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ADUNAREA FESTIVĂ 
organizată cu prilejul aniversării a

25 DE ANI DE LA VICTORIA ÎMPOTRIVA 
FASCISMULUI Șl A INDEPENDENTEI ROMÂNIEI

Aniversarea a 25 de ani de la Ziua victoriei împotriva fascismului și a Zilei independenței de stat a României, e- venimento cruciale pentru destinele patriei noastre, au fost marcate vineri după-amiază in Capitală printr-o mare adunare festivă organizată de Comitetul municipal București al P.C.R.Sala Palatului Republicii. Pe fundalul scenei, între drapele tricolore și roșii, se află data festivă — 9 mai — încadrată de o cunună de lauri, iar dedesubt inscripțiile : „Ziua victoriei asupra fascismului", „Ziua independenței de stat a României".La intrarea în sală, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ceilalți conducători de partid și de stat au fost întimpinați cu puternice și îndelungi aplauze, cu aclamații și ovații.In prezidiul adunării festive au luat loc tovarășii : Nicolae Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, Emil Bodnaraș, Paul Ni- culescu-Mizil, Gheorghe Pană, Gheorghe Radulescu, Virgil Tro- fin, . Florian Dăpălache, Janos Fazekas, Dumitru Popa, Gheorghe Stoica, Ștefan Voitec, Ion Iliescu, Vasile Patilineț, Ion Stănescu, Cornel Onescu, ministrul afacerilor interne, general colonel Ion Gheorghe, prim- adjunct al ministrului forțelor armate și șef al Marelui Stat Major, general-locotenent Ion ('pinan, adjunct al ministrului forțelor armate, secretarul Consiliului Politic Superior, general de armată Iacob Teclu, general de armată Ion Tutoveanu, general-locotenent Ion Tiu, acad. Miron Nicolescu, președintele Academiei Republicii Socialiste România, Gheorghe Vasilichi, Filip Geltz, Costache Țiulescu și Constantin Trandafir, veterani ai mișcării antifasciste, general de armată în rezervă Constantin Vasiliu-Răș- canu, general-colonel în rezervă Dumitru Dămăceanu și generalcolonel în rezervă Radu Nicu- lescu-Cociu, foști comandanți de mari unități în războiul antifascist, Angela Costache, studentă la Facultatea de istorie, Cristea Ciobanu, strungar la uzinele „23 August".în sală erau prezenți membri și membri supleanți ai Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., membri ai C.C. al P.C.R., ai
(Continuare în pag. a II-a)
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Cuvîntarea tovarășului

Ion Gheorghe Maurer
Onorată asistență,
stimați tovarăși,

Aniversăm astăzi împlinirea a 25 
de ani de la unul dintre evenimen
tele cele mai remarcabile și mai 
bogate în consecințe ale istoriei 
contemporane a omenirii — victo
ria popoarelor iubitoare de liber
tate asupra fascismului.

Obținută cu prețul unor eforturi 
titanice și al unor uriașe jertfe, 
victoria de la 9 Mai 1945 a însem
nat, în esență, un triumf al liber
tății, al dreptului popoarelor la e- 
xistență de sine stătătoare, împo
triva tendinței nebunești de hege
monie mondială, întruchipată de 
fascism. Tocmai în aceasta constă 
înalta ei valoare, însemnătatea 
deosebită pentru destinele fiecărui 
popor și ale omenirii în ansamblu.

Poporul român sărbătorește vic
toria asupra fascismului cu satis
facția și mîndria de a-și fi adus 
contribuția materială și de sînge la 
făurirea ei, alături de celelalte po
poare ale coaliției antihitleriste. 
Incepînd cu insurecția din august 
1944. el a participat cu întregul său 
potențial militar, material și uman, 
la lupta împotriva Germaniei hitle- 
riste, pînă la zdrobirea ei defini
tivă.

Printr-o coincidență istorică, 9 
mai are pentru poporul nostru o 
semnificație în plus, ca sărbătoa
rea scumpă a independenței de 
stat, proclamată cu 93 de ani în 
urmă. Cele două evenimente, deși 
îndepărtate în timp și petrecute în 
împrejurări și pe planuri total di
ferite, se află totuși într-un anu
mit raport de continuitate, ca eta
pe istorice pe același drum al po
porului român spre libertate, spre 
deplină independență și suverani
tate națională.

La 9 Mai 1877, adoptînd moțiunea 
care consemna „ruperea legăturilor 
noastre cu Poarta și independența 

absolută a României", parlamentul 
țării transpunea în fapt înaltul țel 
care a concentrat din vremuri în
depărtate năzuințele poporului, și 
pentru a cărui împlinire a luptat 
cu eroism veacuri în șir — a- 
cela de a scutura jugul străin, 
de a avea propriul său stat liber 
și neatîrnat. Acest act de impor
tanță capitală a devenit posibil, 
după cum știți, în conjunctura fa
vorabilă creată prin ridicarea po
poarelor din această parte a Eu
ropei la luptă împotriva impe
riului otoman.

Proclamarea independenței de 
stat a fost pecetluită prjn greu 
tribut de sînge pe cîmpurile de 
luptă. în asaltul redutelor de la 
Grivița, de la Plevna, Rahova, 
Smîrdan sau Vidin, ostașii tinerei 
noastre armate naționale, luptînd 
alături de ostașii ruși și patrioții 
bulgari, au săvîrșit acte de înălță
tor eroism, făcînd astfel dovada 
voinței ferme a poporului român 
de a nu se abține de la nici o 
jertfă pentru a-și cuceri și men
ține independența. Și trebuie re
marcat că războiul de neatîrnare 
a fost susținut cu ardoare de în
treaga suflare românească, pri
lejuind o impresionantă manifes
tare a solidarității populației de 
pe ambele versante ale Carpaților 
pentru înfăptuirea idealului na
țional al independenței României.

Continuînd procesul impus cu 
necesitate de evoluția istorică, al 
creării statului modern român, 
proces început prin Unirea Princi
patelor în 1859, cucerirea inde
pendenței de stat a reprezentat un 
moment de importanță esențială 
în viața poporului nostru, a des
chis căi noi dezvoltării României, 
a creat condiții prielnice pentru 
valorificarea resurselor ei mate
riale și umane, pentru afirmarea 
în mod suveran în viața interna
țională.

Așa cum se știe, caracterul orîn- 
duirii sociale a vremii, limitele 
claselor dominante, pătrunderea 
din ce în ce mai accentuată în e- 
conomia țării a capitalului străin, 
politica de dominație a puterilor 
imperialiste au făcut ca, în de
ceniile următoare, să fie aduse 
grave știrbiri independenței na
ționale a României, ajungîndu-se 
în pragul celui de-al doilea război 
mondial la totala aservire a țării 
de către Germania hitleristă.

După întunecata perioadă a ro
biei fasciste, calea spre redobîn- 
direa și întărirea independenței 
naționale i-a fost. deschisă po
porului român prin actul insurec
ției armate din august 1944 și 
participarea la război alături de 
celelalte state ale Națiunilor Unite.

Victoria împotriva fascismului 
a însemnat, astfel, pentru poporul 
nostru o nouă și importantă etapă 
în lupta pentru libertate, luptă ce 
avea să fie ridicată pe o treaptă 
superioară și încununată printr-o 
deplină și strălucită victorie în 
anii construcției socialiste.

Tovarăși,

Jubileul de astăzi — un sfert de 
secol de la victoria din mai 1945 
— prilejuiește o retrospectivă isto
rică, menită să pună în întreaga 
ei lumină semnificația zdrobirii 
fascismului pentru evoluția ulte
rioară a poporului român, ca și 
pentru toate celelalte popoare.

Este bine cunoscut faptul că al 
doilea război mondial a fost de
clanșat de fascismul german, aliat 
cu fascismul italian și militaris
mul japonez. Ca ideologie și curent 
politic, fascismul a apărut după 
primul război mondial într-o serie 
de țări din Europa, fiind o expre- 

(Continuare în pag. a Il-a)
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Piatra Neamț
PIATRA NEAMȚ (corespondentul „Scânteii"). — In liniștitul lăcaș al dispecerului energetic de la Piatra Neamț — care telesupraveghează zece centrale hidroelectrice de pe Bistrița — alături de uriașa luminoschemă, de telefoanele albe, de instalațiile și pupitrele de telecomandă a turbinelor ce funcționează la zeci de kilometri distanță, și-a făcut apariția un nou pupitru de comandă. Este un creier electronic care va contribui, prin inteligența sa, la funcționarea cu parametri optimi a turbinelor producătoare de energie1 electrică. Cu ajutorul său, specialistul operator are posibilitatea să cunoască, în fiecare minut, situația e- xactă a încărcării conductorilor de înaltă tensiune, momentul in- tfării sau ieșirii din circuit al unei uzine, precum și necesarul de energie din sistem și să ia, pe 'această bază, măsurile cuvenite. Totodată, cu ajutorul calculatorului sînt evitate, aproape în totalitate, eventualele defecțiuni grave, care s-ar putea produce în cadrul uzinelor conectate sau pe sistemele de transport.L-am întîlnit și pe tînărul inginer Emil Stoica, proiectantul și realizatorul calculatorului e- lectronic montat la Piatra Neamț. L-am rugat să ne relateze amănunte despre creația sa. „Calculatorul poartă denumirea de MCC 200—2190 și este primul de acest tip care intră în serviciul sectorului energetic din țara noastră — ne-a spus el. A fost construit la Fabrica de elemente pentru automatizare din București și are tot echipamentul românesc. Are funcțiuni complexe și este creat special pentru procesul tehnologic al , hidrocentralelor electrice bistrițene.
—
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PREZENTAREA SCRISORILOR
DE ACREDITARE PREȘEDINTELUI 

CONSIHUIUI DE STAT DE CĂTRE 
AMBASADORUL REPUBLICII PERU

La 8 mai 1970, președintele Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România, Nicolae Ceaușescu, 
a primit pe Hubert Wieland Al- 
zamora, care și-a prezentat scri

Primirea de către tovarășul
Nicolae Ceaușescu a ziaristei 
franceze Marie Rose Pineau
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se

cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste 
România, a primit, vineri la amia
ză, pe Marie Rose Pineau, secretar

j Noi unități pe harta j 
! industrială a tării !’ BISTRIȚA (corespondentul i „Scînteii"). — Viitoarea platfor- mă industrială a orașului Bistri- ț ța a fost inaugurată : a început i construcția fabricii de textile ’ țesute, cu o capacitate de 25,5 l milioane mp pe an. Excavatoare,< buldozere, macarale, tractoare și j alte utilaje lucrează zi și noaptej i plantează stîlpii de susținere a ’ halei de fabricație ; se pregătesc i grinzile, chesoanele și alte pre-< ' fabricate. Noua fabrică, ce se va 1 întinde pe o suprafață de L 15 000 mp productivi, va fi utila-tă cu mașini moderne cu coman- ) dă program.i Tot pe această platformă va ’ începe în curînd și construcțiai Combinatului de industrializarea lemnului, cu două fabrici — u- ț na de mobilă și alta de plăci a- i glomerate, a unei uzine pentru > utilaj de construcții și materiale l refractare etc. Bistrița patriar-hală a devenit un vast șantier.

Telegramă
Tovarășului L. I. BREJNEV

Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice

Tovarășului N. V. PODGORNII
Președintele Prezidiului Sovietului Suprem al Uniunii Republicilor So

vietice Socialiste

Tovarășului A. N. KOSÎGHIN
Președintele Consiliului de Miniștri al Uniunii Republicilor Sovietica 

Socialiste

Stimați tovarăși,
In numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al 

Consiliului de Stat și al Consiliului de Miniștri ale Republicii Socialiste 
România, al întregului popor român vă transmitem dv., popoarelor Uniu
nii Sovietice calde felicitări cu prilejul celei de-a XXV-a aniversări a 
victoriei asupra fascismului.

Izbînda de acum un sfert de veac, la care popoarele Uniunii So
vietice au avut o contribuție hotărîtoare, reprezintă un eveniment re
marcabil în istoria contemporană a omenirii. Eroismul poporului so
vietic, faptele sale de vitejie vor rămîne veșnic vii în memoria uma
nității.

Alături de Uniunea Sovietică, de celelalte state ale coaliției antihitle- 
riste/*România și-a adus contribuția de preț la marea cauză a victoriei 
asupra fascismului în Europa. Sîngele vărsat în comun pe cîmpul de 
luptă de ostașii români și sovietici a cimentat prietenia dintre popoarele 
noastre, prietenie care s-a dezvoltat continuu în anii socialismului. Lăr
girea și intensificarea relațiilor de prietenie și colaborare româno- 
sovietice corespund atît intereselor popoarelor noastre, cit și cauzei ge
nerale a socialismului și păcii.

Fie ca acest glorios jubileu al victoriei împotriva fascismului să 
marcheze un nou pas înainte în eforturile pentru înfăptuirea securității 
pe continentul nostru și în întreaga lume, în lupta popoarelor pentru 
preîntîmpinarea unui nou război, pentru instaurarea unei păci trainice 
pe planeta noastră.

Urăm popoarelor Uniunii Sovietice noi și însemnate succese în 
dezvoltarea economiei și culturii, înflorirea patriei, în opera de con
struire a societății comuniste.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general

al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

CU PRILEJUL CELEI DE-A XXV-A ANIVERSARI

A ELIBERĂRII CEHOSLOVACIEI

Recepție oferită de ambasadorul
R. S. Cehoslovace

Cu prilejul celei de-a XXV-a a- 
niversări a eliberării Cehoslova
ciei, ambasadorul Republicii Socia
liste Cehoslovace la București. 
Miroslav Sulek, a oferit vineri sea
ra o recepție.

