELO
DIA — 8,30 ; 10,45 ; 13,15 ; 15,45 ;
18.15 ; 20,45.
O Cavalerii aerului : EXCELSIOR
— 9 ; 11,45 ; 14,30 ; 17,15 ; 20, FLO- 
REASCA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 
18,15 ; 20,30, FLAMURA — 9—13,30 
în continuare : 16 ; 18,15 ; 20,30
© Sîngeroasa nuntă macedoneană: 
BUCEGI — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.15, la grădină — 20,15.
0 Deșertul roșu : CENTRAL —
9.30 ; 12,15 ; 15 ; 18 ; 20,45.
e Sherlock Holmes : LUCEAFĂ
RUL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
20,45, BUCUREȘTI — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16,30 ; 18.45 ; 21, FEROVIAR
— 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, 
MODERN — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16.15 ;
18.30 ; 20,45, STADIONUL DINA
MO — 20 ; ARENELE LIBERTĂ
ȚII — 20
A Neamul Șoimăreștilor : MUNCA
— 16 ; 19.
• Armata „Codobaturilor" din 
nou în luptă : UNIREA — 15,30 ;
18, la grădină — 20,15.
O Șopronul roșu : VOLGA — 10— 
16 în continuare ; 18,15 ; 20,30.
• Bun pentru serviciul auxiliar : 
ARTA — 9,15—16 în continuare ;
18.30 ; 20,30.
• Telegrame : GRĂDINA ARTA — 
20.
• Operațiunea ,.Belgrad” : RAHO
VA — 15,30 ; 18, la grădină —
20.15,
• Fata din parc : BUZEȘT1 —
15.30 : 18, la grădină — 20,15.
• Noaptea generalilor : FLACĂRA
— 15,30 ; 19.
• Crima din pădure : MIORIȚA
— 9,30 ; 11,30 ; 13,30 ; 16,30 ; 18,30 ; 
20,30.
• Creola, ochil-țl ard ca flacăra :
GRIVIȚA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 
18,15 ; 20,30, AURORA — 9 ; 11,15 ; 
■13,30 ; 16 ; 18,30, la grădină —
20,30.
0 Alexandru cel fericit : ÎNFRĂ
ȚIREA INTRE POPOARE — 15 ; 
17,45 ; 20.
• Comisarul X șl banda „Trei 
cîinl verzi" : DACIA — 8,15 — 21 
în continuare, GIULEȘTI — 15,30 ; 
18 ; 20,30.
0 Dragoste la Las Vegas : LIRA — 
15,30 ; 18, la grădină — 20,15, GRĂ
DINA PROGRESUL-PARC — 20,15.
• Dragostea mea : DRUMUL SĂ
RII — 15 : 17,30 ; 20.
• A trăi pentru a trăi : PACEA
— 16 ; 19.
0 Tarzan, omul Junglei t CRÎN- 
GAȘI — 15,30 : 18 ; 20,15.
• La dolce vita : VIITORUL — 
15,30 ; 19.
0 O chestiune de onoare : GLO
RIA ......................... - " •" —
MIS
19.15, la grădină — 20.
0 Comedianții : COSMOS — 15,30 ;
19.
e Prințul negru : VITAN — t5,30 ; 
18, la grădină — 20,15.
• Străin în casă : PROGRESUL
— 15,30 ; 18 ; 20,15.
• Vremuri minunate Ia Spessart î 
FERENTARI — 15,30 ; 18 ; 20,15.

CO-
20.30.

— 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 20.45, TO-
— 9—16,30 în continuare :

teatre
• Teatrul Național 
Caragiale" (sala Comedia) : 
vesti — 20.
• Teatrul Mic (la Teatrul 
vară „Herăstrău") : Ofițerul re- 
crutor — 20,30.
• Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase" (grădina Boema) : Nu te 
lăsa, Stroe ! — 20.
A Ansamblul folcloric „Perinlța" 
(în sala Teatrului „C. I. Nottara") : 
Perinlța mea — 19.

literar românea 1940-1950"
A spune despre cartea lui Al. 

că este doar o carte utilă mi se 
prea puțin, deși dacă o lucrare de 
istorie literară nu-și dovedește îna
inte de toate utilitatea, discutarea ei 
devine superfluă „Panorama dece
niului literar românesc 1940—1950“ e. 
Intr-adevăr, utilă nu numai pentru 
cunoașterea marelui număr de autori 
prezenți în paginile ei (unii dintre ei 
uitați pe drept sau pe nedrept), nu 
numai pentru faptul că sînt discu
tate operele unoi scriitori de primă 
însemnătate, care nu fuseseră încă în- 
seriate în nici o istorie literară, nu 
numai pentru faptul că este prima 
lucrare de acest gen care oferă o 
perspectivă asupra unei perioade, aș 
ntțmi-o „pivot" a istoriei literaturii 
române. / Este, în fond, vorba de un 
deceniu crucial din istoria poporului 
român, care, în acei zece ani, a tre
cut — prin efortul tuturor energiilor 
înaintate ale societății — la o altă 
structură socială. Atunci, în acel de
ceniu, s-au dus lupte de o hotărț- 
toare importantă pentru destinele a 
milioane de oameni, care s-au elibe
rat, începînd să-și construiască o e- 
xistență fundamental nouă. Toate a- 
cestea au înrîurit nemijlocit fenome
nul literar și artistic, care va cunoaș
te un relief net diferențiat de cel al 
deceniilor precedente. Sînt anii în 
care s-au produs mutații estetice fun
damentale, au avui loc înfruntări 
ideologice de o mare amplitudine și 
Înnoiri esențiale în opera unor scrii
tori Al. Piru pornește de Ia premisa 
că acest spațiu „după trecerea anilor, 
e cel mai puțin cunoscut din toată is-- 
toria fenomenului românesc". Expli
cațiile sînt multiple și autorul le in
dică mai ales pe cele de ordinul is
toriei literare. S-ar putea adăuga 
și altele care vin tocmai în sprijinul 
tezei sale. Aș aminti astfel situația 
caracteristică anilor de război și 

' chiar a anilor imediat urmă
tori, cînd de la factorii economici 
pînă la cei psihologici totul făcea să 
scadă interesul pentru producția 
literară, explicîndu-se în felul acesta 
de ce lucrări de reală valoare apă
rute în prima parte a deceniului nu 
au avut ecoul meritat. Erau apoi, în
tre 1940—1944, condițiile spirituale ne
prielnice, dacă nu ostile, afirmării 
unor idei și puncte de vedere înain
tate și 
scriitori i 
ceea ce a 
de tăceri,
nuoase sau ___ .. ___ ___
literare precum „Steaua fără nume". 
Unii autori își încheiaseră perioa
da majoră și fertilă ,a scrisului 
chiar dacă se mai dovedeau 
cunzi (Ionel Teodoreanu, Cezar 
trescu, de pildă), fără ca publicul 
critica să aibă o imagine clară 
supra ultimelor 
nului lor literar, 
hail Sadoveanu, 
George Călinescu, 
Philippide, Victor 
țescu, ca să ne referim la generația 
vîrstnică și la aceea extrem de nu
meroasă a lui Bogza, Zaharia Stancu. 
Beniuc, Aurel Baranga, Lucia De
metrius, Jebeleanu, Radu Tudoran, 
Maria Banuș, Miron Radu Paraschi- 
vescu, Boureanu, treceau după 1944 
printr-.un proces de înțelegere a rea
lităților noi sociale ale României, de 
adecvare și de Împlinire a operei lor 
in climatul nou ce se instaura. Alții, 
precum Marin Preda, Geo Dumitres
cu, Ion Caraion, Veronica Porumba- 
cu, Nina Cassian, Victor Tulbure, Dan 
Deșliu, își înscriu tn acest deceniu 
debutul tn presă sau pe coperta vo
lumului. Că întreg acest proces ex
trem de- interesant în care s-au vădit 
atîtea tendințe diverse, contradictorii 
nu s-a realizat în planul literar in
stantaneu — iată ceea ce se desprinde 
cu pregnanță din cartea lui Al. Piru. 
Autorul, după cum mărturisește în 
prefață, își consideră cârtea ,.o lucra
re în primul rînd critică, de un ca
racter istoric-literar limitat", socotind 
că, într-o privire panoramică a unui 
deceniu, generalizările de istorie li
terară ar fi hazardate, oprind exa
menul „deocamdată (s. n) la simple 
observații critice asupra aspectelor 
individuale". Ambițiile modeste sînt 
întrecute de rezultatele finale și în
săși structura cărții, care a ales cri
teriul generațiilor în cadrul fiecă
rui. gen, dă posibilitatea creionării 
unei imagini vii și dinamice a fe
nomenului literar. S-a observat însă 
de unii comentatori lipsa capitolelor 
de sinteză dedicate evoluției fiecărui 
gen,,dat fiind că în momentul de față 
cartea se compune — așa cum arată 
și autorul — dintr-o suită fie de por
trete succint conturate, fie de apreci
eri în stilul cronicii literare a unor o- 
pere apărute în această perioadă. Pro
blemele specifice ale fiecărui gen în-

tr-o asemenea perioadă de răscruce 
din punct de vedere social, politic, 
Ideologic și cultural credem și 
noi că puteau face obiectul unor ca
pitole care să sintetizeze per
tinentele observații particulare șl 
să le explice din unghiurile de ve
dere amintite Fiind prima carte de
dicată acestui deceniu, ea va fi ur
mată de altele Una. autorul pare să 
o și promită. De altfel, cititorul des
prinde încă de pe acum diferitele mo
mente de evoluție ale poeziei, de la 
limbajul protestatar disimulat din 
anii războiului la înțelegerea rostu
lui ei ca tribună și armă de luptă în 
perioada următoare anului 1944, 
ceea ce a impus o anume tentă a 
limbajului și a imaginii. Se pot
urmări liniile de dezvoltare a epicii, 
în care tradițiile prozei realiste, so
ciale dintre cele două războaie se 
continuă fie prin romanele istorice 
ale lui Mihail Sadoveanu (se încheie 
acum trilogia „Frații Jderi"), fie 
prin proza celor care debutează (Eu- 
sebiu Camilar), fie prin romane fres
că („Sfîrșit de veac în București"). 
După cum anii imediat următori lui

cronica literară
 . i

chiar activității unor 
cu vederi democratice, 
dus fie la lungi perioade 
fie la destine foarte si- 

i nefericite ale unor opere

lor, 
fe- 
Pe-
sau 
a-

acte ale desti- 
Alții, precum Mi-
Camil Petrescu, 
Tudor Vianu, Al 
Eftimiu, Al. Kiri-

1944 vor aduce o eflorescentă a ro- 
manului-cronică, cu accente de re
portaj social, a memorialisticii, gra
nițele lor fiind uneori inexistente. Se 
afirmă într-un timp istoric scurt o 
literatură de ample rezonanțe socia
le, ale cărei momente-cheie ar putea 
fi considerate „Oameni și cărbuni din 
Valea Jiului" (1946) și „Desculț" 
(1948), prin care căutările de mai îna
inte se validează estetic. Cît privește 
teatrul, se remarcă după 1944 năzu
ința de apropiere a scenei de marele 
public prin pătrunderea dintr-o per
spectivă socială și artistică inedită 
în teatrul românesc a mediului mun
citoresc și țărănesc — evidentă în 
piesele lui Baranga, Demetrius, Da- 
vidoglu — prin explorarea temelor 
istorice și folclorice (Kirițescu, Efti
miu), ca și cultivarea comediei ce 
urmărea ridiculizarea unei lumi 
pe cale de dispariție. Iată deci cîteva 
direcții — ele sînt mult mai nume
roase și mai complexe — ale unei 
asemenea sinteze