Au luat parte tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, Janos Fazekas, 
Miron Constantinescu, Constantin 
Stătescu, secretarul Consiliului de 
Stat, Vasile Vlad, șef de secție la 
C.C. al P.C.R., Cornel Burtică și 
Traian Ispas — miniștri, George 
Macovescu, prim-adjunct al minis

sorile de acreditare în calitate de 
ambasador extraordinar și pleni
potențiar al Republicii Peru în Re
publica Socialistă România. (In 
pagina a Vil-a, cuvîntările rostite).

general de redacție la ziarul 
„L’Humanitâ".

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire în cadrul căreia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a expus ziaristei 
franceze unele aspecte privind con
strucția socialistă în România.

SATU MARE (corespondentul '„Scînteia"). — In orașul Cărei au țînceput lucrările de construcție ia Filaturii de fire cardate. între- *prindere aparținătoare de Corn- binatul textil Satu Mare. Fiind idată în antrepriza întreprinderii ’de construcții-montaj Cluj, șan- )tierul Baia Mare, s-a preconizai 1realizarea acestei investiții pînă Jîn trimestrul IV al anului viitor |Filatura va fi înzestrată cu uti- Llaje de înaltă tehnicitate, asimi- ilate la nivelul performanțele )mondiale, realizate în cea mai țmare parte în țară și va fi spe- icializată în fabricarea de fire ’din celofibră în amestec cu po- țliester. Capacitatea proiectată — 1prelucrarea a 3 900 tone fire car- ?date — va fi echivalentul unei 1producții globale în valoare de L175 800 000 lei anual. <

ION GHEORGHE MAURER
Președintele 

Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste 

România

trului afacerilor externe, Ion 
Turcu, vicepreședinte al Consiliu
lui Național al Frontului Unității 
Socialiste, membri ai C.C. al P.C.R., 
ai Consiliului de Stat, conducători 
ai unor instituții centrale și orga
nizații obștești, oameni de știință, 
artă și cultură, generali și ofițeri 
superiori, ziariști.

Au participat șefi de misiuni di
plomatice acreditați la București 
și alți membri ai corpului diplo-v 
matic. r

(Agerpres)
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI ION GHEORGHE MAURER ADUNAREA FESTIVĂ
DIN CAPITALĂ
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sie a ascensiunii spre putere a 
vîrfurilor reacționare ale capi
talului monopolist. Forma lui cea 
mai feroce a constituit-o nazismul 
care, acaparînd puterea în 1933, a 
instituit în Germania un regim de 
sîngeroasă dictatură.

Caracteristica fundamentală a 
fascismului a fost politica impe
rialistă de mare putere pentru 
hegemonie, pentru dominație mon
dială, împinsă pînă la demență. 
Nazismul a fost expresia acestei 
tendințe a imperialismului ger
man. De altfel, Hitler n-a făcut 
niciodată din aceasta un secret. în 
cartea sa „Mein Kampf“, el a ex
pus, fără echivoc, planurile de 
transformare a ReichulUi nazist în 
stăpînul lumii. Baza ideologică a 
acestei politici a format-o teoria 
aberantă a rasismului care, pro- 
clamînd rasa germanică drept 
„superioară" altora, propovăduia 
fie înrobirea, fie suprimarea to
tală a popoarelor aparținînd ce
lorlalte rase. Hitlerismul a făurit, 
în scopul realizării obiective
lor sale cotropitoare, o formidabilă 
mașină de război, a elaborat pînă 
la ultimele detalii strategia blitz- 
krieg-ului.

Prin toate acestea, fascismul a re
prezentat o primejdie de moarte 
pentru valorile umanității, pentru 
existența liberăm a tuturor statelor 
și, cu deosebire, a celor din Eu
ropa, pentru însăși ființa naționa
lă și fizică a multor popoare, pu- 
nînd sub un îngrijorător semn al 
întrebării întregul curs al evolu
ției societății.

Forța care a adoptat din capul 
locului o poziție ireductibilă și de 
înaltă combativitate împotriva fas
cismului a fost mișcarea comunis
tă. Afirmîndu-se ca cei mai con
secvenți apărători ai libertății și 
independenței naționale, comuniș
tii au format coloana vertebrală a 
luptei antifasciste. în același timp, 
contra înrobirii fasciste s-au ridi
cat masele populare, largi forțe de
mocratice și patriotice.

Cercurile guvernante din nu
meroase state nu au înțeles însă 
la timp grozăvia primejdiilor crea
te de fascism, au ezitat să pri
vească realitatea în față, refuzînd 
să dea crezare intențiilor nebu
nești expres manifestate de guver
nul nazist. Sprijinul acordat fas
cismului prin politica marilor pu
teri imperialiste s-a reflectat în 
poziția conciliantă și oscilările a- 
cestora, care au facilitat ascensiu
nea fascismului, au încurajat ten
dințele lui cotropitoare, au adus 
mari -nenorociri propriilor po
poare.

Este încă vie în memoria celor 
care au trăit acele vremuri situa
ția tragică ce s-a creat în Europa 
la sfîrșitul deceniului al patrulea, 
ca urmare a șirului de acte agre
sive ale hitleriștilor. După ce ao- 
cupat Austria și Cehoslovacia, după 
ce a atacat Polonia, declanșînd 
cel de-al doilea război mondial, a 
ocupat Franța, Belgia și o serie de 
alte state din Europa occidentală, 
Germania a dezlănțuit, la 22 iunie 
1941, agresiunea contra Uniunii So
vietice. Subordonîndu-și aproape 
toate țările continentului, naziștii au 
instaurat în cadrul lor „noua ordi
ne", care însemna exterminarea în 
lagăre ale morții a milioane de 
ființe omenești, teroare sălbatică, 
jaf și ruină economică.

în acea perioadă de încercări 
neasemuit de grele, lupta pe via
ță și pe moarte împotriva fascis
mului, pînă la zdrobirea lui defi
nitivă, a devenit problema funda
mentală pentru toate statele, pen
tru toate popoarele, condiția în
săși a posibilității fiecăruia de a 
supraviețui, ca și a salvării civi
lizației umane. Din această nece
sitate vitală s-a născut coaliția 
antihitleristă, care cuprindea U- 
niunea Sovietică, Anglia, Statele 
Unite ale Americii, Franța, și care, 
în procesul desfășurării războiului, 
a ajuns să unească aproape 50 de 
țări. Această coaliție a reprezentat 
o vie ilustrare a posibilităților rea
le de înțelegere și colaborare în
tre țări cu orînduiri social-politi- 
ce diferite, atunci cînd raporturile 
lor sînt guvernate de rațiune, de 
respectul valorilor umane, al li
bertății și dreptății.

în încleștarea războiului a luat 
naștere în rîndul popoarelor înro
bite și a căpătat o mare amploa
re rezistența antifascistă. împo
triva ocupanților s-au ridicat cu 
arma în mînă milioane de oameni 
din Iugoslavia, Franța, Belgia, 
Cehoslovacia, Polonia, Norvegia, 
Albania, Grecia și din alte state. 
Reunind sub același stindard cele 
mai diverse categorii sociale și po
litice, în frunte cu comuniștii, miș
carea de rezistență îi asalta din 
toate părțile pe cotropitori, slăbin- 
du-le continuu forțele și grăbind 
înfrîngerea lor.

în marele front al luptătorilor 
antifasciști a adus o importantă 
contribuție poporul român. Voința 
forțelor înaintate din România de 
a bara calea fascismului și a a- 
păra libertatea națională, atașa
mentul lor față de cauza progre
sului și dreptății în viața socia
lă s-au afirmat viguros, încă cu 
mulți ani înaintea declanșării răz
boiului hitlerist, în puternice ac
țiuni de masă, cum au fost lupte
le muncitorești din anul 1933 — 
care s-au înscris printre cele din
ții manifestări antifasciste ale pro
letariatului pe plan internațional 
— în nenumăratele demonstrații 
desfășurate sub lozinca frontului 
popular în perioada anilor 1935— 
1938.

Organizatorul și animatorul 
luptei antifasciste a fost Partidul 
Comunist Român. înțelegînd în în
treaga sa gravitate pericolul re
prezentat de nazism, comuniștii i 
s-au împotrivit cu consecvență și 
curaj. încă în 1935, atrăgînd aten
ția că fascismul amenință „nu nu

mai soarta proletariatului și a ță
rănimii, dar existența și neatâr
narea întregului popor român", 
partidul comunist sublinia că 
„lupta pentru împiedicarea pregă
tirilor fasciste și a triumfului fas
cismului, pentru salvarea propriei 
clase, pentru mintuirea întregului 
popor e sarcina cea mai arzătoare 
a muncitorimii", că „noi, comuniș
tii, sîntem gata să apărăm cu arma 
în mînă independența României 
dacă țara noastră ar fi silită să 
ducă un război național de apă
rare contra imperialismului fas
cist".

Partidul comunist a îngemănat 
strîns lupta activă contra perico
lului fascist cu lupta pentru 
prietenie și alianță cu Țara So
cialismului, apreciind statornicirea 
unor relații de bună vecinătate cu 
U.R.S.S. ca o chestiune* de mare 
importanță politică pentru Româ
nia, pentru asigurarea păcii și 
securității.

împotriva fascismului, pentru 
colaborare cu Uniunea Sovietică, 
pentru securitate colectivă în Eu
ropa se pronunțau mase de oa
meni aparținînd celor mai felurite 
categorii sociale, personalități de 
frunte ale vieții culturale și știin
țifice, numeroși oameni politici, 
în aceste împrejurări au fost sta
bilite în anul 1934, cum se cu
noaște, relații diplomatice între 
România și Uniunea Sovietică, 
ajungîndu-se pînă la elaborarea 
unui proiect de tratat româno-so- 
vietic ce urma să reglementeze 
asistența mutuală și ajutorul reci
proc între cele două țări, în cazul 
în care vreuna dintre ele ar fi 
suferit o agresiune.

Eroica luptă desfășurată de 
partidul comunist, în fruntea cla
sei muncitoare, a forțelor progre
siste, sub steagul democrației și 
independenței țării, atitudinea 
clarvăzătoare a unor grupări poli
tice ale claselor conducătoare au 
stăvilit pentru un timp ascensiu
nea spre putere a organizațiilor 
fasciste și aservirea țării Germa
niei. Intensificarea agresivității 
Reichului hitlerist în situația in
ternațională complexă ce se crea
se a făcut ca evenimentele din 
țara noastră și din alte țări să ia 
însă, după cum se știe, un curs 
negativ, în viața politică prevalînd, 
în cele din urmă, cercurile cele 
mai reacționare care s-au orientat 
spre cîrdășia cu fascismul ger
man. Părăsit de toate puterile Eu
ropei, lăsat de fapt la discreția 
Germaniei naziste, poporul român 
a devenit victima Dictatului de la 
Viena. A început astfel cea mai 
întunecată perioadă din istoria 
modernă a României, perioada 
dictaturii militaro-fasciste anto- 
nesciene, care, împotriva voinței 
poporului, a împins țara în război 
alături de Germania.

Este binecunoscut că Uniunea 
Sovietică, înfruntând cea mai mare 
parte a forțelor fasciste, dînd cele 
mai multe jertfe, a purtat greul 
războiului antihitlerist. în lupte 
crîncene și îndelungate, desfășu
rate de-a lungul unui front de mii 
de kilometri, Armata Roșie a sfă- 
rîmat, pas cu pas, mașina de 
război fascistă, acoperindu-se de o 
glorie nepieritoare. Epopeea Le
ningradului, luptele din fața Mos
covei, năpraznica lovitură dată 
dușmanului la Stalingrad, vastele 
operații desfășurate pe întinderile 
frontului pînă la Berlin vor vorbi 
peste veacuri despre eroismul po
poarelor Uniunii Sovietice, despre 
dragostea lor de țară, despre hotă- 
rîrea de a-și apăra cu orice preț 
patria, pămîntul natal. în apriga 
încleștare cu forțele fasciste și-au 
dat viața milioane și milioane de 
oameni sovietici. O impresionantă 
mărturie a patriotismului popoare
lor Uniunii Sovietice a constituit-o 
mișcarea de masă a partizanilor, 
care a făcut să ardă pămîntul sub 
picioarele cotropitorilor. Partidul 
comunist, făurit de Vladimir Ilici 
Lenin, a organizat și dinamizat 
acest imens efort de război, l-a 
îndrumat spre țelul unic al vic
toriei.

Izbînzile repurtate de Uniunea 
Sovietică au încurajat lupta celor
lalte popoare înrobite de fascism, 
întărindu-le încrederea în victorie.

în România, partidul comunist, 
situîndu-se în fruntea mișcării pen
tru scoaterea țării din războiul hit
lerist și eliberarea patriei, a defi
nit obiectivele rezistenței antifas
ciste, a organizat lupta clasei mun
citoare, a maselor populare pentru 
atingerea lor, a militat pentru coa
lizarea celor mai largi forțe poli
tice ale țării. Sub impulsul activi
tății partidului, pe măsură ce sufe
rințele cauzate de război se accen
tuau, mișcarea de rezistență a că
pătat dimensiuni tot mai largi și a 
sporit în intensitate, cuprinzînd în 
rîndurile ei muncitori, țărani, in
telectuali, oameni din cele mai va
riate categorii sociale și din rîndul 
naționalităților conlocuitoare, os
tași și cadre superioare din armată, 
personalități politice de diverse o- 
rlentări, pe toți cei interesați în e- 
liberarea țării. Lupta comuniștilor 
și a altor patrioți pentru sabotarea 
mașinii de război fasciste, pentru 
eliberarea patriei, desfășurată în 
pofida terorii cumplite dezlănțu
ite de regimul antonescian și de 
gestapo, va rămîne de-a pururi 
o pildă vie a dragostei de țară, a 
atașamentului, pînă la sacrificiul 
suprem, față de cauza libertății.

Așa cum este bine cunoscut, în 
împrejurările internaționale fa
vorabile create ca urmare a victo
riilor repurtate de Uniunea Sovie
tică și a loviturilor puternice pri
mite de agresor pe toate fronturile, 
partidul comunist, în colaborare 
cu celelalte forțe democratice și 
patriotice, a organizat și condus in
surecția armată, care a dus la răs
turnarea de la 23 August 1944 : în- 
lățurarea regimului lui Antonescu 
și alăturarea României la coaliția 
antifascistă. în cel de-al doilea 
război mondial, România a oferit 
exemplul unic al întoarcerii dintr-o 
dată a armelor de către întreaga 

armată împotriva fascismului, fapt 
în care și-a găsit o vie și puternică 
reflectare starea de spirit antihi
tleristă a militarilor români, ca și 
a întregului popor.

în cronica victoriilor armatei 
române și ale formațiunilor pa
triotice, cu care a acționat în sirin
gă cooperare, se înscriu eliberarea 
completă a Capitalei în primele 
zile ale insurecției, iar pînă la 
sfîrșitul lui august 1944, curățirea 
de hitleriști a părții centrale, de 
sud-est și sud-vest a țării. Armata 
română a continuat apoi lupta, 
alături de armata sovietică, pentru 
eliberarea întregii țări și dincolo 
de hotarele ei, pe teritoriul Unga
riei și Cehoslovaciei, pînă la în
frîngerea definitivă a Germaniei 
hitleriste. Efectivul militar de peste 
o jumătate de milion de oameni — 
din care 170 000 s-au jertfit , pe 
cîmpul de bătălie — cele peste 
3 800 de localități eliberate, de-a 
lungul unei distanțe care însu
mează mai mult de 1 000 km stră
bătuți în dispozitivul inamic, chel
tuielile pentru susținerea frontului, 
care s-au ridicat, împreună cu pa
gubele suferite prin distrugerile 
provocate de trupele fasciste, la 
peste 1 miliard de dolari la cursul 
valutar din 1938, dau măsura 
efortului uman și material al Ro
mâniei pentru zdrobirea fascismu
lui. Faptele de arme ale ostașilor 
noștri au fost în repetate rînduri 
remarcate în ordine de zi ale Co
mandamentului Suprem Sovietic și 
în comunicate de război; peste 
300 000 de soldați, subofițeri și ofi
țeri români au fost distinși cu or
dine și medalii românești, sovieti
ce, cehoslovace și ungare.

O elocventă expresie a elanului 
patriotic stîrnit în rîndurile po
porului de cauza dreaptă a răz
boiului antifascist a constituit-o 
numărul mare de voluntari. Cum 
se știe, încă în cursul anului 1943 
se constituise pe teritoriul Uniunii 
Sovietice, cu sprijinul guvernului 
sovietic, marea unitate militară, 
divizia „Tudor Vladimirescu" — 
căreia i s-a atribuit ulterior, pen
tru vitejia dovedită în luptele de 
eliberare a Debreținului, denumi
rea acestui oraș — precum și di
vizia „Horia, Cloșca și Crișan". 
După 23 August 1944, rîndurile vo
luntarilor au crescut cu zecile de 
mii de oameni înregimentați în 
formațiunile patriotice. Merită să 
fie subliniată importanța pe care a 
avut-o acțiunea organizată, din in
dicația partidului, de către Comi
tetul Central al Uniunii Tineretului 
Comunist, la chemarea căruia mii 
și mii de tineri au plecat pe frontul. 
antihitlerist.

Neuitate vor rămîne, de aseme
nea, faptele oamenilor muncii din; 
uzine, transporturi și de la sate 
care au lucrat zi și noapte, izbu
tind — în pofida imenselor greu
tăți provocate de starea de secătu
ire a economiei naționale, de dis
trugerile de război, de sabotajul 
claselor exploatatoare și elemen
telor fasciste — să asigure toate 
cele necesare frontului. Sacrificiile 
făcute de masele populare pentru 
aprovizionarea armatei s-au ridi
cat, prin substanța și proporțiile 
lor, la înălțimea faptelor de vite
jie săvîrșite pe front de ostași.

Soarta Germaniei hitleriste a fost 
pecetluită în primăvara anului 
1945, prin bătălia pentru Berlin, 
cea mai mare bătălie din istoria 
războaielor. Armata sovietică a în- 
frînt aici ultima rezistență a hitle
riștilor. Prin capitularea fără con
diții a Germaniei, la 9 mai 1945, 
s-a pus capăt războiului în Euro
pa. Cîteva luni mai tîrziu a fost 
scos din luptă aliatul Germaniei în 
Asia — militarismul japonez, la 
înfrîngerea căruia a adus o impor
tantă contribuție poporul chinez, 
sub conducerea partidului său co
munist. La capătul unei conflagra
ții fără seamăn, soldate cu pier
deri umane și materiale incalcula
bile, cu imense suferințe, oamenii 
de pe întreg pămîntul au respirat 
ușurați, punîndu-și speranța într-o 
lume mai bună, fără oprimare și 
războaie.

Pentru lupta eroică și jertfele 
date în cucerirea Victoriei, pentru 
tot ceea ce a făcut ca să nimiceas
că fascismul, popoarele sovietice 
și-au cîștigat admirația și gratitu
dinea din partea întregii omeniri.

în această zi solemnă, poporul 
român aduce omagiul și prinosul 
recunoștinței sale Uniunii Sovieti
ce, glorioaselor ei armate. în focul 
luptelor contra hitleriștilor, prin 
sîngele vărsat în comun de ostașii 
români și sovietici, s-a cimentat 
prietenia dintre poporul român și 
popoarele sovietice, prietenie ce s-a 
dezvoltat In anii construcției so
cialiste, pe fondul comunității de 
orînduire și de țeluri.

Poporul nostru cinstește, de ase
menea, bravura și jertfele forțelor 
armate ale Statelor Unite, Marii 
Britanii, Franței și celorlalte state 
din coaliția antihitleristă, ale eroi
lor mișcării de rezistență din toate 
țările, ale tuturor celor care au 
contribuit la înfrîngerea fascismu
lui.

La a 25-a aniversare a Zilei Vic
toriei, gindurile noastre se îndreap
tă cu emoție și recunoștință fier
binte spre neînfricații fii ai po
porului român — ostași și ofițeri, 
luptători din formațiunile patrioti
ce, revoluționari și antifasciști care 
n-au precupețit nimic pentru eli
berarea țării, pentru nimicirea fas
cismului. Vitejia și abnegația lor 
vor fi întotdeauna cinstite, ca o 
pildă de patriotism, de dăruire și 
devotament pentru cauza libertății, 
în istoria patriei vor fi, de aseme
nea, mereu slăvite faptele înălță
toare ale clasei noastre muncitoa
re, ale întregului popor din timpul 
războiului antihitlerist.

Contribuția țării noastre la în
frîngerea Germaniei naziste a fost 
recunoscută și apreciată de puteri
le aliate, de opinia publică inter
națională. Numeroase documente, 
remarcînd „actul curajos al cotitu
rii hotărîtoare a politicii României 

spre ruptura cu Germania hitleris- 
tă și alianța cu Națiunile Unite, in 
clipa cînd încă nu se precizase clar 
infringerea Germaniei" — citat din 
Decretul Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., din t5 iulie 1945 — au re
levat rolul considerabil pe care l-a 
jucat acest acț în schimbarea ra
portului de forțe pe plan militar și 
politic în sud-estul Europei, în e- 
voluția generală a războiului. La 
Conferința de pace de la Paris, 
delegatul Uniunii Sovietice, Vîșin- 
ski, sublinia : „La 23 August, cînd 
nu erau încă evidente perspective
le desfășurării viitoare a eveni
mentelor militare și cînd soarta 
Germaniei era departe de a fi cla
ră, politica externă a României a 
luat o întorsătură hotărîtoare. Ro
mânia a încetat complet operațiile 
militare împotriva Uniunii Sovie
tice pe toate teatrele de război, a 
ieșit din războiul împotriva Națiu
nilor Unite, a rupt legăturile cu 
Germania și sateliții ei, a intrat în 
război de partea Națiunilor Unite, 
împotriva Germaniei și Ungariei. 
Prin aceasta România a acordat 
ajutor Națiunilor Unite și, în pri
mul rînd. Uniunii Sovietice, care, 
mai mult decît celelalte țări, a su
portat atacurile militare din partea 
Germaniei și a sateliților ei". La 
rîndul său, ministrul de externe al 
Marii Britanii, Eden. într-o decla
rație făcută în Camera Comunelor 
în septembrie 1944, arăta că „Ro
mânia a dat un ajutor substanțial 
cauzei aliaților", iar deputatul la
burist Ivor Thomas, atrăgînd aten
ția că România este a patra țară în 
coaliția antihitleristă în ce privește 
efectivele angajate pe frontul anti
fascist, propunea să i se acorde sta
tut de cobeligerantă. Toate acestea 
proiectează o puternică lumină a- 
supra importanței internaționale a 
actului de la 23 August 1944 și a 
importanței participării României 
la războiul antihitlerist, îndreptă
țind satisfacția poporului nostru de 
a-și fi adus contribuția la obți
nerea victoriei asupra fascismului.

patriei. Ele au 
granitică prin 
populare, prin 
viu a forțelor

al oameni-inventiv
ridicarea întregii ac- 

economice și sociale

Tovarăși,
Sfertul de secol care a trecut de 

la terminarea războiului a coincis 
pentru poporul român cu perioada 
unor prefaceri adînci și fecunde, 
produse pe toate planurile existen
ței sociale, ca rezultat al revoluției 
populare și al construirii orînduirii 
noi, socialiste. Au fost ani de mun
că încordată, de eforturi stărui
toare pentru vindecarea rănilor 
războiului și refacerea economiei 
naționale, pentru așezarea temeini
că a întregii țări pe făgașul pro
gresului neîntrerupt și multilateral. 
Judecind lucrurile în perspectiva 
pe care ne-o dă curgerea timpului, 
putem aprecia că jertfele făurito
rilor victoriei de acum 25 de ani, 
ca și energia oamenilor muncii de
dicată propășirii patriei după eli
berare, n-au fost zadarnice, ci au 
rodit bogat în împlinirea înaltelor 
idealuri ale poporului român, de li
bertate, dreptate socială și viață 
nouă.

Independența și suveranitatea 
redobîndite prin eliberarea de sub 
jugul fascist sînt astăzi mai reale 
ca oricînd în isfertTa 
căpătat o temelie 
instaurarea puterii 
dezvoltarea în ritm 
de producție, ca urmare a înfăp
tuirii politicii partidului, prin spo
rirea avuției naționale. Succesele 
economice, politice, sociale obți
nute în anii socialismului au 
schimbat în mod profund înfățișa
rea țării, traiul oamenilor muncii 
de la orașe și sate.

în prezent, poporul nostru este 
angajat cu toate forțele în îndepli
nirea sarcinilor ultimului an al 
actualului cincinal, pregătind ast
fel trecerea la realizarea amplului 
program elaborat de Congresul al 
X-lea al Partidului Comunist Ro
mân. Atingerea obiectivului lumi
nos pe care ni l-am propus — fău
rirea societății socialiste multilate
ral dezvoltate, implică o mare con
centrare de mijloace, o muncă e- 
nergică și conștiincioasă în toate 
domeniile. Partidul polarizează re
sursele țării, capacitățile creatoare 
și spiritul 
lor spre 
tivități 
la un nivel calitativ mereu supe
rior, corespunzător exigențelor so
cietății moderne, posibilităților o- 
ferite de revoluția științifico-teh- 
nică pe care o trăim. Numai astfel 
poate fi obținută o eficiență din 
ce în ce mai mare în toate com
partimentele organismului nostru 
social, poate fi asigurată dezvolta
rea neîntreruptă a societății ro
mânești, poate fi lărgită perma
nent baza creșterii nivelului de 
trai al oamenilor muncii.

în centrul atenției se află, ca și 
pînă acum, dezvoltarea intensivă 
a forțelor de producție și moder
nizarea economiei, de care depin
de, în primul rînd, sporirea bo
găției materiale a societății. Tot
odată, pentru asigurarea libertății, 
progresului și bunăstării, un rol 
excesiv de important îl au și îl 
vor avea cu atît mai mult în 
viitor știința și cultura, formația 
spirituală a oamenilor, 
danță cu acest adevăr, 
preocupă de extinderea 
nizarea învățămîntului, 
pal factor de instruire 
lizare, precum și de stimularea ge
nerală a tuturor componentelor 
culturii. Trebuie, de asemenea, 
subliniat că imensitatea efortului 
făcut de stat pentru dezvoltarea 
economiei, științei, culturii și artei, 
pentru perfecționarea vieții social 
în ansamblu, implică un stăruitor 
efort individual din partea fiecă
ruia, indiferent de locul pe care îl 
ocupă în societate, de a-și perfec
ționa propria activitate, de a acu
mula cît mai mult din adevărata 
avalanșă de cunoștințe pe care le 
creează geniul uman în epoca ac
tuală. Adăugind cadrul mereu mai 
favorabil ce se creează în viața 
societății noastre prin adîncirea 

în concor- 
statul se 
și moder- 
ca princi- 

și cultura-

sistematică a democrației socialis
te, prin atragerea la luarea deci
ziilor a celor ce sînt chemați să le 
și înfăptuiască, avem o imagine a 
preocupărilor majore ale partidu
lui și statului, menite să degaje 
tot mai evident trăsăturile proprii 
socialismului.