Al. Piru are un mod original de 
a face critică literară care pe unii 
îi derutează. Autorul „rezumă", cel 
mai adesea însă într-un mod 
mult mai elocvent chiar decît 
o demonstrație pedantă, ceea ce 
ne face să avem judecata cea dreap
tă asupra operei literare. Fără în
doială, orice critic are un domeniu în 
cadrul căruia se simte mai în largul 
lui. In cazul lui Piru, acesta ar fi, 
după părerea mea, proza și mai cu 
seamă proza de observație realistă. 
Aici aflăm pagini critice de mare re
zistență (și mă refer în special la a- 
naliza cărților lui Ionel Teodoreanu 
și Cezar Petrescu) în care judecățile 
expuse într-un aparent stil de 
grefier impasibil, sau pe tonul mali
țios al pamfletarului sînt convingă
toare, excelente și dificil a fi a- 
mendabile. Exemplele pot fi înmul
țite și nu numai în ceea ce privește 
proza, dar și în cadrul poeziei sau al 
teatrului. Al. Piru, chiar dacă în 
general are renumele unui critic 
drastic în judecăți, uneori chiar in
sensibil la ceea ce arta are „inefabil", 
cu o anume voluptate a „execuției" 
literare, dovedește aptitudinea de 
a aprecia frumosul, de a intui 
valorile și nu . numai în cazul 
notorietăților constituite. Cartea lui 
propune, cred, revizuirea unor idei 
preconcepute provenite la unii din 
necunoașterea fenomenului, ne adu
ce aminte de traiectorii care, chiar 
dacă au fost prea scurte, liu merită 
uitarea și dă judecăți precise pe care 
nu le vom putea ignora. Stilul 
său e concluziv și din mulțimea ju
decăților riguroase mi-aș îngădui să 
rețin cîteva : „Una sută una poe
me" reprezintă o etapă însem
nată în evoluția: poeziei lui Tu
dor Arghezi și a literaturii române" ■ 
„Chivără roșie", o capodoperă de pre
lucrare a unui- motiv folcloric" ; 
„Poezia lui Geo Dumitrescu, spiritu
ală și inteligentă, se remarcă prin 
finețe și gust" ; „Fuziunea deplină a 
poetului cu prozatorul — se observă 
în cazul lui Zaharia Stancu- — se 
va produce o dată cu apariția ro
manului „Desculț", una din ope
rele capitale ale literaturii ro
mâne după cel de-a) doilea război

mondial, marcînd o schimbare radi
cală în optica romanului rural". Mi 
se pare că asemenea citate dovedesc, 
ca de altfel întreaga carte, aprecie
rea pe care criticul 
sociale de înaltă 
acelor opere care

o dă literaturii 
clasă artistică, 
au marcat per

manența marii literaturi românești 
făurită într-o armonioasă consonanță 
cu idealurile evoluției sociale ale po
porului nostru. După cum, călăuzit 
de aceleași principii, criticul judecă 
sever și incisiv suprarealismul epigo- 
nic. Aș simți, totuși, nevoia să mă de
limitez, ca și alți confrați, de judecă
țile neconforme realității estetice, ca 
în cazul unor opere precum „Sfîrșit 
de veac în București, „întîlnirea din 
pămînturi", la care aș mai adăuga și 
aprecierile despre Alexandru Kirițes- 
cu, cît și privirea evident nedreaptă 
a monumentalei ediții Perpessicius 
din opera lui Eminescu, dimpreună 
cu o 
tății

Ar 
cînd 
încheiat, în acest domeniu, drumul 
(Minulescu, Pillat, Lovinescu etc.) 
ca autorul să vadă ultimele opere 
nu ca entități, ci ca etape ascen
dente sau descendente ale unui pro
ces încheiat și să schițeze un por
tret concluziv Desigur, o carte de 
noutatea și valoarea celei a lui Al. 
Piru poate, suscita numeroase dis
cuții, mai întîi prin ineditul ei și 
apoi prin însuși subiectul ales care, 
așa cum s-a subliniat, nu-i unul o- 
bișnuit. Tocmai de aceea, „pano
rama" care reprezintă în domeniul 
prozei, poeziei, teatrului o imagine 
adecvată a fenomenului, riscă în 
mod obiectiv să fie mai puțin eloc
ventă în ceea ce privește critica. Au
torul, consecvent criteriului general 
pe care, bineînțeles, nu l-a putut a- 
bandona, a prezentat volumele apă
rute în acest răstimp relevînd ex
cepționala însemnătate pentru isto
ria și critica noastră literară a celor 
semnate de G. Călinescu, T. Vianu, 
Șerban Cioculescu, Vladimir Streinu, 
unele pe nedrept uitate și abia re
cent reeditate. Dar după 1944, 
așa cum se vede și din paginile 
cărții sale, volumele de critică nu 
mai reprezintă decît parțial mișca
rea și dinamica de idei a epocii. Or, 
literatura dint~e 1944—1948 s-a con
figurat și s-a definit nu numai prin 
evoluția singulară a fiecărui crea
tor în parte, ci printr-o înfruntare 
ideologică adeseori acerbă dusă în- 
pagmile ziarelor și revistelor. De ' 
aceea, sintezei viitoare pe care spe
răm să o avem din partea lui Al, 
Piru nu-i va putea lipsi o cercetare și 
a articolelor, 
care 
mele 
artei, 
artistului, ale rostului și rolului li
teraturii

Pentru o ediție revizuită a cărții, 
aș vrea să sugerez luarea în 
considerație a unor autori care își 
pot avea locul printre cei incluși a- 
curn. Mă refer la romanul „Prințul" 
de Tudor Teodorescu Braniște, la ac
tivitatea de dramaturg a lui Tudor 
Șoimaru. Lipsește Mircea Ștefănescu, 
scriitor de o reală fecunditate în a- 
cest timp. Nu este amintită piesa 
„Copiii pămîntului" de Andrei Cor- 
teanu, jucată în 1941 și interzisă de 
autoritățile fasciste pentru caracterul 
ei protestatar. De asemenea, a fost 
omisa activitatea Iui Ion Pas. scriitor 
care așează în această perioadă te
meliile unei solide construcții epice 
— „Lanțuri". Ca și în cazul altor 
omisiuni semnalate de Ov. S. Croh- 
mălniceanu. discutarea acestor au
tori va da cărții caracterul unei pa
norame complete.

Iată deci o carte cu totul remar
cabilă, de un mare interes pentru 
istoria noastră literară contempo
rană, care a fost primită ca atare 
de cititori, fertilizînd discuții extrem 
de interesante pentru definirea unei 
perioade bogate și semnificative 
a istoriei noastre culturale.

unilaterală considerare a activi- 
autorului „Mențiunilor critice", 
fi fost necesar mai ales atunci 
se prezintă autori care și-au

studiilor, polemicilor 
s-au structurat pe proble- 
cruciale ale literaturii și 
ale opțiunii fundamentale a

Valeriu RÂPEANU

A apărut revista

„PROBLEME

ECONOMICE"
nr. 8/1969

iWlllffli
tn continuare, programe tot mai vaste 
de investiții, să se aloce tot mai mult 
pentru fondul de consum, destinat 
ridicării nivelului de trai al po
porului. '

Desigur, pot fi aduse și alte nenu
mărate dovezi ale interdependenței 
dintre acumulare, investiții și indus
trializare, ale consecințelor lor pozi
tive asupra creșterii bunăstării oa
menilor muncii. Ponderea fondului 
de acumulare tn totalul venitului na
țional utilizat a fost, în perioada 
1956—1960, în medie de 20 la sută ; 
ea a sporit la circa 24 la sută în anii 
șesenalului, ridicîndu-se la 28,5 la 
sută in actualul plan cincinal și ia 
28—30 la sută In viitorul cincinal. A- 
ceastă creștere a ponderii fondului 
de acumulare tși găsește tn ultimă 
analiză, reflectarea în majorarea vo
lumului investițiilor de la circa 88 
miliarde lei in perioada 1956—1960, Ia
186.5 miliarde lei în intervalul 
1961—1965, în actualul cincinal — la
280.5 miliarde lei și Ia 420—435 mi
liarde lei în perioada 1971—1975 
Corespunzător acestei evoluții a in
vestițiilor a crescut în ritm susținut 
și volumul fondurilor fixe produc
tive. Față de anul 1950. nivelul aces
tora a sporit în anul 1960 cu aproape- 
80 la sută. în anul 1965 de 2.63 ori. 
iar anul trecut - de 3,56 ori. Impor
tant este că fondurile fixe produc
tive din industrie au cunoscut o di
namică mult mai accentuată, 
trecut volumul lor fiind 
mai mare decît cel din 
Observăm deci ,că, timp 
volumul fondurilor fixe 
a sporit doar cu aproape 
Această creștere lentă se datorează 
tocmai faptului că, în intervalul 
1950—1960, rata acumulării a fost scă
zută, reprezentînd 9,1 la sută în anul 
1956 și 14.8 la sută în anul 1958. in 
venitul național. Pentru înlăturarea 
efectelor negative pe care le-a avut

anul 
de 5,14 ori 
anul 1950. 
de 10 ani. 
productive
80 la sută

o asemenea situație, în ultimii 
și, îndeosebi, după Congresul 
ix-lea, a trebuit să se facă eforturi 
susținute de investiții necesare creș
terii armonioase a tuturor ramurilor 
economiei naționale.

Evident că întreaga dezvoltare a 
forțelor de producție este în directă 
legătură cu ritmul acumulărilor, cu 
stabilirea unei corelații optime între 
fondul de acumulare și fondul de 
consum. Crescînd fondul de acumu
lare, atît ca pondere în totalul veni
tului național, cît și ca volum ab
solut, se asigură premisa materială 
a lărgirii sistematice a proporțiilor 
producției, prin crearea de noi capa
cități industriale, extinderea și mo
dernizarea celor existente Aici apa
re convingător raportul complex de 
condiționare directă între creșterea 
acumulărilor și creșterea nivelului 
de trai al populației Dezvoltarea 
continuă . a forțelor de producție, 
construirea de noi obiective econo
mice și crearea, pe această cale, a 
noi locuri de muncă, angajează per
manent noi și noi contingente de oa
meni în diferite sectoare ale econo
miei naționale, determinînd ridica
rea calificării și s gradului de cul
tură a unor mase largi de cetățeni. 
Aceasta face să sporească venitul 
mediu pe locuitor, cîștigurile familii
lor care cuprind un număr tot mai 
mare de salariați. să crească venitul 
real pe ansamblul populației țării

Totodată, sporirea necontenită a 
avuției naționale și. implicit, a ve
nitului național, pe baza dezvoltării 
susținute a forțelor de producție, 
face ca și valoarea absolută a părții 
consacrate consumului din venitul 
național să crească progresiv. Bună
oară. valoarea abso'ută a fondului de 
consum a crescut cu 32 la sută în 
anii 1961- 1965, fiind prevăzută, să 
sporească cu circa 40 la sută în pe
rioadă 1966—1970. In condițiile

ani 
al

unei rate a acumulării de 28—30 
la sută, fondul de consum va fi în 
următorii 10 ani — după cum s-a 
arătat la Congresul al X-lea al parti
dului — cu 35—50 miliarde Iei mai 
mare decît în cazul reducerii acu
mulării la un procent de 25 la sută. 
Pe această bază sigură, salariul real 
va fi la sfîrșitul cincinalului urmă
tor cu 16—20 Ia sută mai mare de
cît în anul 1970

Apare deci cu toată claritatea că 
acumulările condiționează sporirea 
continuă a puterii economice a țării, 
creșterea bunăstării noastre, a tu
turor. Orice tendință de diminuare 
a acumulărilor sau de menținere a ■ 
lor la nivel scăzut nu ar sluji pro
gresului multilateral al țării, intere
selor fundamentale ale națiunii noas
tre socialiste. Sporirea vremelnică a 
fondului de consum ar fi urmată de 
încetinirea ritmului de creștere eco
nomică. ceea ce ar duce inevitabil la 
restrîngerea, într-un scurt răstimp, a 
posibilităților de ridicare a nivelului 
de trai Micșorarea acumulărilor ar 
îngusta baza reproducției lărgite, ar 
Încetini ritmul industrializării, ar 
avea consecințe negative asupra dez
voltării economice a țării și, în acest 
fel, ar frîna creșterea 'venitului na
țional Oricine înțelege că, în final, 
aceasta s-ar răsfrînge asupra consu
mului care din cauza lipsei de re
surse economice, ar spori din ce în 
ce. mai lent și apoi ar stagna

Se poate afirma cu deplină con
vingere că opțiunea pentru menți
nerea unei rate înalte a acumulării, 
pentru alocarea unei părți ‘însemna
te din venitul național în vederea 
reproducției lărgite este, in ultimă 

• instanță, decisivă pentru rezolvarea 
marilor probleme ale făuririi socie
tății socialiste multilateral dezvolta
te in țara noastră, pentru dez
voltarea unei puternice baze teh
nico-materiale de producție, utili
zarea superioară a resurselor mate
riale și de muncă, apropierea Româ 
niei de 
gurarea 
stare și civilizație pentru întregul 
popor.

In acest număr sint publicate ma
teriale din lucrările secțiunilor Con
gresului al X-lea ai P.C.R. și studii 
consacrate celei de-a 25-a aniversări 
a eliberării patriei.