Evocînd evoluția țării noastre 
din anii luptei împotriva fascis
mului și pînă în prezent, se cu
vine să subliniem încă o dată, ca 
o realitate esențială care rezultă 
din această evoluție, sudura trai
nică dintre partid și popor, forța 
dinamizatoare a politicii partidu
lui. Ceea ce generează imensa au
toritate și influența de care se 
bucură partidul în popor este, 
pînă la sfîrșitul sfîrșitului, faptul 
că în întreaga sa politică el dă 
expresie năzuințelor și intereselor 
fundamentale ale ’națiunii. Răs- 
punzînd acestor interese, politica 
partidului răspunde implicit inte
reselor socialismului și progresu
lui în întreaga lume. Partidul, 
despre care putem afirma cu toa
tă vigoarea că reprezintă chinte
sența conștiinței de sine a clasei 
muncitoare, a forțelor celor mai 
înaintate ale națiunii noastre so
cialiste, s-a dovedit și se dove
dește la înălțimea misiunii sale is
torice de conducător politic al 
poporului în lupta pentru liber
tate, pentru înflorirea României 
socialiste.

dezvoltare 
națională.

Tovarăși,
Victoria asupra fascismului a 

avut consecințe profunde pe arena 
mondială, a marcat începutul u- 
nui proces de ample mutații în 
configurația social-politică a ome
nirii, în raportul de forțe și în re
lațiile internaționale.

De o importanță istorică deo
sebită este constituirea sistemului 
socialist mondial, cuprinzînd 14 
state, sistem care reprezintă prin
cipala forță a evoluției societății 
contemporane, cea mai puternică 
stavilă în calea reacțiunii, a im
perialismului. O forță politică in
fluentă a zilelor noastre a devenit 
mișcarea comunistă și muncito
rească. In anii de după război, în 
numeroase țări a crescut conside
rabil gradul de organizare a cla
sei muncitoare, s-au lărgit rîndu
rile partidelor comuniste, a sporit 
capacitatea lor de a se adapta la 
condițiile specifice țărilor în care 
activează, de a călăuzi masele 
populare, atît în direcția unor 
schimbări structurale în viața so
cietății, cît și a apărării libertății 
și independenței popoarelor. Ulti
mul pătrar de veac a cunoscut, de 
asemenea; o vijelioasă 
a luptei de eliberare 
ceea ce a determinat prăbușirea 
sistemului colonial al imperialis
mului. Mișcarea pentru dobîndi- 
rea și apărarea independenței na
ționale reprezintă o componentă 
de seamă a progresului general al 
societății omenești.

Asistăm la o tot mai puternică 
afirmare a voinței popoarelor de a 
se dezvolta de sine stătător, fără 
nici un amestec din afară, la spo
rirea necesității ca fiecare națiune, 
fiecare stat să se afirme pe arena 
internațională. Pentru libertate și 
progres social, împotriva încercă
rilor cercurilor reacționare mon
diale de a se amesteca în treburile 
interne ale popoarelor acționează 
astăzi puternice forțe social-poli- 
tice, cuprinzînd cjasa muncitoare, 
pături largi ale țărănimii, intelec
tualității, tineretului, organizații de 
femei, cercuri sociale extrem de di
ferite sub raportul convingerilor și 
orientărilor politice, filozofice și re
ligioase, personalități ale vieții ști
ințifice și culturale.

O privire lucidă asupra evoluției 
omenirii duce la concluzia că, spre 
deosebire de anii premergători ul
timului război mondial, superiori
tatea se află, în prezent, de partea 
forțelor sociale care militează pe 
toate continentele pentru respec
tarea dreptului imprescriptibil al 
fiecărui popor de a-și hotărî singur 
destinele, împotriva imperialismu
lui, pentru pace și colaborare între 
state. Firește, atâta timp cît există 
imperialismul există și pericolul 
politicii sale agresive, de hegemo
nism și supremație mondială. Nu 
pot și nici nu trebuie să fie igno
rate sau subestimate acțiunile 
cercurilor imperialiste reacționare 
care atentează la libertatea popoa
relor, tendința lor de a încorda re
lațiile internaționale. Ultimul pă
trar de veac a arătat, nu de puține 
ori, că acestea nu se dau în lături 
de la încălcarea independenței și 
suveranității statelor, recurg la 
presiuni politice și economice, la 
ingerințe în treburile interne ale 
altor țări, promovează o politică de 
forță și de amenințare cu forța, in
tensifică înarmările. Tocmai de ă- 
ceea este un imperativ pentru toa
te popoarele să-și păstreze perma
nent trează vigilența și să acțio
neze unit, stăvilind încercările de 
a opri societatea umană să pășeas
că înainte pe drumul progresului 
și păcii.

Mersul lumii contemporane ridi
că -în fața statelor problema con
duitei în raporturile dintre ele, 
precum și sarcina de a așeza aces
te raporturi pe o solidă bază prin
cipială, de a se lua toate măsurile 
necesare, la scară națională, regio
nală și planetară, pentru soluțio
narea pe cale pașnică, a litigiilor 
internaționale, asigurarea progre
sului omenirii, prevenirea unui nou 
război și statornicirea unei păci 
durabile.

Examinarea cauzelor care au ge
nerat ultima conflagrație mondia
lă, ca și desfășurarea vieții inter
naționale în perioada postbelică 
pun în lumină consecințele nefaste 
pe Care le au încălcarea normelor 
fundamentale ale relațiilor dintre 
state, politica de forță și domina
ție, de lezare a drepturilor și in
tereselor legitime ale statelor su
verane și ale popoarelor. Este, deci, 
salutar faptul că în opinia publică 
mondială, cît și în rîndul oameni

lor politici capătă tot mai mulți a- 
derenți ideea necesității de a clădi 
raporturile dintre state pe baza 
respectării stricte a dreptului sacru 
al fiecărui popor de a-și hotărî 
destinele corespunzător propriei 
opțiuni, de a statornici spiritul de 
justiție și morală în relațiile inter
naționale, prin observarea consec
ventă, de către toți și față de toți, 
a principiilor independenței și su
veranității naționale, egalității în 
drepturi, neamestecului în trebu
rile interne și avantajului reciproc- 

Călăuzită neabătut de idealurile 
nobile ale libertății, progresului 
social și păcii, România socialistă 
desfășoară pe arena internaționa
lă, așa cum se știe, o intensă și 
multilaterală activitate. Prin gla
sul secretarului general al Partidu
lui Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, au fost de ne
numărate ori afirmate constantele 
politicii externe a partidului și sta
tului nostru ; prietenia, alianța și 
colaborarea cu toate țările so
cialiste, ca element fundamental 
al acestei politici — dezvoltînd 
activ cooperarea în cadrul Consi
liului de Ajutor Economic Reciproc 
și al Tratatului de la Varșovia, ca 
și în cadrul relațiilor cu celelalte 
state socialiste ; extinderea colabo
rării cu toate țările lumii, indife
rent de orînduirea social-politică ; 
lupta pentru unitatea tuturor for
țelor antiimperialiste, iubitoare de 
libertate, democrație și pace ; res
pectarea dreptului fiecărui popor 

>de a-și decide soarta cum îi dic
tează propriile interese ; înfăptui
rea dezarmării și cu prioritate a 
celei nucleare; promovarea nor
melor de drept și morale în rela
țiile internaționale.

Este bine cunoscută poziția țării 
noastre în ce privește securitatea 
europeană. înfăptuirea acestui de
ziderat, instaurarea unui climat de 
înțelegere și conlucrare pașnică 
între statele continentului nostru 
ar corespunde intereselor vitale ale 
popoarelor din Europa, ca și inte
reselor generale ale păcii în lume, 
ar contribui la însănătoșirea între
gii vieți internaționale, la soluțio
narea pașnică a problemelor diver
gente existente pe glob. Sîntem, de 
asemenea, convinși că ar avea re
percusiuni extrem de pozitive pen
tru pacea mondială, pentru dezvol
tarea colaborării și cooperării între 
toate statele, desființarea blocu
rilor militare, retragerea trupelor 
străine de pe teritoriul altor state, 
renunțarea la forță și la amenin
țarea cu forța în relațiile interna
ționale.

Pentru poporul român este un 
motiv de îndreptățită mîndrie 
faptul că spiritul care animă poli
tica externă a partidului și sta
tului nostru, principialitatea ei, 
telurile pe care le slujește au fă
cut să crească permanent presti
giul internațional al României, 
stima și prețuirea sa pe plan 
mondial.

Evoluția vieții internaționale în 
ultimele decenii învederează ca
racterul indivizibil al păcii. In
tr-adevăr, în condițiile interdepen
dențelor atît de strînse, proprii 
epocii actuale, nu este nici o exa
gerare în aserțiunea că orice fo
car de încordare, orice război 
local se poate agrava și extinde, se 
poate transforma, la un moment 
dat, într-un factor de tulburare a 
păcii pe întreaga planetă.

Pornind de la principiile care 
călăuzesc politica externă a țării 
noastre, de la atitudinea de spriji
nire fermă a dreptului fiecărui po
por de a decide liber asupra desti
nelor sale, guvernul român și-a fă
cut cunoscută, prin recenta sa De
clarație, poziția față de evenimen
tele din Vietnam, din Cambodgia 
și din Laos, cerînd încetarea agre
siunii americane. Cu aceeași grijă 
față de soarta păcii, progresului și 
libertății popoarelor, îngrijorată de 
intensifiearea acțiunilor militare și 
creșterea încordării în Orientul A- 
propiat, România se pronunță stă
ruitor pentru reglementarea pe căi 
politice a conflictului din această 
zonă, pe baza rezoluției Consiliului 
de Securitate.

Poporul român, partidul nostru 
comunist și guvernul României so
cialiste nutresc încrederea că per
spectiva construirii unei lumi fără 
războaie, a instaurării unei păci 
durabile pe planeta noastră este o 
perspectivă realistă. Desigur, nu 
pot fi eludate obstacolele existente 
încă în calea atingerii acestui dezi
derat, persistența forțelor reacțio
nare care acționează în lume, dar 
avem toate motivele să privim op
timiști viitorul omenirii. In condi
țiile actuale, ale furtunoasei dez
voltări a științei ș| tehnicii, legă
turile de colaborare, coexistența 
pașnică între state se impun cu o 
forță ireductibilă ; de altfel, aceasta 
este singura alternativă a unui 
război termonuclear pustiitor, care 
ar echivala cu pierderi incomensu
rabile pentru întreaga omenire.

Partidul și statul nostru conside
ră că succesul luptei ce se desfă
șoară pe plan mondial pentru pace 
și progres, împotriva pericolului de 
război, pentru cauza libertății și 
independenței popoarelor, depinde 
în mod hotărîtor de unirea într-un 
front comun a tuturor forțelor 
antiimperialiste. De aceea, ne pro
nunțăm consecvent și depunem e- 
forturi perseverente pentru depă
șirea dificultăților și divergențelor 
care există în prezent în relațiile 
dintre țările socialiste și dintre 
partidele comuniste și muncitorești, 
pentru întărirea unității țărilor so
cialiste, a mișcării comuniste — 
factori hotărîtori ai evoluției lumii 
contemporane — pentru unitatea 
forțelor democratice și progresiste, 
antiimperialiste de pretutindeni. 
Prin eforturile conjugate și neslă
bite ale tuturor popoarelor se poa
te crea pe globul pămîntesc clima
tul de liniște și înțelegere între 
state.

Sîntem încredințați că rațiunea 
și pacea mondială vor triumfa I 

Consiliului de Stat, ai guvernului, ai Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, vechi activiști ai mișcării muncitorești și antifasciste din țara noastră, veterani din războiul antifascist, conducători de instituții centrale și organizații obștești, generali activi și in rezervă, foști comandanți de mari unități pe frontul antihitlerist, reprezentanți ai consiliilor naționalităților conlocuitoare, personalități ale vieții științifice și culturale, oameni al muncii din întreprinderile și instituțiile bucureștene, ofițeri ai Forțelor noastre Armate.Au luat parte șefi de misiuni diplomatice acreditați la București și atașați militari, precum și corespondenți ai presei de peste hotare.S-a intonat imnul de stat al Republicii Socialiste România.Cuvîntul de deschidere a adunării a fost rostit de tovarășul Dumitru Popa, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului municipal București al P.C.R., primarul general al Capitalei.Primit cu îndelungi aplauze a luat cuvîntul tovarășul Ion Gheor- ghe Maurei*, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului de Miniștri.Expunerea a fost subliniată în repetate rînduri cu puternice aplauze.
î *Adunarea din Sala Palatului Republicii a încununat o serie de ample manifestări ce au avut loc in intreaga țară — conferințe, simpozioane, expoziții documentare, întâlniri cu veterani din cel de-al doilea război mondial — manifestări prin care poporul român a întâmpinat această zi, cu dublă semni'" 'ație, înscrisă cu litere de aur în '-tbpi- sețul patriei. întreaga noasttă națiune cinstește cu recunoștință și înaltă mîndrie patriotică amintirea neinfricaților luptători care în urmă cu 93 de ani au cucerit independența de stat a României, deschizînd perspectiva realizării unității statale și a dezvoltării moderne a tării ; memoria eroilor care, în cel de-al doilea război mondial, prin luptă dirză pentru eliberarea patriei, prin jertfe supreme și-au adus o contribuție de preț, unanim recunoscută, la zdrobirea fascismului și dobîndirea victoriei.Adunarea festivă consacrată aniversării Zilei victoriei și independenței de stat a României s-a încheiat într-o atmosferă de puternică însuflețire. Asistența ovaționează îndelung pentru Partidul Comunist Român, stegarul luptei pentru înfăptuirea idealurilor poporului nostru de independență și libertatea patriei, conducătorul încercat pe drumul construcției socialiste. Se scandează îndelung, „P.C.R.", „P.C.R.", „Ceaușescu — P.C.R.".Este o nouă și puternică afirmare a dragostei, a atașamentului profund al întregului nostru popor față de partid, de conducătorii săi, a ho- tărîrii ferme de a înfăptui neabătut politica1 internă și externă, marxist- leninistă; a Partidului Comunist Român pentru continua înflorire a patriei, pentru ridicarea României pe noi culmi ale civilizației și progresului, pentru triumful păcii și socialismului în lume. (Agerpres)

Depuneri de coroaneCu prilejul aniversării Zilei victoriei asupra fascismului, vineri dimineața, la Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism și la Monumentul eroilor sovietici au depus coroane de flori ambasadorul Republicii Socialiste Cehoslovace, Miroslav Sulek, ambasadorul Republicii Democrate Germane, Ewald Moldt, și membrii celor două ambasade.In dimineața aceleiași zile, la Monumentul eroilor sovietici au depus coroane de flori ambasadorul Uniunii Sovietice. A. V. Basov, ambasadorul Republicii Populare Bulgaria, Spas Gospodov, ambasadorul Republicii Populare Polone, Jaromir Ochedusz- ko, și membrii acestor ambasade.La solemnități au luat parte generali și ofițeri superiori ai Forțelor Armate ale Republicii Socialiste România, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe. La Monumentul eroilor sovietici au fost prezenți A. V. Basov, ambasadorul Uniunii Sovietice la București, și membrii ambasadei.
★In aceeași zi. au fost depuse coroane de flori, din partea Ambasadei Uniunii Sovietice la București, la Monumentul eroilor sovietici din Dealul Copoului din Iași și la Cimitirul eroilor sovietici din Tg. Mureș.

DE PARTID Șl DE STATIn cursul zilei de vineri, delegații ale organelor locale de partid și de stat din unele județe ale țării au plecat în Uniunea Sovietică pentru a participa la manifestările prilejuite de cea de-a 25-a aniversare a Zilei victoriei împotriva fascismului german.O delegație de partid din județul Tulcea, condusă de Teodor Coman, prim-secretar al Comitetului județean Tulcea al P.C.R., președintele Consiliului popular județean, a plecat la Ismail (R.S.S. Ucraineană) ; o delegație de activiști ai Comitetului județean de partid Galați, condusă de Mantu Croitoru, membru al biroului comitetului județean, a plecat la Vulcănești (R.S.S. Moldovenească) ; o delegație de activiști de partid din Iași, condusă de Eugen Biliuță, secretar al Comitetului municipal de partid, a plecat la Ungheni (R.S.S. Moldovenească) ; o delegație de activiști de partid și de stat a municipiului Bîrlad, condusă de Vicol Pa- naite, secretar al Comitetului municipal de partid, a plecat la Cahul (R.S.S. Moldovenească) ; o delegație de activiști de partid și de stat din județul Botoșani, condusă de Nicolae Iliuță, membru al Comitetului județean de partid, a plecat la Fălești (R.S.S. Moldovenească) ; o delegație de activiști de partid și de stat din județul Vaslui, condusă de Ion Croitoru, prim-secretar al Comitetului o- rășenesc de partid Huși, a plecat în localitatea Leova (R.S.S. Moldovenească).
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DESECĂRILE
o problemă de mare actualitate
pentru cimpia de vest a w ■■ 

a țarii
Plenara din martie a.c. a Comitetului Central al partidului a aprobat Programul național privind gospodărirea rațională a resurselor de apă, extinderea lucrărilor de irigații, îndiguiri, desecări și combaterea eroziunii solului. Aplicarea acestor prevederi va contribui la sporirea simțitoare a producției agricole, la rezolvarea a numeroase probleme de ordin economic și social. în cadrul programului amintit, un loc important îl ocupă lucrările de combatere a inundațiilor și a excesului de umiditate. Se prevede, între altele, executarea unor lucrări de îndiguiri și desecări pe o suprafață de 500 000 hectare. La stabilirea obiectivelor, așa cum se a- rată în programul respectiv, s-a ținut seama de importanța economică și socială, precum și de urgența acestor acțiuni, rezultînd următoarea repartiție teritorială : cimpia de vest a țarii, circa 60 la sută din suprafața totală, celelalte rîuri interioare, circa 35 la sută și Lunca Dunării circa 5 la sută. Concomitent, se vor executa, pe o suprafață de circa 200 000 ha, lucrări de completare și modernizare a unor sisteme vechi de îndiguiri și desecări, multe din secolul trecut, care nu mai răspund în bune condiții cerințelor actuale ale agriculturii.Asemenea lucrări nu numai că sînt. bine venite, ci și absolut necesare. în zona cimpiei din partea de vest, circa 1 700 000 hectare teren, care reprezintă 18,5 la sută din suprafața arabilă a țării, sînt supuse inundațiilor sau au exces de umiditate, ceea ce diminuează simțitor producția agricolă. Aci există 175 000 ha soluri sărătu- rate, slab sau total neproductive, 700 003 ha lăcoviști. soluri cu exces de umiditate care așteaptă ca, prin lucrări de îmbunătățiri funciare, să fie valorificate superior. în această primăvară, cu precipitații numeroase, s-au putut vedea și mai mult efectele negative ale excesului de apă. Numeroase terenuri agricole nu pot fi lucrate la timp, ceea ce, evident, va avea repercusiuni asupra nivelului viitoarei recolte.în anii din urmă, în această zonă a țării au fost făcute vaste lucrări de desecare, iar altele sînt în curs de înfăptuire. Cu toate acestea, însemnate suprafețe de teren suferă din cauza excesului de umiditate. De

aceea, consider că în cimpia de vest cea mai arzătoare problemă o constituiepune cu mai multă stringență chiar decit irigațiile.Pe lingă lucrările de mari proporții pe care le face statul in această zonă în vederea evacuării apelor, eforturi mari trebuie depuse de fiecare unitate agricolă, efectuind lucrări mai simple, dar care să evite stagnarea apelor. Multe terenuri au exces de umiditate și chiar sînt inundate din cauză că unele cooperative agricole vecine nu s-au înțeles pentru a face o lucrare simplă, un canal care ar fi dat posibilitatea scurgerii apelor care stagnează. Prin asocierea cooperativelor — acțiune necesitind a fi coordonată pe plan județean — asemenea lucrări ar putea fi făcute mai repede și cu cheltuieli materiale mai reduse. De exemplu, lucrările de îndepărtare a excesului de umiditate și coborîrea ■ - ■ •executate pe.Sînmartin-Arad, exercită o puternică influență pe mulți kilometri în jur, cuprinzind comunele Macea, Ciclău, Șimand și altele. De aceea, se impune ca aceste lucrări să fie executate necondiționat în cadrul unor largi acțiuni de colaborare. Un rol deosebit în această privință revine cooperativelor agricole, care dețin cea mai mare parte din fondul funciar agricol. Acțiunea de colaborare activă, directă, dintre unități pentru executarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare nu este de altfel ceva nou în cimpia de vest a țării. Ea a existat in trecut în cadrul unor organizații anume create pe bazine și subbazine hidrografice. Constituirea cit mai repede a unor asociații se impune cu atît mai mult cu cît obiectivele ce stau în fața agriculturii și posibilitățile tehnico-științifice, materiale, sînt acum mult sporite. Cînd spun aceasta mă gîndesc că lucrările respective, executate prin colaborarea unităților agricole, s-ar putea face mult mal repede. în același timp, asociațiile a- mintite ar putea constitui o verigă importantă de legătură mai strînsă între știință • și producție. Multe din rezultatele cercetării ar putea mai ușor și mai repede să fie aplicate in producție.Sînt apoi lucrări pe care trebuie

desecările, problemă care se

nivelului apelor freatice, pășunea model de la

să le facă fiecare unitate agricolă în parte. In multe locuri, de exemplu, apele nu pot fi evacuate, deoarece actualele canale fie că sînt împotmolite, fie că sint invadate de vegetație de baltă. Desigur, întreținerea canalelor principale cade în sarcina organelor de specialitate, dar cele care sînt pe terenul unităților agricole trebuie curățate de acestea. Numai că acestei lucrări nu i se acordă atenția cuvenită. De aceea, nu trebuie așteptat totul de la stat, ci să fie întreprinse acțiuni de masă în vederea executării unor lucrări mai simple, dar cu mare eficacitate pentru înlăturarea excesului de' umiditate.A doua problemă se ridică în legătură cu exploatarea propriu-zisă a terenurilor cu exces de umiditate din cimpia de vest a țării. Rezultatele obținute pe baza a numeroase experiențe pot fi aplicate în practică. S-a stabilit, de exemplu, o tehnologie specifică de lucrare a lăcoviștelor. De asemenea, s-a pus la punct tehnica ameliorării sărăturilor, amendarea solurilor acide, prevenirea și combaterea eroziunii solurilor etc. Fiecare din problemele menționate au fost soluționate, incit rezultatele obținute pot sta la baza proiectării îmbunătățiri funciare, apelor și valorificarea păminturilor slab sau ductive.Vreau numai să amintesc că potențialul de producție al lăcoviștelor poate fi sporit pină la dublare, prin valorificarea conținutului lor foarte ridicat de materie organică. Aceasta se poate face prin îndepărtarea excesului de umiditate și afînare. Practica a arătat că, pe lăcoviști, o arătură bună și la timp valorează cit o îngrășare puternică. Tehnica stabilită pentru ameliorarea sărăturilor, aplicată în condiții de producție în cadrul unui număr însemnat de loturi demonstrative (5—10 ha), a dus la creșterea producției de masă verde de la 1 000—1500 la 15 000—20 000 kg și, în mod excepțional, la peste 30 000 kg la hectar. Prin calcarizarea solurilor acide, în cadrul unor măsuri experimentate și aplicate, producția de cereale poate fi ușor dublată,. iar la trifoi, de exemplu, se poate ajunge pînă la 40 000 kg masă verde la hectar, față de 5 000—6 000; kg cît se ob-

lucrărilor de gospodărirea superioară a total nepro-

■ț

ÎN CONSTRUCȚIE

LA CRAIOVA

FABRICA
DE CATALIZATORICRAIOVA (corespondentul „Scînteii"). — Ținînd seama de experiența dobîndită de chimiștii craioveni în producerea catalizatorilor, de necesitățile economiei naționale și de posibilitățile e- xistente, în cadrul Combinatului chimic Craiova a fost amplasată o fabrică de catalizatori de mic tonaj, a cărei construcție a și început zilele acestea. In cadrul fabricii se vor produce 5 catalizatori de bază, dintre care amintim : pe cei de oxid de zinc pentru desulfarea gazului metan, de cobalt-molibden, de pentoxid de vanadiu pentru fabricarea acidului sulfuric etc. Se vor mai fabrica, de asemenea, ca produși intermediari, alumină-suport și azotat de cobalt, ce se vor folosi la fabricarea catalizatorilor.Noul obiectiv va intra în producție în cursul anului viitor.