Din cuprins : Congresul al X-lea 
al Partidului Comunist Român : Lu
crările secțiunii pentru problemele 
de conducere, planificare și finan
țare a economiei : Lucrările secțiunii 
pentru problemele relațiilor econo
mice internaționale.

★
Marea sărbătoare a 
frontispiciu) unui

revistă 
Român

nivelul țărilor avansate, asi- 
unni înalt nivel de bună-

EDITORIAL ; 
poporului, sub 
jubileu glorios.

Spicuim, de asemenea, din 
articolele Partidul Comunist
— promotor consecvent al noului de 
dr. Gh. P. APOSTOL ; Bazele mate
riale și spirituale ale unității socia
liste a națiunii române de dr. SI- 
M1ON PUNI ; Caracterul esențial al 
schimbărilor intervenite în structura 
economică și socială a României de 
dr CONSTANTIN IONESCU ; Con
ducerea planificată, coordonată fun
damentală a economiei socialiste de 
dr. MIHAI PĂRĂLUȚĂ ; România 
socialistă — factor activ in circuitul 
economic mondial de CORNEL BUR
TICA ; Conținutul și formele de ma
nifestare ale legii priorității dezvol
tării producției mijloacelor de pro
ducție de dr C MOISUC ; Dialec
tica raportului extensiv-intensiv în 
reproducția lărgită de dr C. MA- 
NOLES.CU și Gr PÎRlIANU ; Inter
dependența dintre venitul național și 
nivelul de trai de dr 1. RĂVAR j 
Industrializarea socialistă — factor 
determinant al progresului societății 
de dr. VASILE RAUSSER : Agricul
tura — ramură de bază a economiei 
de D DUMITRIU 
PESCU . Nivelul și 
miei în anul 1938 
LUPU : Etatizarea
a României de dr COSTIN KIRI- 
ȚESCU ; Reforma monetară din anul 
1947 de Al. ȘESAN.

și dr M. PO- 
structura econo- 
de dr MARIN 

Băncii Naționale

I
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Festivitatea organizată 
cu prilejul absolvirii

promoției 1968 
a Academiei Militare

(Urmare din pag. I)

armate a scos în evidență devota-, 
mentul militarilor față de partid și 
patrie, respectul față de tradițiile de 
luptă și revoluționare ale poporului 
român, atașamentul lor nemărginit 
față de socialism, spiritul lor inter
naționalist. El și-a exprimat convin
gerea că absolvenții nu vor precupeți 
nici un efort pentru a fi la înălți
mea sarcinilor încredințate, vor a- 
păra cu strășnicie cuceririle revolu
ționare ale clasei noastre muncitoa
re, vor sluji cu devotament și abne
gație interesele poporului român, ale 
patriei socialiste, cauza socialismului 
și păcii în lume.

Felicitînd pe noii absolvenți, gene
ral-colonel Ion Ioniță a spus în în
cheiere ; Pentru activitatea desfășu
rată și rezultatele obținute aduc 
mulțumiri comandantului academiei, 
locțiitorilor săi, comitetului de partid, 
șefilor de facultăți și catedre, lecto
rilor, întregului personal și le urez 
noi succese în pregătirea promoțiilor 
următoare de ofițeri elevi, în ridi
carea pe o treaptă mai înaltă a pro
cesului de învățămînt și instructiv- 
educativ.

Luînd cuvîntul, colonel Stelian Po
pescu, șeful promoției de absolvenți 
ai facultăților de comandă și stat 
major, și-a exprimat sentimentele 
de recunoștință profundă față de 
Partidul Comunist Român și Comite
tul său Central, față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru condițiile 
optime de studiu și de pregătire 
create.

Asigurăm conducerea de partid și 
de stat — a spus vorbitorul — câ 
vom munci neobosit pentru aplicarea 
în viață a sarcinilor ce ne revin din 
istoricele hotărîri ale Congresului al 
X-lea al partidului, că nu .vom pre
cupeți nici un efort pentru a fi gata 
oricînd să apărăm cuceririle revolu
ționare dobîndite de oamenii muncii 
în cei 25 de ani de la eliberare, că 
vom sta neclintiți de strajă indepen
denței și suveranității naționale a 
patriei noastre dragi. Republica So- 
c; istă România.

Tovarășul Vasile Patilineț a dat 
apoi citire scrisorii adresate 'de to
varășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului de 
Stat, absolvenților Academiei Mili
tare, promoția 1969.

Textul scrisorii a fost primit cu 
puternice urale și aplauze de cei 
prezenți.

In aceeași atmosferă de puternică 
însuflețire, absolvenții Academiei 
Militare au adresat Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, o te
legramă în care se spune :

„Noi, absolvenții Academiei Mili
tare, promoția 1969, ne îndreptăm 
cu' nemărginită dragoste și recunoș
tință gîndurile spre Partidul Co
munist Român, conducătorul încer
cat și iubit al poporului nostru, care 
cu grijă și dragoste părintească ne-a 
creat toate condițiile pentru obți
nerea unei pregătiri militare supe
rioare.

Sîntem mîndri că absolvim Aca
demia Militară într-un moment de 
mare însemnătate în viața poporu
lui, nostru, marcat de adoptarea is
toricelor hotărîri ale celui de-al 
X- ea Congres al Partidului Comu
nii, Român și de aniversarea unui

sfert de veac de la eliberarea pa
triei.

Cu , nestrămutată convingere în 
justețea politicii partidului, ne ex
primăm adeziunea deplină, înflăcă
rată la cuprinzătorul program de 
construire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, elaborat de Con
gres, în care sînt limpede, generos 
și realist înfățișate cele mai avîntate 
năzuințe ale poporului nostru. Din 
adîncul ființei și conștiinței noastre, 
ne exprimăm satisfacția și bucuria 
pentru alegerea dumneavoastră, iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, în 
funcția de cea mai înaltă răspun
dere de secretar general al Parti
dului Comunist Român. în aceasta 
noi vedem chezășia mersului neabă
tut al țării pe calea progresului și 
civilizației socialiste, certitudinea îm
plinirii idealurilor noastre revolu
ționare.

Raportăm conducerii partidului și 
statului că pe parcursul anilor de 
învățămînt, îndrumați de organele și 
organizațiile de partid, de cadrele 
didactice, nu am precupețit nici un 
efort pentru cunoașterea aprofun
dată a politicii marxist-leniniste a 
partidului nostru, pentru însușirea 
temeinică a noilor cuceriri din do
meniu] științei și tehnicii militare, 
a procedeelor moderne de instruire 
și conducere a trupelor.

însuflețiți de caldele dumnea
voastră cuvinte și hotărîți să urmăm 
cu neprecupețită energie îndemnul 
înflăcărat ce l-ați adresat promo
ției noastre, ne angajăm să slujim 
cu devotament interesele patriei și 
ale poporului, să contribuim din 
toate puterile noastre Ia îndeplini
rea sarcinilor trasate armatei de 
Congresul a) X-lea al partidului.

In activitatea de zi cu zi vom 
valorifica cu stăruință toate cuno
ștințele și deprinderile dobîndite în 
anii de studii în academic : împre
ună cu celelalte cadre vom depune 
toată priceperea și puterea de muncă 
pentru creșterea forței combative a 
unităților și marilor unități ale ar
matei noastre. Vom munci cu pa
siune pentru dezvoltarea conștiinței 
socialiste a militarilor, pentru for
marea lor ca luptători iscusiți, cura
joși și disciplinați, însuflețiți de iu
birea fierbinte față de patrie, de
votați poporului și partidului, cauzei 
socialismului și comunismului.

Vom studia în continuare, cu per
severență, știința și arta militară 
pentru a contribui la ridicarea ni
velului procesului de instruire și 
educare a trupelor, la perfecționarea 
armamentului și tehnicii de luptă, 
Ia dezvoltarea creatoare a gîndirii 
militare românești.

Asigurăm Comitetul Central al 
partidului, pe dumneavoastră, to
varășe secretar general și coman
dant suprem al forțelor noastre ar
mate, că vom înfăptui neabătut ho- 
tărîrile partidului și guvernului, fi
ind oricînd gata să apărăm cu băr
băție pămîntul străbun, cuceririle so
cialiste, independența și suverani
tatea națională a Republicii Socia
liste România."

La sfîrșitul solemnității a avut 
loc defilarea subunităților de ab
solvenți ai Academiei Militare.

După festivitate, personalitățile 
prezente s-au întreținut cu cadre 
didactice, șefi de promoție ai Aca
demiei Militare, cu generali și ofi
țeri, cu veterani ai războiului anti
hitlerist.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 20, 

21. și 22 august. In țară : Vreme ușor 
instabilă și răcoroasă la început, apoi 
în ameliorare treptată. Cerul va fi 
schimbător. Vor cădea averse locale 
de ploaie, însoțite de descărcări elec
trice, mai ales în prima parte a inter-

valului. Vînt potrivit din sectorul 
nord-vest. Temperatura în scădere u- 
șoară la început, apoi în creștere. Mi
nimele vor fi cuprinse între 10 și 18 
grade, iar maximele intre 20 și 28 
grade,' local mai ridicate. In București : 
Vreme ușor instabilă și răcoroasă în 
prima parte a intervalului, apoi în 
ameliorare. Cerul va fi schimbător, fa
vorabil aversei de ploaie. Vînt potri
vit, cu intensificări temporare din sec
torul nordic. Temperatura în scădere 
ușoară la început, apoi în creștere.

PLECAREA UNOR DELEGAȚI 
CARE AU PARTICIPAT

LA COISEOL AL X-LEA 
AL P. C. R.

etegațsa Partidului
Muncii din Guatemala

Luni la amiază a părăsit Capi
tala delegația Partidului Muncii 
din Guatemala, care a participat la 
lucrările celui de-al X-lea Congres 
al P.C.R. Din delegație au făcut 
parte tovarășii Humberto Lopez, 
membru al Direcțiunii C.C. al par
tidului, și Javier Morales, secretar 
de district.

Oetegația

La plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa, delegația a fost salutată de to
varășii Paul Niculescu-Mizil, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., și Simion Bughici, 
membru al C.C. al P.C.R.

(Agerpres)

Partidului
Alianța Populară din Islanda
Luni dimineața a părăsit Capita

la delegația Partidului Alianța 
Populară din Islanda, care a par
ticipat la lucrările celui de-al X-lea 
Congres al P.C.R. Din delegație 
au făcut parte tovarășii Ragnar 
Arnalds, președintele partidului, și 
Gudmundur Hjartarsson, președin
tele organizației din Reykjavik.

La plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa, delegația a fost condusă de to
varășii Constantin Drăgan, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., și Nicolae Gavrilescu, se
cretar al Consiliului Central al' 
U.G.S.R.

(Agerpres)

Primire Ea C.C. al P.C.R.
Luni dimineața, tovarășul Dumi

tru Popescu, membru al Comitetu
lui Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., a primit pe tovarășul Hugo 
Campos, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.C. Paraguayan. A

participat Constantin Vasiliu, ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.

Convorbirea a avut Ioc într-o 
atmosferă cordială, tovărășească.

O delegație A. R. L U. S. 
a plecat la Moscova

La invitația Asociației de priete
nie sovieto-române, luni la amiaza a 
plecat spre Moscova o delegație 
A.R.L.U.S., condusă de Mihail “ Ro- 
șianu, membru al C.C a) P.C.R., 
președintele Consiliului Genera) 
A.R.L.U.S., pentru a participa la ma
nifestările organizate în Uniunea 
Sovietică cu prilejul celei de-a 25-a 
aniversări a eliberării României de 
sub jugul fascist.

La plecare, pe aeroportul Bânea- 
sa, delegația a fost condusă de acad. 
Iorgu Iordan, vicepreședinte al Con
siliului General A.R.L.U.S., Octav 
Livezeanu, vicepreședinte al 
I.R.R.C.S., membru al Biroului Con
siliului General A.R.L.U.S., membri 
ai Consiliului Genera] și activiști ai 
asociației

Erau prezenți A. V. Basov, amba
sadorul Uniunii Sovietice la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

★
Luni Ia amiază a plecat în U.R.S.S. 

o delegație a Comitetului de Stal 
pentru Cultură și Artă, condusă de 
Alexandru Bălăci, vicepreședinte al 
C.S.C.A., pentru a participa la ma
nifestările ce vor avea loc în Uniunea 
Sovietică in cadrul „Zilelor culturii 
românești" organizate între 19 și 27 
august, cu prilejul celei de-a 25-a 
aniversări a eliberării patriei noasțre 
de sub jugul fascist.

De asemenea, a plecat la Moscova 
corul „Madrigal" care va întreprinde, 
cu același prilej, un turneu în Uniu
nea Sovietică. I

*
La sosirea Ia Moscova, pe aeroport, 

delegația A.R.L.U.S. a l'ost întimpina- 
tă de G. Sotnikov, adjunct al minis
trului construcției de mașini grele, 
pentru transporturi și energetice, prim 
vicepreședinte al Asociației de priete
nie sovieto-române, Lavrentieva, ad
junct al ministrului industriei ușoa
re, vicepreședinte al Asociației de 
prietenie sovieto-române, A. A. Ro- 
tanova, secretar al comitetului de 
partid al Combinatului tipografic 
„Krasnîi proletarii", vicepreședinte al 
Asociației de prietenie sovieto-româ- 
nă, A. Riabinin, vicepreședinte al De
partamentului pentru turismul in 
străinătate, vicepreședinte al Asocia
ției de prietenie sovieto-română.

A fost, de asemenea, prezent amba
sadorul Republicii Socialiste România 
la Moscova. Teodor Marinescu.

Delegația C.S.C.A. a fost salutată 
de N. Mohov, adjunct al ministrului 
culturii al U.R.S.S., de oameni de 
cultură și artă sovietici.

Corul „Madrigal" a fost salutat de 
reprezentanți ai Ministerului Cultu
rii al U.R.S.S., de oameni de artă și 
cultură sovietici.

Telegrame
Cu prilejul sărbătorii naționale a 

Belgiei, președintele Marii Adunări 
Naționale a Republicii Socialiste Ro
mânia, Ștefan Vo'itec, a trimis o te
legramă de felicitare președintelui 
Senatului belgian. Paul Struye.

In răspunsul său, președintele Se
natului belgian a mulțumit pentru 
felicitările transmise.

Seminarului
european al O.N.U. 

„Efectele dezvoltării stiintei 
și tehnicii asupra 

vieții femeii"«

Cronica

I
Cu prilejul celei de-a XXIV-a 
aniversări a proclamării indepen
denței Republicii Indonezia, amba
sadorul acestei țări Ia București, 
Hamzah Atmohandojo, a oferit luni 
seara o recepție.
Au participat Constantin Stâtes- 

cu, secretarul Consiliului de Stat, 
Vasile Gliga, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Octav Livezea
nu, vicepreședinte al Institutului 
român pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, funcționari I superiori 
din Ministerul Afacerilor Externe, 

■ reprezentanți ai unor instituții cen
trale și organizații obștești, oameni 
de artă și cultură, ziariști.

Au fost prezenți șefi ai unor mi
siuni diplomatice acreditați la Bucu
rești și alți membri ai corpului di
plomatic.

★
Luni seara a sosit în Capitală Ra

fael Benshalom, ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al sta
tului Israel în Republica Socialistă 
România.

★
Ambasadorul Republicii Populare 

Bulgaria la București, Gheorghi 
Bogdanov, a oferit luni seara un 
cocteil cu prilejul prezenței în țara 
noastră a ministrului silviculturii și 
industriei forestiere al R. P. Bulga
ria, prof. Dakov Mako.

Printre cei prezenți se aflau Mihai 
Suder, ministrul economiei forestiere, 
Filip Tomulescu, șeful Departamen
tului silviculturii din cadrul Con
siliului Superior al Agriculturii, oa
meni de știință, specialiști din indus
tria lemnului și silvicultură.

★
Luni, 18 august, dr. Marc Schrei

ber, directorul Diviziei drepturilor 
omului din Secretariatul O.N.U., care 
a participat la lucrările seminarului 
european „Efectele dezvoltării știin
ței și tehnicii asupra vieții femeii", 
organizat la Iași de către guvernul 
român în colaborare cu O.N.U., a 
fost primit, la Ministerul Afacerilor

zilei
Externe de Mircea Malița, adjunct 
al ministrului, unde a discutat pro
bleme legate de participarea Româ
niei la activitățile sociale și umani
tare ale O.N.U.

în seara aceleiași zile, directorul 
Diviziei drepturilor omului s-a în- 
tîlnit la o masă rotundă organizată 
de Asociația de drept internațional 
și relații internaționale cu experți 
și autori români din domeniul știin
țelor juridice, sociale și ale dreptu
rilor omului.

★
Luni după-afniază a avut loc, la 

sala mică a Palatului Republicii So
cialiste România, simpozionul „Fe
meia în viața socială a României 
contemporane", organizat de Consi
liul Național al Femeilor.

★
Luni dimineața a avut loc pe tere

nul din Calea Plevnei, colț cu str. 
Știrbei Vodă din Capitală, ridica
rea aerodomei (construcție specială 
cu susținere pneumatică) ce va adă
posti expoziția „Atomii în acțiune", 
Această manifestare științifică' este 
organizată în baza memorandumului 
de cooperare privind utilizările paș
nice ale energiei nucleare încheiat 
între Comisia de energie atomică a 
Statelor Unite ale Americii și Comi
tetul pentru energia nucleară din 
țara noastră.

Expoziția, care se va deschide Ia 
1 octombrie, va prezenta aspecte ale 
aplicațiilor pașnice ale energiei nu
cleare în diverse domenii în S.U.A. 
și România.

Incepind de luni, cinematograful 
„Republica" din Capitală găzduieș
te, timp de o săptămînă, „Zilele 
filmului românesc", manifestare 
consacrata celei de-a 25-a aniver
sări a eliberării patriei.

„Zilele filmului românesc" vor 
avea loc, în aceeași perioadă — 
18—24 august — în toate reședin
țele de județ, stațiunile balneocli
materice și comunele mai mari ale 
țării.

(Agerpres)

SPORT 
„Cupa tineretului de la sate" 

finalele—la fotbal, volei, oină și handbal—se dispută astăzi
„Cupa tineretului de la sate" își 

va. cunoaște astăzi cîștigătorii și în 
sporturile de echipă. La fotbal, după 
cum anunțam și ieri, echipele din 
Tomnatec (Timiș) și din Mînăstirea 
(Ilfov), neînvinse pînă acum, își dis
pută finala pe stadionul „23 August", 
pe același gazon pe care se întrec 
de obicei fotbaliștii fruntași ai țării, 
loc binecunoscut de desfășurare a 
înseși meciurilor echipei noastre na
ționale. O mai mare considerație pen
tru finalistele „Cupei tineretului de 
la sate" nici că se putea 1 In legă
tură cu finala de astăzi, pronosticu
rile sînt diverse. Sînt admise și co
mentate ca atare toate cele trei po
sibilități : 1 (să zicem, Mînăstirea), x 
sau 2 (Tomnatec). Echipa ilfoveană 
are avantajul unui plus de expe
riență activînd de altfel în divi
zia națională C. Formația din jude
țul Timiș dispune de suficiente 
atuuri pentru a i se putea anticipa 
victoria : ambiție, tehnică, orientare 
bună în fazele de poartă. Și egali
tatea poate surveni pe teren, mai ales 
că miza interesează la tel de mult 
și pe ilfoveni, și pe bănățeni. In 
acest caz, va fi declarată cîștigă- 
toare echipa cu.golaverajul mai bun. 
Dar întîmplarea face ca această pre
vedere să nu fie suficientă pentru 
departajare, întrucît ambele echipe au 
acum același golaveraj : 8—2 ! Juriul 
ar trebui deci să constate care din
tre echipe este mai tînără, și acesteia 
i-ar reveni, conform aceluiași regu
lament, titlul de cîștigătoare...

Oină, sport specific satelor, deși se 
practică și la orașe, a avut în această 
ediție a „Cupei tineretului" un mare 
succes. Mai ales în aceste zile ale fi
nalelor. O sublinia, nu fără satisfac
ție, secretarul general al federației 
de specialitate, C. Oprițescu, Ieri, 
ultimele meciuri din grupe au fur
nizat speranțe și emoții cam la fie

care dintre echipe, inclusiv celor ce 
se aflau în lupta directă pentru locu
rile fruntașe. Echipei Curcani (Ilfov), 
din rîndul căreia face parte și un 
maestru al sportului (Marin Gruia- 
nu), nu i-a fost posibilă victoria în 
fața formației Olteni (Teleorman). Cu 
toate că au condus cu 9—1, ilfovenii 
au cedat teleormănenilor cu 13—10. 
Scorul însă n-a schimbat cu nimic 
clasamentul grupei, ambele califi- 
cîndu-se în turneu] final, alături de 
Frasin (Suceava) și Gherăești 
(Neamț) fruntașele grupei a Il-a. 
Turneul decisiv al oiniștilor este pre
văzut pe terenul central al stadionu
lui „Tineretului". ,

în competiția de volei, la care an 
participat 8 echipe de fete și 8 de bă
ieți, au rămas să-și dispute locurile 
1—2 următoarele : Miercurea (Sibiu) 
și Prundul Bîrgăului (Bistrița-Nâsă- 
ud) — la feminin ; respectiv Răcăjdia 
(Caraș-Severin) și Moisei (Maramu
reș) — la masculin. La handbal femi
nin, meciul decisiv îl vor susține cu 
șanse egale echipele Valea Stanciului 
(Dolj) și Bod (Brașov). Va fi intere
sant de văzut ce va hotărî victoria — 
tradiția în handbal a brașovencelor 
sau elanul doljencelor surprinzător, 
însă cu totul meritat, clasate pe locul 
întîi în seria respectivă ? La handbal 
masculin, în lupta pentru titlu au 
mai rămas formațiile Lovrin (Timiș) 
și I-Iălchiu (Brașov).

Finalele de astăzi (cele de oină, vo
lei, handbal pe stadionul „Tineretu
lui". de la ora 8, iar cele de fotbal 
pe stadionul „23 August" de la ora 
10) vor constitui penultimul act al 
marii competiții polisportive sătești. 
La amiază, după premierea echipe
lor campioane la sporturile de echi
pă, pe stadionul „Tineretului" va a- 
vea loc actul ultim al „Cupei tine
retului de la sate" — festivitatea de 
închidere.

I. D.

Trimișii „Agerpres", A. Mirea și V. 
Iliescu, transmit : Dezvoltarea actuală 
a științei și tehnicii are o influență 
pozitivă sau negativă asupra vieții 
femeii ? Această problemă a consti
tuit obiectul de studiu al Seminaru
lui european al O.N.U;, organizat în 
colaborare cu guvernul Republicii 
Socialiste România, ce s-a desfășu
rat la_ Iași, timp de două săptămîni, 
și a cărui ședință de închidere a avut 
ioc luni

Din discuțiile purtate de reprezen
tanții celor 28 de țări europene, de 
observatori, precum și de experți ai 
unor organizații neguvernamentale, 
s-au desprins concluzii care ilustrea
ză faptul că progresul științei și teh
nicii are un rol pozitiv asupra situa
ției femeii, determinînd modificări 
profunde în statutul social al femeii, 
oferindu-i posibilitatea să contribuie 
activ în dezvoltarea societății.

Ca un rezultat al activității parti- 
cipanților la acest seminar a fost a- 
doptat un raport, cuprinzînd aspecte 
majore ale problemei studiate. Con
cluziile raportului vor fi aduse la cu
noștință guvernelor țărilor membre 
ale O.N.U., precum și organizațiilor 
negu vernamentale.

La ședința de închidere a luat cu
vîntul, din partea guvernului Repu
blicii Socialiste România, Petre Lupu, 
ministrul muncii, care a spus printre 
altele : „Prin participarea dumnea
voastră la acest seminar ați reafirmat 
încrederea și utilitatea unei cooperări 
internaționale pentru găsirea în fie
care țară, în funcție de condițiile con
crete și particularitățile sale, a soluți
ilor corespunzătoare pentru realiza
rea progresului economic și social. 
România este gata să participe și în 
viitor la asemenea întîlniri și să or
ganizeze reuniuni în colaborare cu 
O.N.U. care să favorizeze cooperarea 
internațională pentru realizarea sco
purilor și principiilor Cartei Națiuni
lor Unite".

Au .mai luat. cuvîntul Miu Dobrescu, 
președintele Comitetului executiv al 
Consiliului popular județean Iași, și 
Maria Groza, vicepreședintă a Consi
liului Național al Femeilor și preșe
dinta seminarului.

Margaret Bruce, șefa Comisiei pen
tru statutul femeii din Secretariatul 
O.N.U., a mulțumit, in numele secre
tarului general, U Thant, guvernului 
Republicii Socialiste România pentru 
condițiile excelente create desfășură
rii acestei reuniuni internaționale.