Sistem
intercooperatist

de irigații
in județul
TeleormanALEXANDRIA (corespondentul „Scînteii"). — In județul Teleorman a fost inaugurat sistemul in- tercooperatist de irigații Gorga- nu, amenajat prin eforturile unite ale cooperatorilor din Bragadiru, Bujoru, Năsturelu și Zimnicea. în prima etapă, apele Dunării, deversate în albia pîrîului Pasărea, permit irigarea a 1 400 hectare. Prin lucrările ce vor fi executate în continuare, suprafața de teren care nu va mai cunoaște seceta va spori pînă Ia 2 575 hectare. Amenajarea primelor suprafețe a necesitat, între altele, dislocarea a circa 200 000 mc pămînt, revenind circa 7—8 mc de fiecare locuitor al celor patru localități.
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ține în mod obișnuit. Cele arătate nu reprezintă decit unele jaloane in organizarea acțiunii de sporire a producției agricole în cimpia de vest. Ținînd seama de cele arătate, mă gîndesc la suprafețele întinse de soluri slab productive, dintr-o cauză sau alta, din zona Aranca, Timișaț, Teuz, Cigher și altele, care vor trebui să fie valorificate superior.Dacă celor arătate vom adăuga, cum se cuvine, și celelalte pîrghii de sporire a producției agricole : mecanizarea, îngrășămintele, erbicidele, in- sectofungicidele, soiurile valoroase de plante și, mai presus de toate, munca noastră, a tuturor, făcută cu pasiune, nu se poate să nu reușim să însănătoșim întinsele suprafețe de pămint din cimpia de vest a țării, care zac de atîta amar de vreme înecate de apă sau însetate în timpul arșițelor. De aceea, ceea ce ne propunem să facem este, într-un anumit înțeles, nu numai o chirurgie, ci și un fel de medicină a pămintului, pe care il dorim cît mai sănătos și mai darnic. Pentru ateasta, este absolut necesară, pe de o parte, stabilirea unei strînse colaborări între cercetarea științifică și practica de producție in ce privește ridicarea fertilității pămîntului și gospodărirea chibzuită a apelor. Realizările obținute de stațiunile experimentale agricole Lovrin și Oradea, centrele Socodor, Sînmartin și Di- niaș în' ce privește ameliorarea sărăturilor, de Institutul agronomic Timișoara în legătură cu cunoașterea și inventarierea bogatelor rezerve de apă freatică și subterană pentru irigații, vor trebui să stea la baza acțiunilor de sporire a producției agri- ,cole din această zonă. Zestrea științifică acumulată va trebui folosită cu mai multă îndrăzneală.îngrijindu-ne de îmbunătățirea solurilor, să avem în vedere adevărul cuprins în expresiile pline de înțelepciune ale poporului : „ocupă-te întîi de pămînt și pe urmă ridică ochii spre nori". Nu trebuie să ne îndoim, în același timp, nici o clipă de recunoștința pămîntului, arătată prin roadele bogate cu care va răsplăti grija care i se acordă.
Prof. dr. C. V. OPREA
Institutul agronomic Timișoara

Uzina de reparații auto din Suceava unei tinere și complexe zone industriale în unități, Uzina de reparații auto, deservită de cadre calificate, dispune de hale spațioase, cu linii tehnologice moderne și standuri de încercare a mașinilor. Colectivul acestei uzine execută reparații capitale la diferite tipuri și mărci de autovehicule, revizii generale ale motoarelor. De asemenea, aici se pot efectua revizii și reparații la automacarale hidraulice cu o capacitate de 1,5 și 2,5 tone, precum și alte lucrări de specialitate. Cea mai tinără secție a uzinei este cea de construcții metalice. Foto : Gh. Vințilă
— pe care v-o prezentăm în fotografie întregește profilul curs dc dezvoltare. Amplasată pe aceeași platformă cu alte noi

în subteran:

Un peisaj specific Deltei, dar cu un element nou : culturi de legume sub adăpost de polietilenă. Membrii coope
rativei agricole „Nufărul", județul Tulcea, vor obține, pe această cale, o producție mult mai timpurie de legume

Se știe că pentru realizările obținute anul trecut, colectivul întreprinderii miniere Hunedoara a primit pentru a doua oară Steagul roșu și Diploma de unitate fruntașă pe ramură în întrecerea socialistă. Bilanțul economic pe primul trimestru din a- cest an confirmă în continuare titlul cîștigat și evidențiază hotărirea minerilor de aici de a aspira spre un loc de frunte în întrecere și în.1970, Inregistrjnd depășiți itnpbttante la a- proape toți indicatorii planificați, ei au realizat în primele trei luni un plus de 1 500 tone fier în minereul marfă livrat beneficiarilor — furnaliștii de la Hunedoara și Călan.Caracteristic derii miniere este faptul că ani activitatea de producție a cunoscut — sub aspect tehnic și valoric — un progres continuu, obiectivele economice stabilite prin planul de stat fiind realizate integral, chiar depășite. In mod evident apare creșterea productivității muncii pe baza mecanizării lucrărilor și aplicării u- nor metode de exploatare moderne, cum este extracția minereurilor prin gale- ■rii în subetaje. Aceasta a permis să se obțină în une- sectoare randamente de și chiar 12 tone minereu post. Eforturile, măsuri- întreprinse în acest scop îmbină strîns cu o tot mai mare răspundere pentru calitatea minereului extras. în așa fel ca sporirea productivității muncii să nu afecteze cu nimic

satisfacerea exigențelor beneficiarilor, ale siderurgiș- tilor. In această întreprindere se fac pregnant simțite eforturile colectivului pentru armonizarea celor doi indicatori care caracterizează într-un înalt grad eficiența activității productive a unei unități industriale.— Proporționalitatea optimă sau armonia, cum

aplicarea metodelor de mare productivitate — au a- vut un corespondent de aceeași talie în măsurile tehnico-organizatorice privitoare la ridicarea calității produselor, pe care le-am înfăptuit în paralel. Aș vrea să amintesc că încă din anul trecut calitatea minereului a constituit un obiectiv frecvent de analiză temeinică atît in cadrul co-
DIN EXPERIENȚA ÎNTREPRINDERII

MINIERE HUNEDOARAîritreprin-Hunedoara în ultimii vreți să-i ziceți, a celor doi indicatori nu se realizează de azi pe miine — ne-a spus ing. Vasile Flore», directorul întreprinderii. Ea reclamă nu numai o preocupare relativ îndelungată în timp, dar și o perseverență neîntreruptă pentru promovarea noului. Așa am procedat noi. Orice intervenție înnoitoare în baza tehnico-materială de care dispunem. în tehnologia de lucru a fost corelată de la început cu respectarea normelor de calitate ale minereului pe care îl livrăm. De pildă, pașii însemnați pe care i-am făcut mii doi ani, mai creșterea gradului canizare a lucrărilor dotarea abatajelor șini de încărcat, cu ce electrice de transport și

a-

în ulti- ales în de me-— prin cu ma- mijloct-

pe drumul disciplinei
„Autobuzul" se înscrie

i

L A S E M N A L E L E ZIA R U L UI
■

în legătură cu articolul „Organizarea și disciplina in interiorul întreprinderii economice", publicat în ziarul „Scînteiă" din 17 aprilie a.c., am primit din partea comitetului de direcție al uzinei „Autobuzul" din Capitală următorul răspuns :„Vă informăm eă în uzină a avut loc o consfătuire a colectivului de conducere care a analizat problemele amintite în articol. Critica adusă activității noastre este justă și a determinat aplicarea unor măsuri cu caracter organizatoric, menite să îmbunătățească disciplina în producție, ritmicitatea operațiilor de montaj, a- provizionarea locurilor de muncă și transportul intern. între măsurile mai importante luate in această perioadă amintim omologarea benzii de montaj și transport pe flux a carcaselor de u- tilitare — eliminindu-se in acest fel transportul manual — conteinerizarea transportului de piese de la secțiile de pregătire la secțiile de montaj cu ajutorul mijloacelor mecanizate de transport intern,' îmbunătățirea disciplinei in producție prin echilibrarea schimburilor de producție și supravegherea activității pe toată durata zilei de muncă, elaborarea unor studii și proiecte pentru mecanizarea operațiilor de încărcare și transport de piese între secțiile de producție.Menționăm că comitetul de direcție și cadrele de conducere ale uzinei, care cu sprijinul organizațiilor de partid, sindicale și de tineret luptă împotriva abaterilor de la disciplină și a deficiențelor existente în aprovizionare și în organizarea unor locuri de muncă, sînt hotărîte să elimine aceste neajunsuri în cel mai scurt timp din viața cotidiană a uzinei".Articolul amintit nu constituie decit o revenire, după un an de zile, pe urmele unor constatări critice, de aceeași natură, la uzina „Autobuzul". Sperăm că la o viitoare vizită pe care am prolectat-o la uzina bucureșteană, în lunile următoare, să consemnăm cu satisfacție că s-au aplicat și au dat roadele scontate toate

măsurile preconizate, că disciplina de producție a fost „pusă pe roate**, că „Autobuzul** se înscrie cu viteză pe drumul disciplinei.
Mai încercați !„Tinerețea centralelor industriale nu justifică . timiditatea" este titlul unui articol publicat în ziarul „Scînteiă", în urmă cu aproape 2 luni, in Care erau criticate unele tendințe de manifestare a birocrației in activitatea noilor organisme economice. In răspunsul comun trimis redacției, din partea direcției plan economic din Ministerul Industriei Ușoare șl a Combinatului de pielărie și încălțăminte Cluj, se spune printre altele :„înainte de începerea operațiunilor de contractare cu organele comerțului (de 2 ori pe an), combinatele primesc indicații cu privire Ia utilizarea semifabricatelor din piele în scopul incadrării în resursele planificate. Cu toate acestea. practica a dovedit că în cursul operațiunilor de contractare intervin unele modificări determinate de cererile beneficiarilor privind modelele sau materiile prime din care sint confecționate. Pentru a cunoaște influența acestor modificări este necesar ca, după încheierea operațiunilor de contractare, fiecare combinat să-și ' facă calcule amănunțite, care să stabilească influențele asupra tuturor indicatorilor planului de stat. De asemenea, pe baza acestor calcule se determină planurile trimestriale operative, menite să asigure o folosire cît mai rațională a capacităților de producție ale fiecărui combinat de pielărie în parte.în legătură cu calculațiile prețului de cost al produselor prevăzute a fi fabricate în anul 1970 de către Fabrica „Clujana" arătăm că, pentru justificarea defalcării indicatorilor de preț cost pe trimestre, precum și pentru a cunoaște structura cheltuielilor de producție, Comitetul de Stat al Planificării a cerut la prezentarea planului prețului de cost și calculațiile de preț de cost pe produse. Potrivit acestei indicații a C.S.P., M.I.U. a cerut unităților subordonate întocmirea planului prețului de cost cu toate formularele solicitate de către acest organ de sinteză".

Cu toate că răspunsul se vrea a fi clar, precizăm că nu se înțelege totuși limpede ce anume s-a întreprins pentru înlăturarea excesului de formularistică, uneori foarte complicată, pe filiera întreprindere-ceptrală-minister. Pentru clarificarea acestor chestiuni. în care sînt interesate în principal și alte unități similare, mai încercați un răspuns, dar mai precis, mai clar !
Vreți sare, poftiți la salină !Referitor, la nota critică : „Să creștem vacile în saline?**, apărut in „Scînteiă" nr. 8366 din 15 martie a.c., în care se semnala lipsa de sare bolovan, necesară sectorului zootehnic, întreprinderea comercială a Uniunii județene a cooperativelor de consum Teleorman ne-a răspuns că, în trimestrul patru al anului trecut și în primul trimestru din acest an, a avut de primit, în baza contractelor încheiate, cantitatea de 780 tone sare, dar Salina Slănic-Prahova i-a livrat numai 624,5 tone. Faptul că furnizorul nu a respectat obligațiile contractuale a creat greutăți în aprovizionarea unităților cu acest produs. Față de această situație, întreprinderea comer- > cială U.J.C.C. Teleorman a intervenit, în repetate rînduri, atit la Ministerul Minelor — Centrala sării București, cit și la Salina Slănic- Prahova. Au avut Ioc numeroase convorbiri telefonice la care se adaugă mai multe telegrame. Cu toate insistențele, furnizorul nu a ținut seama de solicitările făcute. De aceea, s-au trimis delegați la salină care să impulsioneze livrările. După plecarea delegatului întreprinderii comerciale livrările au stagnat din nou. Pentru neîn- deplinirea contractului. Centrala sării preferă să plătească penalizări. Insă penalizările nu pot substitui sarea. După apariția articolului — se arată în răspuns — s-a trimis din nou delegatul la Salina Slănjc, totuși restanța nu a fost furnizată. Se naște întrebarea, se spune în încheierea răspunsului, de ce Ministerul Minelor pretinde ca pentru respectarea contractelor ce le are încheiate cu diverși beneficiari, aceștia să detașeze delegați pe lingă Salina Slănic ? In acest caz, așa cum se arăta în notă, ar fi mai nimerit să creștem vacile în saline.

mitetului de partid, cît și in comitetul de direcție, a- nalize soldate cu măsuri practice pentru fiecare sector de muncă.în restabilirea căilor, a măsurilor de ridicare calitativă a producției, conducerea întreprinderii a plecat de la ideea că, în primul rind, calitatea superioară a minereurilor sesigură în abataje — asupra ei trebuind să fie concentrată atenția întregului personal ce lucrează în subteran, în frunte cu maistrul, geologul, topograful din sector — printr-o selecționare atentă a producției. In acest cadru, fronturile de lucru sînt date în exploatare numai cu avizul geologului și al topo- grafului din sector. Cu multă grijă și gîndire tehnică, interealațiile de steril sint ocolite, iar cînd practic este imposibil aceasta, materialele rezultate sint folosite la lucrările de ram- bloere.în egală măsură, a precizat directorul derii, minerii, specialiști au perfecționarea lor de perforare prin plasarea optimă a găurilor și pușcărilor, urmărindu-se in principal zonele mineralizate, anihilarea posibilităților de mărunțire exagerată a minereului, pen- -tru a evita încărcarea sterilului o dată cu el. In esență, este vorba și aici de o adîncire a selectării minereului în abataje. Același obiectiv se țintește și la fronturile de lucru, unde se aplică metode de ,mare productivitate, lucrările prin minereu fiind astfel dirijate incit diluția să fie cît mai redusă. Prin regulamentul calității — aprobat în întreprindere — care are un profund caracter de responsabilitate profesională — s-a întărit continuu exigența în controlul calității pe tot fluxul tehnologic, începînd de la fronturile de lucru și conti- nuînd cu gurile de încărcare în rostogol, cu încărcarea și descărcarea producției în și din mijloacele de transport.La rezultatele bune obținute pe ansamblul întreprinderii miniere Hunedoara — dar mai cu seamă la indicatorul calitate— minerii de Ia Exploatarea minieră Teliuc au adus cea mai mare contribuție. La limonită bulgări, ei au realizat în primul trimestru un conținut în metal de 36 la sută, față de 34,5 la sută cit era planificat, iar la minereul destinat alimentării uzinei de preparare— 28,41 Ia sută, în loc de 27,84 la sută. Foarte bine s-a muncit la mina Vest și 
la Teliuc Est, unde mine-