In numele participanților a luat cu
vîntul Marcelle Devaud, reprezentan
ta în Consiliul economic și social a 
Franței, și Nina Sergheeva, vicepre
ședintă a Tribunalului Suprem al 
R.S.F.S.R., care au exprimat căldu
roase aprecieri și mulțumiri pentru 
buna organizare a seminarului, pre
cum și pentru ospitalitatea deosebită 
cu-care au fost înconjurați.

(Agerpres)
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proiectile — n.a.). Se întărește tot mai 
mult convingerea că la mijloc a fost 
o mină criminală". „Depozitele de 
muniții de lingă Buzău (66 de depo
zite de muniții și un depozit de ben
zină pentru aviația germană cu cîte- 
va sute de vagoane de combustibil — 
n.a.) au luat foc. Se pare că ne a- 
flăm în fața unei mîini criminale" etc.

Dar aceste „mîini" — mîini cinsti
te — continuau Să acționeze împo
triva hitleriștilor : „In stația Triaj- 
Ploiești a luat foc osia unui vagon 
cu muniție germană în timp ce sta
ționa. Vagonul și un altul alăturat 
au ars. De asemenea au ars 6 vagoa
ne cisterne". „Șlepul „Radeschi", a- 
flat în bazinul docurilor Galați, în 
dreptul danei nr. 7, s-a scufundat 
avînd o încărcătură de 30 vagoane 
armament, cabluri telefonice și ma
terial de geniu. Șlepul urma să 
plece la 01,05 la Sevastopol"... „In 
ultimul timp — sublinia o notă a 
Marelui Stat Major — s-au înmulțit 
cazurile de sabotaj și acțiunea sub
versivă se accentuează, tot mai 
mult, în special la întreprinderile 
militarizate".

O dîrză împotrivire față de război 
și dictatura militară-fascistă opu
nea țărănimea. Numeroși săteni șe 
sustrăgeau de la rechiziții și presta
țiile obligatorii, provocau defecțiuni 
îa rețeaua de transmisiuni germană ; 
într-un șir de sate au avut loc ridi
cări violente împotriva silniciilor și 
jafurilor săvîrșite de hitleriști. Este 
cunoscută, de asemenea, poziția pa
triotică a celor mai de vază cercuri 
ale intelectualității. Acaderniceni, 
profesori universitari, oameni de 
știință și cultură își exprimau sub 
diverse forme protestul împotriva 
războiului alături de Germania — 
culminînd cu celebrul memoriu a- 
dresat direct lui Antonescu.

Deosebit de important era faptul 
că starea de spirit antihitleristă se 
răspîndea tot mai larg în rîndurile 
armatei, ale fiilor de muncitori și 
țărani în haină ostășească. Se săvîr- 
șeau sabotaje în unitățile militare, 
creșteau considerabil actele de 
neprezentare la mobilizare, de pă
răsire a frontului și alte forme de 
opoziție față de războiul hitlerist 
Pentru asemenea fapte, între iunie 
1941—iunie 1944, au fost judecați de 
tribunalele militare peste 100 060 de 
oameni, cifră care echivala cu efec
tivul a circa 10 divizii.

Se petreceau tot mai des ciocniri 
armate violente între ostașii români 
și hitleriști. în anul 1943, generalul 
german Gerstenberg trimitea alarmat 
Marelui Stat Major român un tabel 
cu astfel de cazuri, făcînd, printre 

altele, următoarea precizare : „In
cidentele menționate în anexă de
notă că între 15 septembrie — 10 oc
tombrie 1943. într-un timp relativ 
scurt, s-au întîmplat diferite încăie
rări cu soldați! din aeronautica ger
mană, care în parte au avut un sfîr- 
șit mortal." Generali și ofițeri su
periori, opunîndu-se continuării răz
boiului, au, sustras sub diferite forme 
de pe cîmpul de bătaie sau au re
ținut în țară unități militare și 
armament.

își manifestau opoziția față de do
minația germană și de continuarea 
războiului diferite cercuri și gru
pări ale burgheziei, fie din rațiuni 
de ordin economic, acapararea în
treprinderilor de către monopolurile 
germane lezîndu-Ie interesele, fie 
din motive politice, de ordin gene
ral democratic, patriotic. Este semnifi
cativ că alături de comuniști, re
prezentanți progresiști, patrioți din 
păturile burgheze au activat în or
ganizații și asociații ca asociația 
„Ardealul de nord", Comitetul na
țional revoluționar al românilor din 
nordul Transilvaniei, Asociația refu- 
giaților și expulzaților din nordul 
Transilvaniei ș.a.

Tabloul forțelor de clasă, al stării 
de spirit generale a populației arăta 
în mod clar accentuarea rezistenței 
antihitleriste în rîndurile întregului 
popor.

Tocmai pe acest fond al puterni
celor nemulțumiri ale maselor, al 
stării de spirit profund antihitle
riste s-a desfășurat cu succes acti
vitatea Partidului Comunist Român, 
care adoptase, conform platformei 
din iulie 1941,’ tactica strîngerii 
laolaltă a tuturor forțelor care, in
diferent de cauze și țeluri, se opu
neau dominației Germaniei. dicta
turii și războiului antisovietic, ac
ționau pentru eliberarea patriei de 
sub jugul fascist, pentru restabili
rea independenței și suveranității 
naționale. .

în acest scop, partidul comunist 
s-a adresat cu consecvență partide
lor social-democrat, național-țără- 
nesc, național-liberal, diferitelor gru
pări politice și unor personalități 
culturale și științifice ale țării, pro- 

ipunîndu-le ca bază de colaborare o 
platformă de luptă antifascistă care 
cuprindea, în esență, răsturnarea 
dictaturii militare-fasciste și instau
rarea unui guvern format clin re
prezentanți ai forțelor antihitleriste 
ieșirea României din războiul antiso
vietic si trecerea ei în tabăra Na
țiunilor Uriite, întoarcerea armelor 
contra Germaniei naziste și elibera
rea patriei

Unirea acestor reprezentanți poli
tici într-un Front Național Antihitle
rist însemna de fapt posibilitatea an

grenării într-o luptă coordonată a 
majorității covîrșitoare a poporului, 
izolarea completă a dictaturii mili
tare, sporirea șanselor de atragere 
integrală a armatei de partea for
țelor patriotice, chezășuia îndepli
nirea dezideratelor rezistenței prin- 
tr-o acțiune bine organizată și cu 
metodele cele mai eficace.

Acest proces de coalizare a for
țelor politice antihitleriste inițiat și 
susținut cu fermitate de partidul 
comunist s-a finalizat in primăvara 
și începutul verii anului 1944. Expre
sia sa a constituit-o șirul de alianțe 
și înțelegeri concretizate în Frontul 
Patriotic Antihitlerist (creat in 1943 
din P.C.R., Frontul plugarilor, Par
tidul socialist-țărănesc, Uniunea Pa- 
trioților, Madoszul și alte organiza
ții), Frontul Unic Muncitoresc (for
mat în aprilie 1944 printr-un acord 
între P.C.R. și P.S.D.), în colaborarea 
P.C.R. cu gruparea lui Gheorghe

Tătărâscu în Blocul Național De
mocratic (făurit în iunie 1944, pe 
baza unei platforme, din P.C.R. 
P.S.D., P.N.Ț. și P.N.L.). Aceluiași 
scop i-au fost subordonate legătu
rile stabilite de partid cu un im
portant număr de generali și ofițeri 
superiori, inclusiv cu cercurile palatu
lui. Efectiv, partidul reușise să atra
gă de partea luptei antihitleriste ma
joritatea imensă, zdrobitoare a po
porului și forțelor politice ale țării

„Este meritul istoric al Partidu
lui Comunist Român — releva tova
rășul Nicolae Ceaușescu in Raportul 
ținut la Congresul al X-lea al P.C.R 
— că în aceste grave împrejurări 
a reușit să găsească calea pentru co
laborarea cu toate forțele antifascis
te în vederea răsturnării dictaturii 
militaro- fasciste, a scoaterii Romă; 
niei din războiul antisovietic și ală
turării sale coaliției antihitleriste, 
dezvoltării democratice a țării. Re
zultatul acestei politici s-a concreti
zat în realizarea Frontului Unic 
Muncitoresc, în unirea forțelor de
mocratice, în stabilirea colaborării 
cu cercuri militare, inclusiv cu mo
narhia".

împreună cu aceste forțe politice, 

P.C.R. a pregătit și înfăptuit insu
recția antifascistă din august 1944.

O dată cu desfășurarea politicii de 
alianțe, P.C.R. a acordat o mare 
grijă pregătirii politice, organiza
torice și militare a maselor populare. 
Partidul și-a intensificat munca po
litică, de pregătire a poporului pen
tru insurecție, în toată țara : în în
treprinderi, instituții, in cartiere și la 
sate, in armată. în același sens, 
acționau partide și organizații de 
masă care colaborau îndeaproape sau 
erau sub influența partidului, ca 
Frontul plugarilor, care avea un nu
măr însemnat de membri și aderenți 
în rîndul țăranilor, Partidul socialist- 
țărănesc, cu influență în rîndul unor 
pături țărănești și de intelectuali din 
lumea satelor, Uniunea Patrioților — 
organizație de luptă antifascistă' 
creată de P.C.R., cu deosebit prestigiu 
în rîndul intelectualilor. Uniunea oa

menilor muncii maghiari din Româ
nia care avea puternice tradiții de 
luptă antifasciste in rîndurile oame
nilor muncii de naționalitate maghia
ră. în același timp. Partidul Co
munist Român a creat formațiunile 
patriotice, detașamente proprii de 
luptă armată ale clasei muncitoare, 
a constituit grupuri clandestine de 
militari antifasciști in diferite uni
tăți ale armatei, a acordat atenție 
pregătirilor pentru apărarea cu arma 
in mină — în timpul insurecției — 
a întreprinderilor industriale spre a 
ou fi distruse de hitleriști,

Adresîndu-se militarilor Intr-o 
chemare din zilele premergătoare lui 
23 August 1944. partidul comunist 
spunea :

„Soldați, subofițeri și ofițeri !... A- 
cum aveți datoria să luptați pentru 
salvarea poporului și statului român 
și pentru eliberarea fraților din Ar
dealul de nord ! Salvați avutul și 
hrana poporului de jefuitorii nemți ! 
întoarceți armele contra nemților și 
trădătorilor din slujba lor !... Alătu- 
rați-vă Armatei Roșii eliberatoare și 
luptați împreună cu ea pentru cură
țirea României de nemți, pentru pa
cea și libertatea României".

La 23 August 1944, cînd insurecția 

a început, vestea despre doborîrea 
dictaturii, despre ieșirea României 
din războiul antisovietic și întoar
cerea armelor pentru eliberarea pa
triei de sub jugul fascist a stîrnit 
o puternică însuflețire în rîndurile 
întregului popor. „Cînd aceasta s-a 
anunțat oficial — consemna ziarul 
„România liberă" din 24 august 1944 
— străzile au căpătat dintr-o dată 
un aspect pe care, nopțile de întu
neric ale orașului nu l-au cunoscut 
niciodată O însuflețire extraordinară 
domnea pretutindeni Grupuri de ce
tățeni se îndreptau spre centru. în 
principalele piețe publice. în fața mi
nisterelor, a prefecturii și a multor 
altor edificii, mulțimea a manifestat 
fndelungat... Pînă noaptea tîrziu au 
răsunat în Capitală strigătele care 
salutau actul de eliberare a poporu
lui".

Imediat, au fost angajate luptele cu 

trupele hitleriste ; s-a trecut, conform 
planurilor stabilite din timp, la în
cercuirea și dezarmarea acestora — 
la toate acțiunile de luptă luînd 
parte activă mase din cele mai largi 
ale populației O expresie a forței 
mișcării insurecționale o constituie 
angajarea însuflețită în luptă a în
tregii armate române. Este un fant 
care, pe lingă aspectele de ordin 
strict militar, are multiple semnifi
cații sociale : este suficient să ară
tăm câ sub această formă peste 
460 000 de cetățeni ai țării — mun
citori, țărani, intelectuali, oameni din 
diferite pături sociale mijlocii etc 
— au luat parte într-un cadru or
ganizat și cu maximum de eficiență 
la lupta armată împotriva ocupanți- 
lor hitleriști

Acționînd cu vitejie și eroism, os
tașii români, fii ai ooporului. au 
zdrobit rezistențele dușmane din 
partea centrală, de sud-est și sud- 
■’est a țării, -iu oorit pătrunderea 
de peste graniță a forțelor hitleriste, 
au făcut zeci de mii de prizonieri și 
au capturat o mare cantitate de ar
mament și tehnică de luptă Se în
scriu ca dovezi de înalt patriotism 
fapta sublocotenentului Sălăgeanu 
Virgil și a subordonaților săi care, 
încercuiți de Inamic, au luptat eroio 

pînă la ultimul cartuș, căz.înd toți 
morți sau răniți ; a ostașilor bate
riei de artilerie antiaeriană 53/70 
care, de asemenea încercuiți, au 
luptat eroic împotriva aviației, in
fanteriei și parașutiștilor germani, 
neclintindu-se din loc și provocînd 
dușmanului grele pierderi ; a sol
datului Gaicu Mihalache, care cu tot 
focul aprig al dușmanului a reușit 
să reducă la tăcere două cazemate 
ale acestuia ; faptele tuturor vite'- 
jilor care, în acele zile, nu și-au 
precupețit nici sîngele și nici viața 
pentru libertatea și independența 
patriei.

In întreaga țară, alături de uni
tățile armatei, au participat activ 
la lupte formațiunile patriotice. 
Astfel, în Valea Prahovei, grupe ar
mate ale muncitorilor, împreună cu 
subunitățile militare, au asaltat ba
teriile antiaeriene ale hitleriștilor de 
pe dealurile Pleașa, Sîngeriș și Țui- 
cani pe care le-au cucerit prin grele 
lupte și au făcut prizonieri peste 600 
de soldați și ofițeri germani. La 
Turnu Severin, muncitori de la C.F.R. 
și șantierul naval, precum și alți ce
tățeni, au răspuns cu entuziasm la 
chemarea organizației locale a 
P.C.R. și au acționat împreună cu 
ostașii pentru dezarmarea unor co
loane dușmane. Luptele s-au în
cheiat cu capturarea a peste 1 600 
de militari germani. a nume
roase tunuri și autovehicule. La Bra
șov, muncitori și funcționari de la 
întreprinderea „Rogifer“-Tohani s-au 
constituit în mod voluntar, într-o 
baterie de artilerie și au sprijinit, eu 
tunurile lor. timp de aproape două 
săptămîni, subunități din Corpul de 
vînători de munte în zona localită
ților Doboli-Prejmer Acțiuni cu 
arma în mînă au dus muncitorii și 
în alte localități ale țării.

Chiar în toiul luptelor, sub bom
bardamentele aviației dușmane, mun
citori de la căile ferate au trans
portat trupe române în diferite zone 
de luptă, au blocat și capturat gar
nituri militare germane Muncitorii 
de la rafinării, fabricile de arma
ment. cei de la întreprinderile de 
panificație, de la uzinele producă
toare de energie electrică etc. au asi
gurat cele necesare traiului popu
lației și ducerii luptelor de către 
armată

Rolul hotărîtor însă al clasei mun
citoare a constat nu numai în parti
ciparea directă la acțiunile de luptă, 
cît în primul rînd în faptul că forța 
conducătoare a insurecției, care a 
stabilit obiectivele acesteia, care asi

gurase organizarea ei și care dirija 
desfășurarea luptei întregului popor, 
era Partidul Comunist Român, a. 
vangarda clasei muncitoare. Acțio
nînd tot timpul ca forța politică ho- 
tărîtoare a insurecției partidul co
munist conducea, în colaborare cu 
celelalte forțe antihitleriste, întreaga 
acțiune, se afla în fruntea rezolvării 
tuturor problemelor vitale, naționale, 
era factorul mobilizator al maselor 
populare și al armatei pentru obține
rea victoriei, dar și pentru întreaga 
desfășurare ulterioară a evenimente
lor — ceea ce a făcut posibil ca insu
recția de la 23 August să marcheze 
și începutul revoluției populare, des
chiderea' cursului in direcția unei 
vieți noi, de progres social. Chiar 
1n toiul luptelor, P.C.R., expo
nent al năzuințelor celor mai înalte 
ale poporului, a dus în fața mase
lor sarcini noi, deschizătoare de 
porți spre viitor, îndrumîndu-Ie a- 
vîntul revoluționar descătușat pe fă
gașul unor profunde transformări 
înnoitoare, pe drumul revoluției 
populare, care avea să schimbe din 
temelii fața țării

Intorcînd armele împotriva hitle
riștilor, Armata română a participat 
alături de Armata sovietică, cu în
treaga sa forță, la lupta împotriva 
mașinii de război germane. Cot la 
cot cu vitejii ostași sovietici, ostașii 
români au luptat pentru eliberarea 
întregului teritoriu al României, apoi 
pentru eliberarea Ungariei și Ceho
slovaciei. Prin mari jertfe, poporul 
român și-a adus contribuția de preț 
la învingerea Germaniei hitleriste. Ia 
obținerea victoriei.

Larga participare a tuturor for
țelor populare la insurecție, faptul 
că aceasta a constitui' un act ener
gic de voință al întregii națiuni ro
mâne a condus la victorie In focul 
evenimentelor istorice din august 
1944, muncitorii, țăranii, intelectua
lii, păturile largi de la orașe și sate, 
toți oamenii politici animați de un 
real patriotism s-au putut convinge 
încă o dată, din olin. că politica par
tidului comunist dă glas cu adevă
rat aspirațiilor celor mai fierbinți 
ale națiunii române într-un moment 
de răscruce al istoriei naționale, ma
sele largi populare din țara noastră, 
mobilizate si conduse de Partidul Co
munist Român, s-au dovedit a fi a- 
devărate făuritoare conștiente aie 
propriei istorii, deschizătoare de 
drum sore progresul și prosperita
tea României.
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DIN IRLANDA DE NORD

Cu prilejul aniversării 
eliberării României

a

© REPREZENTANTUL REPUBLICII IRLANDA LA O.N.U. A 
CERUT CONVOCAREA CONSILIULUI DE SECURITATE 
© PRIMUL MINISTRU NORD-IRLANDEZ VA SOSI ASTĂZI 

LA LONDRA

BELFAST 18 (Agerpres). — Capitala Irlandei de Nord — Belfast — în
cearcă să uite zilele de coșmar pe care le-a trăit. în centrul orașului, scrie 
corespondentul A.F.P., traficul a devenit luni intens, iar uzinele — cel puțin 
acelea care n-au fost incendiate — și-au reluat parțial activitatea. La anu
mite intervale unitățile militare sînt schimbate cu patrule civile formate din 
oameni aparținînd ambelor comunități. Sondajele efectuate demonstrează că 
marea majoritate a populației dorește restabilirea liniștii. In același timp, 

--- i vii activități politico-diplomatice.situația Ulsterului face obiectul unei
Reprezentantul permanent al Repu

blicii Irlanda la O.N.U., Cornelius 
Cremin, a cerut convocarea de ur
gență a Consiliului de Securitate 
pentru a analiza situația din Irlanda 
de Nord. In cererea sa sînt mențio
nate apelurile repetate ale primului 
ministru irlandez adresate guvernu
lui britanic, pentru trimiterea în 
Irlanda de Nord a unei forțe O.N.U., 
de menținere a ordinii, sau pentru 
constituirea, sub egida O.N.U., â 
unei forțe comune irlando-brita- 
nice care să asigure restabilirea cal
mului în comitatele în care s-au în
registrat tulburări. Pentru a expli
ca insistențele Republicii Irlanda 
asupra unei asemenea măsuri, Cor
nelius Cremin s-a referit la trata
mentul necorespunzător și la „repre
siunile" la care este supusă populația 
nord-irlandeză din partea poliției și 
a autorităților britanice.

Luni, la sediul Națiunilor Unite a 
avut loc o întrevedere între secreta
rul general al O.N.U., U Thant, și 
ministrul afacerilor externe al Re
publicii Irlanda, John Patrick Hil- 
lery, în cursul căreia s-a efectuat

cuun schimb de opinii în legătură 
criza din Irlanda de Nord.

Din Londra se anunță însă 
Marea Britanie se va opune înscrie
rii' pe ordinea de zi a lucrărilor 
Consiliului de Securitate, la cererea 
Republicii Irlanda, a situației din 
Ulster, anunță agenția France Presse, 
citind cercuri engleze autorizate. 
Fiind însă vorba de o chestiune de 
procedură, în care Anglia nu are 
dreptul să uzeze, în calitatea sa de 
membru permanent al Consiliului de 
Securitate, de dreptul de veto, posi
bilitățile de acțiune ale delegației 
britanice la O.N.U. sînt limitate la 
invocarea caracterului intern al pro
blemei nord-irlandeze, în care ni
meni din afară nu are dreptul să 
se amestece.

în același timp, Cabinetul Irlandei 
de Nord s-a întrunit luni dimineața 
pentru a-și preciza punctul de vede
re în legătură cu problemele oare 
vor fi abordate marți la Londra de 
primul ministru nord-irlandez, James 
Chichester Clark, care va fi însoțit 
de ministrul de interne, Robert Por
ter, și de ministrul dezvoltării. 
Briand Faulkner.

că

MOSCOVA 18 — Corespondentul 
Agerpres, L. Duță, transmite : La 
Clubul uzinei de rulmenți numărul 1 
din Moscova a avut loc luni după-a
miază o mare adunare festivă con
sacrată celei de-a 25-a aniversări a 
eliberării României de sub jugul fas
cist. In fața numeroasei asistențe, se
cretarul comitetului de partid al u- 
zinei, Pavel Sorokin, i-a salutat pe 
reprezentanții Ambasadei Iromâne la 
Moscova, exprimînd în numele celor 
25 000 de membri ai colectivului uzi
nei bucuria de a sărbători alături de 
poporul român mărețul eveniment al 
împlinirii unui sfert de veac de la e- 
liberarea României de sub jugul fas
cist. Directorul ad-interim al uzinei, 
Ilia Koltunov, inginer-șef, a rostit o 
cuvîntare in care a spus printre al
tele : „Marea sărbătoare a poporului 
român este împărtășită și de oame
nii sovietici. Noi am urmărit lucră
rile Congresului al X-lea al Partidu
lui Comunist Român care a prezen
tat o sinteză a realizărilor și succe
selor poporului român, care a a- 
probat în unanimitate tezele și di
rectivele privind dezvoltarea mai de
parte a țării în anii viitorului cinci
nal, precum și în perioada pînă în 
1980. Sintem. convinși, a spus el, cd 
poporul român, sub conducerea parti
dului său comunist, va obține noi 
succese în toate domeniile de activi
tate. îl felicităm călduros cu prilejul 
mării sale sărbători". în cuvîntul său, 
brigadierul Alexei Viktorov a expri
mat satisfacția colectivului pentru 
faptul că uzina a fost vizitată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România. 
„Sintem alături de poporul român în 
bucuria sa de a putea intimpina mă
reața sa sărbătoare cu mari 
succese", a spus el.

Un grup de artiști din Moscova a 
prezentat un frumos program artis
tic.

eliberării României, luni a avut loc 
o conferință de presă la Ambasada 
Republicii Socialiste România din 
Praga, la care au participat ziariști 
de la organele centrale de presă ce
hoslovace, de la radio și televiziu
ne, reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe al R.S. Ceho
slovace. Ambasadorul Republicii So
cialiste România la Praga a vorbit 
celor prezenți despre semnificația 
zilei de 23 August și a înfățișat rea
lizările obținute de poporul român, 
sub conducerea .Partidului Comunist 
Român, in ultimul sfert de secol.

VARȘOVIA 18. — Corespondentul 
Agerpres, I. Dumitrașcu, transmite : 
In cadrul 
nești" organizate în R.P. 
in cinstea aniversării a 25 
de Ig eliberarea 
jugul fascist, 
la Varșovia 
nești.

„Zilelor culturii româ- 
Polonă 

de ani 
de sub 
deschise 

expoziții româ-

României 
luni au fost 

două

18 (Agerpres).HELSINKI
Helsinki a avut loc deschiderea ofi
cială a „Zilelor culturii românești in 
Finlanda", dedicate celei de-a 25-a 
aniversări a eliberării României de 
sub jugul fascist. Deschiderea „Zile
lor culturii", patronate de Johannes 
Virolainen, ministrul educației, a 
fost marcată de vernisajul expoziției 
de artă plastică contemporană româ
nească, organizată 
ziții din Helsinki 
tilor plastici din

Presa finlandeză
le, informații și fotografii in legă
tură cu „Zilele culturii românești".