întreprin- cadrele de în vedere operațiuni-

reul livrat a avut un conținut de metal superior celui planificat cu 1,60 pină la 2,33 procente. Secretul acestor succese ? „Pentru noi este foarte simplu, firesc — ne-a spus ing. Dan Andrcescu, șeful exploatării. Amenajarea liniei de sortare a minereului, intrată în funcțiune la sfirșitul anului trecut, definitivarea iluminatului electric în a- bataje, ;obligarea orgapplOr de control al calității producției de a lua zilnic be de minereu din fiecare hbataj și sector, introducerea normelor de lucru în abataje în funcție de gradul de mineralizațle a zăcămîntului, diferențiat de la un front de lucru la altul sint doar cîteva măsuri care au amplificat e- xigența oamenilor în ce privește calitatea minereului extras".Evident, aceste măsuri condiționează direct valențele calitative ale minereului în procesul extracției lui în subteran. O dată ce producția ajunge la suprafață, se poate considera că au fost epuizate toate mijloacele de intervenție asupra calității minereului ?— Nicidecum — a subliniat directorul Vasile Flo- rea. Trecut prin filiera a- cestei exigențe sporite din abataje, în marea lui majoritate minereul ajunge la suprafață cu un conținut ni fier superior normelor în vigoare, încheind, ca să zicem așa, doar prima etapă din drumul său spre calitate. La suprafață, eforturile pentru ridicarea gradului calitativ al minereului sint continuate la uzina de preparare. Aici, printre intervențiile de ultim moment cu efecte directe asupra creșterii conținutului in metal al minereului se înscrie, în primul rind, modernizarea unui cuptor, care permite o prăjire mult mai bună a minereului, o dată cu reducerea consumului de combustibil. De asemenea, în sectorul de separare al uzinei au fost montați separatori cu cuve contra curent, s-a modificat amplasarea grupurilor de separatori existenți și fluxul tehnologic de aici, influențîndu-se vizibil gradul de reducere a fierului din steril și creșterea extracției metalice.Consemnăm că eforturile colectivului de preparatori, pentru îmbunătățirea în ansamblu a procesului tehnologic, au avut efectul dorit : realizarea în primul trimestru al anului a unui concentrat de minereu cu un conținut de metal de 51,29 la sută, față de 51,1 la sută cît era planificat in condițiile concrete de lucru ale întreprinderii, fiind astfel depășite prevederile prevăzute la acest capitol prin proiect.Faptele și, mal cu seamă, rezultatele lor materiale demonstrează că la întreprinderea minieră Hunedoara indicatorul „calitate" urmează ferm traseul progresului în același sens și simultan cu creșterea productivității muncii. Expresia concludentă a acestui traseu o găsim, în e- sență, în faptul că numai prin îmbunătățirea valorii metalurgice a minereului, colectivul întreprinderii a realizat anul trecut o depășire a valorii producției marfă fabricate cu 1 550 000 lei, iar în primul trimestru al acestui an cu aproape 500 000 lei.
Sabin IONESCU 
corespondentul 
„Scînteii**
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SPRE O AMPLIFICARE
A FUNCȚIEI

SOCIAL POLITICE
A TEATRULUI
DE AMATORI

I

teatre

Exista multe șl importante argumente care-1 determină pe criticul irotesionist să mediteze asupra tea- rului de amatori. Această instituție, u cel mai numeros public și cu coi nai mulți interpret!, tace parte fi- ească din mișcarea teatrală a unei ulturi socialiste. De aceea, teatrul le amatori trebuie să se atle într-o eplină consonantă cu arta scenică ■rofesionistă. De seriozitatea cu care irivim teatrul de amatori depinde în ună măsură destinul mișcării tea- rale în general. Scena casei de cul- iră sau a căminului cultural trebuie ă comunice idei și sentimente gene- oase, cu putere de influențare asu- ra conștiinței spectatorului, pornind e la realitatea că. de cele mai mul- e ori. prima întîlnire cu teatrul ne-o feră un grup de amatori pasionați...Cu cît climatul din mișcarea tea- rală de amatori respiră o perma- tentă emulație creatoare, iar direc- iile sale slnt fixate durabil în sfera conștiinței politice și estetice, promo- 'înd o dramaturgie profund socia- ă, cu cît întrebă- ile scenei respec- ive comunică mai iirect. măi vi- irant cu publicul arg, cu atît mai nult masele simt levoia firească să larticipe într-un lumăr sporit la asemenea manifes- ări.Omul de pe scenă trebuie să aibă irin modul cum se adresează publicului, prin gravitatea cu care își împlinește pasiunea sentimentul func- :iei sociale a teatrului, tn centrul a- enției nu poate sta doar raportul cu line însuși, ci raporturile dintre el și societate. Foarte exact se observa că imul zilelor noastre nu-și mai tră- ește destinul de unul singur, detașat într-o lume numai a sa, că el este .indisolubil legat de marii factori politici și economici ai timpului său".Teatrul de amatori din țara noastră rebuie să devină o expresie artis- ică viabilă a politicii partidului nos- :ru comunist, care acționează cu fermitate, pentru o societate Socialistă nultilateral dezvoltată. Edițiile precedente ale Festivalului „I. L. Cara- jiale" au evidențiat cît de mult este ubită această artă de către masele argi, de interpreți și spectatori., precum și valoarea incontestabilă a m - lor de artiști amatori al căror talent i-a impus în spectacole de prestigiu.Teatrul de amatori din țara noastră a ajuns, totuși, într-un moment rînd se cere să fie supus unei discuții pertinente, să fie examinat întreg ansamblul de factori care contribuie, intr-un mod sau altul, la influențarea acestuia. Nu de mult Theodor Mânescu a publicat în ziarul „Scîn- teia“ un punct de vedere, pledind oentru „primatul calității în evoluția teatrului de amatori". Autorul articolului a făcut și cîteva observații cu privire la implicațiile nefaste ale „inflaționismului". ale funcționării greoaie, birocratice a mecanismelor organizatorice.Pornind de la aceste considerații, personal înclin să afirm că teatrul de amatori așteaptă, în primul rînd, să capete dinamism politic, să aibă forță de atracție asupra maselor ; a- dică, s-ar cere un reviriment de structură. în ce privește conceptul popular, o integrare mai activă a acestei mișcări în ritmul culturii contemporane românești. Substanța teatrului de amatori trebuie să hrănească, să activeze sufletul colectiv, conștiința celor mulți, supunîndu-se acelui proces pe care l-aș defini prin antonpa- nescul motto : „de la lume adunate și iarăși la lume date".Cred că fiecare ediție a unul festival de teatru al amatorilor trebuie să urmărească o idee precisă, determinată de contextul social, de preocupările majore ale momentului, să devină un punct pe o diagramă către care trebuie să tindem. Un festival bienal de teatru trebuie să afirme un deziderat Înscris cîndva într-un proiect de perspectivă. Să presupunem că al VI-lea Festival de teatru

puncte de vedere

„I. L. Caragiale" va avea ca obiectiv TINERETUL, o sarcină politică deosebit de importantă, căreia trebuie să-i răspundem cu maximum de înțelegere și de competență.în ultima vreme, presa ne oferă ample relatări și comentarii asupra acestei probleme care stă în centrul atenției statului nostru socialist : e- ducația tinerei generații. în această direcție, o contribuție substanțială își poate aduce și teatrul de amatori. Este ea dusă la bun sfîrșit ? Desigur, trebuie salutat faptul că în repertoriul formațiilor de amatori apar foarte des piese precum „Gaițele", „Sosesc deseară". „Mușcata din fereastră". „Ion Anapoda", sau alte comedii din perioada interbelică, intrate în fondul de aur al dramaturgiei naționale. Dar nu ne poate mulțumi absența altor lucrări. îndeosebi din dramaturgia contemporană, a căror influență asupra conștiinței politice și sociale a spectatorilor este unanim recunoscută. Pentru aceasta, este necesar un repertoriu scris de dramaturgii cei mai valoroși, ale căror piese pot a- sigura oricînd condiția politică și estetică a teatrului de amatori, a cărui responsabilitate trebuie să crească în mod considerabil ; domeniu în care secția de dramaturgie a Uniunii scriitorilor, Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă, prin resortul său de specialitate, și-ar putea aduce o contribuție mai activă, mai substanțială.De fapt, indiferent dacă vorbim despre profesioniști sau despre amatori, condiția viabilității dramaturgiei este să fie de calitate, să reflecte fidel realitatea socială din care a luat naștere, să fie angajată, în accepția superioară pe care critica obișnuiește să o dea acestui calificativ. De a- ceea. colecția „Teatru de amatori" — de ,uz intern — o consider în mare parte ineficace.. Aș aprecia, că afectarea fondurilor care se cheltuiesc în această, direcție uneiș. din .editurile, nou înființate, care se ocupă de publicarea dramaturgiei, ar duce la mai bune rezultate. în acest fel — respectîndu-se normele literaturii de • bună calitate. îmbogățind totodată titlurile lucrărilor de teatrologie — se pot elabora diverse materiale pentru educația teatrală a maselor la nivelul exigențelor actuale. Afirm acest lucru, deoarece teatrul de amatori trebuie să se pună în slujba literaturii dramatice valoroase care se scrie la ora actuală, nicidecum să pună în circulație piese mediocre, pe subiecte schematice, confecționate cu mai multă sau mai puțină dexteritate.Formele de manifestare ale teatrului de amatori pot fi și ele diversificate. S-ar putea porni, pentru a da un singur exemplu, de la utilele anchete sociale, realizîndu-se scenarii pentru spectacole-document. Cred că și Centrul de cercetări pentru problemele tineretului ca și alte organisme de, cercetări sociologice ar putea oferi un material prețios pentru reprezentații ale „faptului" de viață , cotidian. De asemenea, pamfletul dramatic cu implicații sociale, foiletonul politic, ar trebui să devină formule larg răspîndite în teatrul de amatori, formule la a căror consacrare își pot aduce contribuția scriitori dintre cei ’■ mai valoroși.Firește, aspectele teatrului de a- matori pot fi discutate din multe unghiuri de vedere. Am socotit însă necesar să insist asupra nevoii de extensiune în ce privește sfera politicului, printr-o dramaturgie de o înaltă ținută filozofică și intelectuală. strîns legată de ritmul vieții noastre contemporane, capabilă să slujească la formarea conștiinței socialiste a spectatorului de cele mai diverse vîrste, la creșterea prestigiului mișcării teatrale de amatori.
George GENOIU

• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român) ; Con
cert simfonic. Dirijor : Mircea Ba- 
sarab. Solist : Ion Voicu. In pro
gram lucrări de Beethoven — 20.
• Opera Română : Madame But
terfly — 19,30.
• Teatrul de operetă : Singe vie- 
nez — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
glale" (sala Comedia) : Idiotul — 
20; (sala Studio) : Al patrulea ano
timp — 20.
• Teatrul de comedie : Mandra
gora — 17,30 ; Opinia publică — 
20,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra“ (sala din Bd. Schitu Măgu- 
ieanu) . Puriceie în ureche — 15; 
Muzică + poezie 1970 — recital 
Tudor Gheorghe — 20; (sala din 
str. Alex. Sahia) : Harl'a de iarbă 
— 20
• Teatrul Mic : Tango — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : O casă onorabilă — 
19.30; (sala Studio) : O lună la 
țară — 20.
• Teatrul Giulești : Mitică și- 
omul lui — 19.30.
• Teatrul „Ion Creangă" : 
nescu și Veronica — 9,30; 
morii — 16.
• Teatrul evreiesc de stat :
— tov! — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Aventurile lui 
Plum4»lum — 12; Nocturn I — 
21,30 . (sala din str. Academiei). 
Guliver în țara păpușilor — 17.
• Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
giale" (sala Casandra) : Cartofi 
prăjiți cu orice — 20.
• Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : La grădina 
„Cărăbuș" — 19,30; (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Nicu(ă... la Tă- 
nase — 19,30.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Acul cumetrei 
Gurton — 19,30; (la Teatrul de 
vară „Herăstrău") : Fotbal Mexic 
’70 — 20.
• Ansamblul artistic al U.G.S.R. : 
Baladă omului — 20.
• Circul de stat : Spectacol pre
zentat de Circul Mare din Mosco
va — 19,30.