Hi în fruntea regimului sud-coreean
COREEA DE SUD. — Ciocniri intre demonstranți și poliție la Seul. Manifestanții își exprimă opoziția fața 
noile amendamente la constituție menite să asigure realegerea lui Pali Cijan

i M 1 l

DECLARAȚIA COMITETULUI EXECUTIV AL P.C. 
DIN IRLANDA DE NORD

Ziarul „Morning Star" a dat publi
cității Declarația Comitetului Execu
tiv al P.C. din Irlanda de Nord, în 
care se relevă că situația din Ulster 
se datorește „refuzului autorităților 
de a acorda întregii populații drep
turile democratice elementare". De
clarația subliniază, de asemenea, că 
guvernul conservator al Irlandei de 
Nord poartă întreaga răspundere 
pentru victimele și pagubele care au 
fost pricinuite de recentele eveni
mente. în declarație se relevă tot
odată că Partidul unionist — partidul 
de guvernămînt — caută să mascheze 
esența de clasă a asupririi la care 
este supus poporul Ulsterului, folo- 
sindu-se de divergențele religioase..

Pentru normalizarea situației, a- 
rată declarația Comitetului Executiv 
al P.C. din Irlanda de Nord, este ne
cesară aplicarea neîntîrziată și com
pletă a revendicărilor expuse în pro
gramul Asociației pentru drepturi ci-

vile și abrogarea legii cu privire Ia 
drepturile excepționale, care acorzlă 
poliției posibilitatea de a se răfui cu 
membrii acestei Asociații. Comitetul 
Executiv cere dizolvarea imediată a 
formațiunilor de rezervă ale poliției 
și concedierea șefului poliției din Ul
ster. în încheiere, Partidul Comunist 
din Irlanda de Nord cheamă condu
cerile Congresului Sindicatelor brita
nice și Congresului sindicatelor irlan
deze să țină o ședință comună pentru 
a discuta situația creată în Ulster 
și măsurile de ajutorare a victimelor 
agresiunilor.

BUDAPESTA 18. — Coresponden
tul Agerpres, Al. Pintea, transmite : 
Cu prilejul aniversării a 25 de ani 
de la eliberarea României, luni a 
avut loc o conferință de presă la 
Ambasada română din Budapesta. 
Despre semnificația acestui eveni
ment în istoria României și despre 
realizările obținute de poporul ro
mân, sub conducerea Partidului Co
munist Român, în cei 25 de ani de 
la eliberare, a vorbit ambasadorul 
Republicii 
Budapesta.

Socialiste România

18 — Corespondentul 
Ionescu, transmite :

la

A-
Cu

PRAGA 
gerpres, E 
prilejul celei de-a 25-a aniversări a

in Sala de expo- 
a asociației artiș- 
Finlanda.
a publicat artico-

SOFIA 18. — Corespondentul A- 
gerpres, Gh. leva, transmite: In 
cadrul manifestărilor organizate în 
R.P.‘ Bulgaria in cinstea 
25-a " ' ■ ’
niei 
fost 
ciile 
etenie și relații culturale 
inătatea, 
„România

celei de-a 
aniversări a eliberării Româ- 
de sub jugul fascist, luni a 
inaugurată la Sofia, sub auspi- 
Comitetului bulgar pentru pri- 

cu stră- 
expoziția documentară 
1944-1969".

★
Luni, la postul de radio 

început 
zicale și 
mânești".

Pe teritoriul Republicii 
Socialiste Cehoslovace au 
avut Ioc aplicații de coman
dament și de stat major în 
tre 10—‘15 august 1969, anunță agenția 
TASS. Au participat comandanți și 
state majore ale Armatei Populare 
Cehoslovace și ale Armatei Sovietice.

Congresul anual al Con
ferinței conducerii creștine 
din SUd, importantă organizație a 
populației de 
Unite, condusă 
nentul luptător 
grilor, Martin
sfîrșit la Charleston, Carolina de sud. 
Activizarea luptei pentru recunoaș-

culoare din Statele 
multă vreme de emi- 
pentru drepturile ne- 
Luther King, a luat

Sofia a 
„Săptămina creației mu- 
artei interpretative ro-

18. — Corespondentul Ager-
tn ca-

CAIRO 
pres, C. Oprică, transmite : 
drul manifestărilor organizate cu o- 
cazia aniversării a 25 de ani de la 
eliberarea României, la Cairo a fost 
prezentată o gală de filme documen
tare românești. Au participat perso
nalități ale vieții artistice și culturale 
din Cairo, critici de artă, precum și 
membri ai corpului diplomatic acre
ditat in R.A.U.

Uraganul „Camille", 
care a atins duminică 
coastele de sud-est ale 
Statelor Unite, a lo
vit orașele Gulfport 
și Biloxi din statul 
Mississippi și locali
tatea Buras din statul 
Louisiana. Valurile o- 
ceanului, cu o înălți
me de peste 6 metri, 
au Inundat aproape 
în întregime orașul 
Buras. Porturile Gol
fului Mexic și de pe li
toralul statelor Florida. 
Alabama și Louisiana 
au avut de suferit. 
Străzile din localită-

țile sinistrate sînt a- 
coperite de trunchiuri 
de arbori dezrădăci
nați, de stîlpi tele
grafici. Pînă acum, 
44 500 de persoa
ne evacute sau 
adăpost au 
transferate în 
394 de centre de
mir-e de urgență, crea
te de Crucea Roșie în 
diverse puncte de pe 
coasta estică a Sta
telor Unite.

Potrivit 
informații 
de agențiile

fără 
fost 
cele 
pri-

primelor 
transmise 
de presă,

cel puțin 12 persoane 
și-au 
iar alte 
talizate.
loxi 
rie 
nu 
din 
lității căilor de trans
port pentru mașinile 
pompierilor. Autori
tățile întîmplnă difi
cultăți pentru a obți
ne informații privind 
vasta zonă 
de uragan, 
numeroase 
comunicații 
electrice aii 
truse.

pierdut viața-j 
40 au fost spi- 
în orașul Bi- 
izbucnit o se- 
incendii care 

fi localizate
au
de 
pot 
cauza inaccesibi

devastată 
deoarece 
linii de 

și cabluri 
fost dis- '

VIETNAMUL DE SUDBELGRAD :

ATACURI ALE FORJELOR PATRIOTICE

Soldafi britanici patrulînd pe străzile
Belfastului

convorbirile ■ .
DINTRE MINIȘTRII DE EXTERNE 
Al ROMÂNIEI Șl IUGOSLAVIEI

BELGRAD 18. — Corespondentul 
Agerpres, N. Plopeanu, transmite : 
La Secretariatul de Stat pentru afa
cerile externe al R.S.F. Iugoslavia 
au avut loc luni convorbiri între 
Comeliu Mănescu, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialiste Româ
nia, și Mirko Tepavaț, secretarul de 
stat pentru afacerile externe al R.S.F. 
Iugoslavia. Au participat funcționari 
superiori din cele două ministere de 
externe.

în cadrul convorbirilor, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă de depli
nă cordialitate, prietenie și înțelegere 
reciprocă, au fost examinate proble
mele dezvoltării și extinderii în con
tinuare a relațiilor de prietenie și co
laborare dintre Republica Socialistă

0 CUVÎNTARE A PREȘEDINTELUI
R. S. CEHOSLOVACE

România și R.S.F. Iugoslavia, precum 
și unele probleme ale situației inter
naționale actuale.

Secretarul de stat pentru afacerile 
externe iugoslav a oferit luni un 
dejun în cinstea ministrului de ex
terne român. Au participat Dușan 
Gligorievici, membru al Vecei Exe
cutive Federale, Milorad Pesici, se
cretar de stat adjunct pentru aface
rile externe, Djuka Martinovici, ad
junct al secretarului federal pentru 
comerțul exterior, și membrii delega
ției iugoslave care participă la con
vorbiri. Au participai, de asemenea, 
Aurel Mălnășan, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România la Belgrad, 
persoanele oficiale care îl însoțesc pe 
ministrul de externe român și membri 
ai ambasadei. în timpul dejunului, 
care s-a desfășurat într-o atmosferă 
caldă, prietenească, Mirko Tepavaț și 
Comeliu Mănescu au rostit toasturi.

Seara, ambasadorul Republicii So
cialiste România la Belgrad, Aurel 
Mălnășan, a oferit un dineu, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cordială, 
prietenească.

SAIGON 18 (Agerpres). — Știrile 
transmise de agențiile de presă in
formează in ultimele zile despre o 
intensificare a bombardamentelor și 
acțiunilor ofensive lansate de forțele 
patriotice din Vietnamul de sud asu
pra pozițiilor americano-saigoheze. în 
noaptea de duminică spre luni, ba
teriile de artilerie ale unităților mi
litare ale Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud au atacat 14 poziții america- 
no-saigoneze. Luptele cele mai vio
lente s-au semnalat in provincia 
Quang Ngai, unde o unitate ameri
cană a căzut intr-o ambuscadă orga
nizată de patrioți. în aceeași regiune 
au fost semnalate, de asemenea, lupte

violente intre forțele patriotice și tru
pele saigoneze. Agențiile anunți, tot
odată, că bombardierele americane, 
„B-52“ și-au intensificat și ele în 
ultimele 24 de ore raidurile asupra 
provinciei Phuoc Long. De asemenea, 
se semnalează intervenția elicoptere
lor americane în zona Saigonului.

— Forțele apărării antiae- 
D. Vietnam au doborît un 
de recunoaștere american 
care a pătruns în spațiul

HANOI, 
riene a R. 
nou avion 
fără pilot,
aerian al țării, în provincia Hai Hung, 
în acest fel, numărul avioanelor ame
ricane doborîte în R. D. Vietnam se 
ridică la 3 317.

Divergențe în sânul regimului saigonez

terea dreptului oamenilor muncii negri 
de a se uni în sindicate, pentru lichi
darea practicilor discriminatorii și îm
bunătățirea condițiilor de muncă au 
fost consfințite în rezoluția adoptată 
de cei 1 000 de delegați. Ralph Aber
nathy a fost reales președinte al Con
ferinței conducerii creștine din sud.

Textul decretului cu pri
vire la limitarea proprietă
ții tanciare în RÂU. a fost 
publicat de cotidianul „Al Ahram". 
Potrivit prevederilor decretului, pro
prietatea funciară în R.A.U. este limi- 
tată Ia 50 feddani de persoană ’ 
feddan este egal cu 0,42 ha) și la l’ix/ 
feddani de familie.

PRAGA 18 (Agerpres). — Pre
ședintele R. S. Cehoslovace, Ludvik 
Svoboda, a rostit la Brjeclav o cuvîn
tare cu prilejul sărbătorii recoltei. El 
s-a referit, la începutul cuvîntării sale, 
la apropiata aniversare a răscoalei na
ționale din Slovacia, de la care se îm
plinesc 25 de ani și la eliberarea Ce
hoslovaciei de sub jugul fascist. Vor
bitorul a subliniat însemnătatea aces
tor evenimente pentru evoluția ulteri
oară a țării și a înfățișat contextul în 
care se va desfășura aniversarea lor.

Președintele a abordat, de aseme-

nea, unele probleme actuale ale situa
ției politice și economice a Cehoslo
vaciei. El a expus preocupările Parti
dului Comunist din Cehoslovacia, re- 
ferindu-se la sarcinile actuale care re
vin comuniștilor, oamenilor muncii din 
agricultură și alte ramuri ale econo
miei naționale și din diferite domenii 
ale vieții sociale.

în continuare, vorbitorul s-a referit 
la unele aspecte ale politicii internațio
nale a țării, la relațiile Cehoslovaciei 
cu statele socialiste, la poziția sa pe 
plan mondial.

*
Marți, ministrul afacerilor externe 

al Republicii Socialiste România, 
neliu Mănescu, va fi primit de 

■ședințele R.S.F. Iugoslavia, Iosip 
Tito.

Cor- 
pre- 
Broz

SAIGON 18 (Agerpres). — La Sai
gon a avut Ioc luni o reuniune a Ca
merei Inferioare a parlamentului 
sud-vietnamez, în cadrul căreia, după 
cum relatează torespondenții agenții
lor de presă, a fost viu criticată po
litica economică a guvernului, soldată 
cu rezultate dezastruoase. Această 
reuniune a readus în discuție criza 
politică saigoneză. tn legătură cu a- 
ceasta atrag îndeosebi atenția între
vederile dintre președintele Thieu și 
Tran Van Huong, șeful guvernului 
saigonez, care însă, după cum men
ționează agențiile de presă, nu au 
făcut decît să releve încă o dată 
dezacordurile dintre ei : Thieu do
rește să aducă In guvern reprezen
tanții unor formațiuni politice care-1 
susțin și care sînt ostile lui Tran Van 
Huong, în timp ce acesta, cum e și 
firesc, se împotrivește, pretextînd că

„situația economică a țării are nevoie 
de miniștri-tehnicieni, fără vreo ade
ziune politică".

Pe de altă parte, militarii par să se 
Intereseze din ce în ce mai mult de 
viața politică, în vederea unei even
tuale preluări a puterii. Sîmbătă, 
președintele Thieu a avut o întreve
dere cu fostul general Duong Van 
Minh, care a declarat însă că refuză 
să facă parte dintr-un „guvern com
promis". Pe de altă parte, fostul ge
neral Tran Van Don a propus crea
rea unui „consiliu al forțelor armate" 
care ar fi compus numai din generali, 
în acest mod, criza ministerială sai- 
goneză capătă vizibil nuanțele unei 
lupte pentru putere, în condițiile a- 
gravării continue a situației militare 
și ale deteriorării accelerate a celei 
economice.

israeliano-egiptene
TEL AVIV 18 (Agerpres). — Avia

ția israeliană a bombardat duminică 
pozițiile și fortificațiile egiptene din 
zona Canalului de Suez, a declarat 
la Tel Aviv un purtător militar de 
cuvînt citat de agenția France Pre
sse. El a precizat că intervenția 
aviației a fost necesară pentru a re
duce la tăcere bateriile egiptene 
care au declanșat un violent tir de 
artilerie asupra pozițiilor israeliene. 
Purtătorul de cuvînt a afirmat că, 
după ce bateriile egiptene de arti
lerie au fost făcute inofensive, toate 
avioanele israeliene s-au întors la 
bazele lor.

CAIRO 18 (Agerpres). — Un comu
nicat militar egiptean difuzat de pos
tul de radio Cairo a confirmat inter
venția aviației israeliene asupra po
zițiilor și fortificațiilor egiptene din 
zona Canalului de Suez, anunță 
agenția Associated Press. Potrivit co
municatului, artileria antiaeriană a 
intervenit, obligînd avioanele isra
eliene să se retragă înainte de a 
putea bombarda pozițiile R.A.U. Po
trivit unui purtător de cuvînt de la 
Cairo, artileria egipteană a redus, 
de asemenea, la tăcere bateriile is
raeliene de artilerie care au deschis 
focul asupra pozițiilor egiptene.

NEW YORK. — Secretarul. general 
al O.N.U., U Thant, a dat publicită
ții luni la New York textul scrisori
lor adresate la 16 august reprezen
tanților la Națiunile Unite ai Israe
lului și Libanului cu scopul de a fi 
transmise guvernelor acestor țări. 
Secretarul general propune guverne
lor celor două țări să permită sta
ționarea în regiunea de frontieră 
dintre Liban și Israel a observato
rilor O.N.U., care să supravegheze 
„respectarea încetării focului".

La Pekin a sosit o dele
gație economică guverna
mentală a R. D. Vietnam, 
condusă de Le Thanh Nghi, vicepre
ședinte .al Consiliului de Miniștri al 
R. D. Vietnam, anunță agenția China 
Nouă. La sosire, oaspetele a fost 
întîmpinat de Li Sien-nien, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat al R. P. 
Chineze, și de alte persoane oficiale.

Concursul internațional 
de vioară, organizat în cadrul 
„Festivalului Tibor Varga" s-a încheiat 
în localitatea elvețiană Sion. Juriul fes
tivalului a acordat în unanimitate pre
miul întîi violonistului Ladislau Kiș, 
profesor la Conservatorul de muzică 
din Cluj. Premiul al doilea a revenit 
unui alt reprezentant al țării noastre 
— violonistul Silvian Ițicovici din 
Iași, în vîrstă de 19 ani. Premiul trei 
a fost decernat tinerei japoneze TeiV . 
Mathasi. '

în luna septembrie va fi 
constituit un nou comitet 
de conducere al Partidului 
demOCrat, frunte cu Humbert 
Humphrey, fostul vicepreședinte al 
Statelor Unite, anunță ziarul „Wa
shington Post". Această măsură a fost 
hotărîtă în cadrai reorganizării demo
craților, după înfrîngerea lor în ulti
mele alegeri prezidențiale. Sarcina 
noului lor organ de conducere va fi 
pregătirea, de pe acum, a 
electorale pentru alegerile 
țiale din 1972.

campaniei 
preziden-

■

Sub acuzația că l-ar fi 
asasinat pe fostul ministru 
al economiei, Tom Mboya, 
Nahashon Isaac Njenga Njoroge a fost 
deferit justiției. în legătură cu aceasta, 
agenția Reuter precizează că în casa 
acuzatului a fost găsit un revolver de 
tipul celui cu care s-a tras asupra mi
nistrului asasinat. Procesul urmează să 
fie judecat de către 
a Kenyei, în termen

Curtea Supremă 
de o lună.

JAPONIA

Perspectivele folosirii
energiei atomice în industrie
• O „CARTE ALBA" PREZENTA TA GUVERNULUI DE COMISIA 

JAPONEZA PENTRU ENERGIA NUCLEARA

ESTE TRANSPLANTUL
CARDIAC O SOLUȚIE ?

TOKIO 18 — Corespondentul Ager
pres, F. Țuiu, transmite : Comisia 
japoneză pentru energie nucleară a 
prezentat guvernului „Cartea albă" 
anuală.

Programul de cercetări nucleare a 
început în Japonia în urmă cu-45 ani. 
în localitatea Tokay funcționează deja 
o centrală atomo-electrică cu o putere 
instalată de 166 000 kW, iar alte cinci 
centrale atomo-electrice cu o ca
pacitate totală de 2 400 009 kW se 
află în construcție. Potrivit „Cărții 
albe", anul acesta va începe cons
trucția altor centrale atomo-electrice, 
cu o capacitate de 2,5 milioane kW.

Rezultate importante s-au obținut 
tn Japonia și în domeniul experi- 

. mentării combustibililor nucleari ; 
prin metodele difuziunii și centrifu
gării a fost obținut anul acesta uraniu 
îmbogățit. După cum se menționează 
în „Cartea albă", cercetările în aceas
tă direcție vor fi continuate pînă în 
anul 1972, cînd oamenii de știință 
vor decide asupra folosirii uneia sau 
alteia dintre cele două metode de 
producere a uraniului înnobilat. în 
același an, va fi terminată echiparea 
primului vas atomo-nuclear japonez 
— „Mutsu" — avînd o capacitate co
mercială de 8 350 tone.

• I
NEW YORK 18 (Agerpres). — Lu

crările Comitetului pentru folosirea 
pașnică a teritoriilor submarine si
tuate în afara limitelor jurisdicției 
naționale, reunit la New York, conti
nuă în cele două subcomitete ale sale 
— juridic și tehnico-economic.

Luînd cuvîntul în Subcomitetul 
juridic, șeful delegației române, prof, 
dr. docent Edwin Glaser, a subliniat 
necesitatea întemeierii colaborării in
ternaționale în domeniul explorării 
și exploatării teritoriilor submarine 
situate în afara limitelor jurisdicției 
naționale pe aceleași principii care 
trebuie să stea al baza relațiilor din
tre toate statele, indiferent de orîn- 
duirea lor social-politică, de mărime 
sau grad de dezvoltare : principiile 
suveranității și independenței națio
nale, egalității depline în drepturi, 
neamestecului în treburile interne și 
avantajului reciproc.

Reprezentantul român a arătat.că 
este necesar ca teritoriile submarine 
să nu devină o arenă de desfășurare 
a cursei înarmărilor sau de conflicte, 
ci un domeniu vast al cooperării in
ternaționale pașnice

CAPETOWN 18 (Agerpres). — După cum s-a anunțat, duminică 
seara a încetat din viață la spitalul Groote Schuur din Capetown stoma
tologul Philip Blaiberg, decanul de 
grefată.

vîrstă al supraviețuitorilor cu inima

și a majorității celorlalți operați 
(de la 2 ianuarie 1968 au fost efec
tuate în întreaga lume 150 de grefe 
cardiace), ce reprezintă oare supra
viețuirea „excepțională" a abatelui 
Boulogne sau a lui Peter Smith ? 
— se întreabă specialiștii. Se știe 
astăzi că tehnica unor asemenea 
intervenții chirurgicale este satisfăcă
toare. Dar lipsa unui ser eficace, care 
să combată fenomenul de respingere, 
umbrește speranțele pe care și le-a 
pus întreaga omenire în astfel de 
operații.

0 delegație economică 
din India a făcut o vizită 
în Uniunea Sovietică, unde a 
avut convorbiri în legătură cu struc
tura noului acord economic pe termen 
lung dintre cele două țări. Acordul în 
vigoare expiră la 31 decembrie 1970. 
în prezent, India este, după cum rela
tează agenția TASS, cel mai important 
partener comercial al U.R.S.S. din rîn
dul țărilor în curs de dezvoltare.

Ea 2 ianuarie 1968, tn vîrstă de 59 
de ani, Blaiberg a primit inima să
nătoasă și tînărâ a metisului Clive 
Haupt, de 24 de ani, decedat în urma 
unei hemoragii cerebrale. La 16 mar
tie părăsește camera sterilizată a 
spitalului Groote Schuur din Cape
town și curînd începe să desfășoare o 
activitate normală .

Dar în urmă cu trei zile Blaiberg 
a fost internat din pricina unei noi 
insuficiențe cardiace: inima primită, 
la început viguroasă și tînărâ, nu mai 
funcționa acum decît cu un sfert din 
capacitatea sa normală.

Moartea a survenit, însă, pe neaș
teptate duminică după-amiază, în ca
mera sterilă a spitalului Groote 
Schuur din Capetown. Pentru Blai
berg, operația de transplantare a 
inimii a însemnat încă 20 de luni de 
viață. E mult, e puțin ?

Moartea Iui Philip Blaiberg reac-

tualizează în mod dramatic problema 
eficacității grefelor cardiace. După 
2 ianuarie 1968 zeci de grefe cardiace 
s-au înregistrat în diverse părți ale 
lumii, în special în Franța, Statele U- 
nite, Japonia, America de Sud. De cele 
mai multe ori pacienții mureau după 
operație, din pricina complicațiilor 
survenite inevitabil după un trans
plant, sau din pricină că adminis
trarea masivă a serurilor imunologice 
reduceq. rezistența organismului.

După moartea lui Blaiberg, abatelui 
francez Boulogne, operat la 1 mai 
1968. îi revine titlu! de decar, al 
supraviețuitorilor cu inima grefată, 
urmat îndeaproape de un alt pacientz 
al doctorului Barnard, Peter Smith, 
operat la 7 septembrie 1968 și care 
tn urmă cu o lună stîrnea senzație 
la Johannesburg, disputînd o parti
dă de tenis cu un campion.

Dar, în fața decesului lui Blaiberg

★
Profesorul Christian Barnard a fă

cut luni, în cadrul unei conferințe de 
presă, declarații privind cazul dr. Phi
lip Blaiberg. El a arătat că pacientul 
său a decedat în urma producerii 
fenomenului de „respingere cronică" 
a inimii grefate. Pionierul grefelor 
cardiace a afirmat, pe de altă parte, 
eă nu este cîtuși de puțin descurajat 
de moartea pacientului său. Prof. 
Christian Barnard a subliniat că 
moartea lui Blaiberg nu a discreditat 
metoda transplantărilor cardiace în 
plus, acești oameni erau condamnați. 
Statisticile au demonstrat că dacă 
acești pacienți n-ar fi fost supuși ope
rației de transplantare a inimii, du
rata vieții lor nu ar fi depășit 30 de 
zile. Profesorul Barnard a afirmat, 
pe de altă parte, că. după părerea sa. 
o grefă cardiacă nu trebuie conside
rată încă o metodă de vindecare, ci 
un simplu „paleativ".

Colonelul Michael Collins, unul 
din cei trei astronauți ai navei 
cosmice americane „Apollo-ll“, 
a anunțat duminică că nu va 
mai participa la nici un zbor 
spațial. Michael Collins a arătat 
că antrenamentele pentru zbo
rurile spațiale îi răpesc prea 
multă vreme din timpul rezer
vat familiei sale. El s-a declarat 
de acord să se consacre progra
mului spațial îndeplinind alte 
funcții. Ceilalți doi astronauți. 
Neil Armstrong și Edwin Aldrin, 
au declarat, la rîndul lor, că 
ei sînt gata să-și continue ca
riera de astronauți.

li încetai din viață cu
noscuta! artist și cînîăreț 
sovietic, Mark’Remes, artist 

<1 poporului al R.S.F S.R, Artistul și-a 
cucerit o largă popularitate prin in
terpretarea a numeroase roluri în filme 
ca „Omul cu arma", „Doi ostași" și 
altele.
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