Emi- 
Roata

Mazel

cinema
• Eliberarea — seria I — (pe 
ecran panoramic) ; PATRIA — 10; 
12,30; 16; 18,30; 21.
• Castelul condamnaților : REPU
BLICA - 8,30; 11; 13.30; 16; 18,30; 
21.
• ...Să ucizi o pasăre cîntătoare :
CENTRAL — 8,15; 10,45; 13,15;
15,45; 18,15; 20,45, MODERN — 9,30; 
12,15: 15: 17,45; 20,30.
• Pentru țară $i rege : CAPITOL 
- 9,45; 12; 14,15; 16,30; 13,45; 21.
• Al 8-lea : VICTORIA — 9: 11,15; 
13.30; 16; 18.30: 20,45.
• Războiul domnițelor : LUMINA

— 9.30—15.30 în continuare ; 18,15;
20.30.
• Program pentru copii : DOINA
- 10.
O Elvira Madigan : DOINA —
11.30. 13,45; 16; 13,15; 20,30.
• Bănuiala : FESTIVAL — 9; 11,15; 
13.30; 16; 18,30; 211 la grădină —
19.30. FAVORIT — 15,30; 18; 20.30.
• Răzbunătorul : LUCEAFĂRUL
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21,
BUCUREȘTI — 9; 11,15; 13,30; 16,30; 
18,45; 21, FEROVIAR — 9; 11,15; 
13,30: 16; 18,15; 20,30, EXCELSIOR
— 9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21, 
GRĂDINA DINAMO — 20.
• O fată fericită : GRADINA 
DOINA — 20.
• Film, film, film ; In savană ; 
Mirta și Râul ; Drumul spre iz
vor ; Stațiunea Borjomi : TIM
PURI NOI — 9—21 în continuare.
• Parada comediei (Stan șl Bran): 
CINEMATECA (sala Union) — 10; 
12; 14.
• Splendoare în iarbă : GRIVIȚA
— 15,30; 18; 20,30, MIORIȚA — 15; 
17,30; 20.
• Prieteni fără grai : ÎNFRĂȚI
REA INTRE POPOARE — 16,30; 
19.
• Mireasa era în negru : BU- 
ZEȘTI — 15,30; 18, la grădină — 20, 
MOȘILOR — 15,30; 18, Ia grădină
— 20.
• Moli Flanders : DACIA — 8,30 — 
15,45 în continuare ; 18; 20.30, DRU
MUL SĂRII — 15; 17,30; 20.
• Asterix și Cleopatra : BUCEGI
— 16; 18,15, la grădină — 20, ARTA
— 15.30; 18, la grădină — 20.
• Tarzan, omul junglei : LIRA — 
15,30; 18, la grădină — 20.
• Via Mala : FERENTARI — 15,30; 
18; 20,15.
• Colonia Lanfierl : GIULEȘTI — 
15.30; 18; 20,30.
• Te Iubesc, te Iubesc : COTRO- 
CENI — 15,30; 17,45; 20.
• Corabia nebunilor : CRlNGAȘI
— 15.30; 19.
• Iubita iul
— 9; 11,15; 
GLORIA —
20.30.
e Urmărirea : FLOREASCA — 15 : 
17,30; 20,30.
• Cu mine nu, madam ! : VOL
GA — 16; 18,15; 20,30.
• Picioare lungi, degete lungi : 
AURORA — 9; 11; 13; 16; 18, la 
grădină — 20. TOMIS — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18, la grădină — 20, 
FLAMURA — 11; 17; 19,30, GRĂ
DINA EXPOZIȚIA — 20.
• Femeia îndărătnică : MUNCA
— 16; 18; 20.
• Domnișoara doctor : FLACARA
— 15,30; 18; 20,15, PACEA — 16,45; 
19.
• La est de Eden : VITAN —
15,30; 18; 20,30. x
• Nu fi trist f : RAHOVA — 15,30; 
18, la grădină — 20.
• In fiecare seară la ora 11 : 
PROGRESUL — 15,30; 18.
• Angelica și sultanul : GRADI
NA PROGRESUL — 20.
• Cînd se arată cucuveaua : UNI
REA — 15,30; 18, la grădină — 20.
• Vîrsta Ingrată : POPULAR — 
15.30: 18; 20,15.
• Explozie în munfi : COSMOS
- 15,30; 18; 20.15.

Graminia : MELODIA 
13,30; 16; 18,30; 20,45, 
9; 11.30; 14,30; 17.30;
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LUCIAN BLAGA

personalitate proeminentă
a culturii românești

Se împlinesc 75 de ani de la nașterea poetului, dramaturgului și filozofului prin care geniul românesc a cunoscut în acest secol una dintre remarcabilele afirmări ale sale în plan de universalitate. Cu cît trece tynpul, cu cit procesul de receptare a operei sale se adîncește, Lucian Blaga se impune conștiinței critice, cu tot mai multă evidență, drept una dintre personalitățile de primă mărime ale culturii noastre. Prin autorul Laudei somnului și al Tulburării 
apelor, al Spațiului mioritic și al Ex
perimentului și spiritului matematic, cele mai profunde zone de spiritualitate arhaică au fost valorificate artistic în cea mai modernă expresie, cele mai grave, mai tulburătoare probleme existențiale au fost gîndite din perspectivă românească și cele mai specific naționale dintre manifestările colective sufletești au fost proiectate în sferele celei mai înalte gin- diri. Asemenea lui Brâncuși, pentru care a nutrit o nețărmurită admirație și cu care a avut incontestabile afinități, Blaga a realizat, în domeniile sale de rînd în poezie, mai originale inedit, local șiOriginar din scriitorul a știut să descopere în folclorul arhaic al satului natal cu „sunet de lacrimă" — Lancrăm —' și al întregului ținut ambiant, sensuri a- dinci, permanente, general-omenești, și să le reactualizeze cu mijloace proprii. Vasta sa cultură a înrîurit evident această lucrare și în general formația artistului intr-un chip determinant, însă nu atît lecturile, cît propria forță creatoare, „fondul băștinaș al ființei", „izbucnit" — după cum o spune singur — „pe deasupra crustei de studiu", au făcut din Lucian Blaga ceea ce este, orien- tîndu-1 spre „adevăratul său filon poetic". Impetuos, frenetic, în Poe
mele lumimi, volumul de debut din 1919, voindu-se „săgeată" care „să spintece nemărginirea", poetul începe să-și ia în posesie mai hotărît „fondul băștinaș" în a doua culegere, 
Pașii profetului (1921), care ne introduce într-un univers asemănător tă- rimului dacic legendar zugrăvit în 
Zamolxe. piesa apărută în același an, un tărîm al fecundității nesfirșite. Crescuți direct din pămîntul fremătător, în care dospesc toate bogățiile și tainele, copiii firii neîmpiedicate vor fi inițiați de Zamolxe în misterele Orbului, denominație metaforică a puterilor cosmice elementare. In „Pașii profetului" natura ato’- geheratcăre iă chipul zeului Pan, orbul bătrin care ,;pipăie cu mîngîieți ușoare mugurii" și caută mieilor cornițele „sub năstureii moi de lînă". Tn ambele scrieri jubilează „organicul" ;

omul n-a ajuns încă la o deplină conștiință de sine, el trăiește stăpî- nit de euforia simțurilor, covîrșit de vegetația fabuloasă. însă chiar din 
Zamolxe și Pașii profetului, poezia pămintului e săgetată de raza unui nou lirism. Apariția unei umbre „de paloarea lunii", într-o poezie, a unui tinăr cu fruntea străpunsă de spini, în piesă, sugerează trezirea conștiinței scrutătoare, devorate, de întrebări. Următoarea culegere, tn marea 
trecere (1924), va cuprinde poeme răscolite de stări interioare seismice, mărturii de o singulară tonalitate dramatică ale neputinței de a concilia antinomii declarate în străfundurile alcătuirii sufletești. Impulsii obscure, atavismele tenace care îndreaptă spiritul spre „somn", spre

basm circulă ca într-o patrie a lor, amestecate printre oameni și dobitoace, cerul coboară pe pămînt, um- plindu-1 de lumină și pace. Imaginația edifică, după cum vedem, tabloul unei țări mirifice, asemănătoare aceleia din scripturile vechi, pe care voievozi și oșteni cu dragoste de „moșie" o socoteau pămînt sacru, căci era „vatra" lor, sanctuarul ce păstra osemintele strămoșești. Nostalgia Țării de vis, care „și-a-mpins hotarele / toate pînă în cer", — străbate La curțile dorului (1938), carte scrisă, asemeni multor altora, cuprinsurile natale, și „îndepărtatele plaiuri" culori și nimburi de

La cinematograful Patria, filmul

creație, și în primul o sinteză dintre cele între tradițional și universal.inima Ardealului,
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Producție monumentală, în două serii, a studiourilor sovietice. Adevărată epopee cinematografică, filmul reconstituie, în imagini de o mare forță evocatoare, momente hotărîtoare pentru victoria împotriva fascismului german (de la bătălia de la Kursk, din 1943, pînă la Conferința de la Teheran). Regia : Iuri Ozerov, coautor și al scenariului, împreună cu Iuri Bondarev, Oskar Kurganov. Imaginea : Igor Slabnevici Muzica : I. Levitin.Din distribuție fac parte : N. Olialin, L. Golubkina, B. Zaidenberg, precum și numeroși alți actori sovietici și din alte țări, între care și Florin Piersic.
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Programul 1 : 17,00 Deschiderea 

emisiunii • Microavanpremlera. 
17,05 Emisiune în limba germană. 
18,05 Bună seara, fete ! Bună sea
ra, băieți ! — emisiune pentru ti
neret. 19,00 Telejui-nalul de seară. 
19,20 Desene animate : Legenda 
ciocîrllel. 19,30 Tele-enclclopedia 
• Federico Garcia Lorca ; Butan- 
tan ; Criogenie ; Oronsko ; Aikido.
20.30 Film serial. 21,15 Instantanee 
lirice si coregrafice. Interpretează: 
Nicolae Herlea, Ion Voicu. Elena 
Cernel, Radu Aldulescu, Magda
lena Popa. Valentin Gheorghiu, 
Ileana Cotrubaș, Ion Dacian, Cleo
patra Melldoneanu, Teodora Luca- 
ciu. Elena Dacian, Dan Moise, 
Marina Krtlovicl, Valentin Teodo- 
rian, Elena Slmionescu. Ileana Ili
escu, Amatto Checlulescu șl an
samblul de balet al Operei Ro
mâne. 21,50 Itinerar eroic. 22,00 
Telejurnalul de noapte. 22,10 Film 
documentar : Itinerar cehoslovac.
22.30 Romanțe. 22,40 Fotbal. Aspec
te filmate din finala disputată pe 
Stadionul San Stro din Milano, 
între echipele Celtic Glasgow și 
Feyenoord Rotterdam. 23,40 închi
derea emisiuntl programului 1.

Programul 2 : 20,M Mozaic cine
matografic 21,30 Lirică româneas
că închinată Zilei Victoriei. 21.45 
Seara melomanului. 22,20 Film se
rial „Rîul întunecat" (reluarea e- 
pisodului III). 23.00 închiderea 
emisiunii programului 2.
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nefaptă, spre neființă chiar, sînt contrazise de îndemnuri ce țintesc la cunoaștere și. implicit, la înfăptuire, în primul rînd la realizarea de sine. Zbuciumul poetului atît de straniu în expresia lui particulară, rezumă în fond frămîntări constante ale umanității. Redus la datele lui primare, acest zbucium traduce în cele mai imprevizibile și ireductibile forme dilema lui Hamlet : a fi sau a nu fi. Covîrșit în a- numite momente de greutatea răspunderii ce apasă pe umerii nenu- măraților „fii ai faptei". Blaga își declină chemarea de-a merge în rînd cu ei și de a răspunde exploziei de vitalitate din glasul acestora. Renunțarea la trăire nu este însă o soluție. Ostenit, poetul nu beneficiază de libertatea de a-și depune „steaua"'; o poate doar trece „ca o povară" „de pe-un umăr pe altul". Spiritul uman e menit, prin însăși natura lui. efortului cognitiv, neîncetatei ofensive asupra necunoscutului, încercărilor fără odihnă de a despica neînțelesu- rile. Străduința ființei înțelegătoare de a-și depăși continuu condiția este cuprinsă în însăși plămada ei nucleară, zbuciumul constituind modul ontologic specific uman. Un zbucium omologat de poet, în zonele ficțiunii, zbaterii șerpilor („Nu m-am zvîrcolit și eu în pulbere ca ei ? / Nu m-am sfredelit și eu în soare ca ei ?“) și al cărui rezultat e creația : „...prin fluier de os strămoșesc / mă trimit în chip de cintec spre moarte". Poetul își acceptă, cu alte cuvinte, destinul, deși îl consideră „tragic".Detașat de „organic", distanțat de senzorialismul și senzualismul din 
Pașii profetului, Lucian Blaga nu s-a depărtat prin aceasta de fondul străvechi : din contră, și-a făcut din a- cesta o components) esențială a personalității artistice. Lauda volumul din 1928. ridică marelui lirism stări de somnului, în sferele conștiință suscitate de duhul autohton întruchipat în creația anonimă, în datini, povești, mituri. Poemele din această carte, precum și unele din cele cuprinse în La cumpăna apelor (1933) integrează universului poetic blagian valorile copilăriei : ale celei individuale, care le-a produs printr-o asimilare specifică a folclorului și le-a transmis vîrstelor următoare, dar și. ale unei copilării colective, proprie etnosului ăl cărui exponent a devenit poetul. Sintem transpuși într-o lume a candorii și bunătății, a credințelor naive și a cugetului drept. într-un spațiu mitic, în care fabulosul se corporează realului, personaje înde

departe de i care învăluie carpatice in paradis.Reîntîlnîrea , _tești va genera în Nebănuite trepte (1943) accente de vibrație euforică, iar în versurile de după 1944 Blaga își va rosti extaziat „aplecarea firească și gustul (...) pentru tot ce devine în patrie" și va slăvi „sămîn- ța“, simbol al vieții, al primenirii : „Mf-ai ghicit îneîntarea ce mă cuprinde în fața / puterilor în ipostază de boabe, / în fața mărunților zei, cari așteaptă să fie zvîrliti / prin brazde tăiate în zile de martie“r Bîntuită altă dată de anxii, împovărată de umbre, poezia lui Lucifrnr, Blaga urcă în deceniul al cincilea „trepte nebănuite", lntrînd într-un tărîm în care întinsurile sînt inundate de soare, neliniștile — contra- punctate de îneîntări, „adîncul" sumbru se supune „înaltului" și „îngînînd prin văi tăria, / sună ramul, sună glia", iar omul, „dezmărginindu-șl gîndul, caută cu elan Inocent „pămîntul unde / mitic să ne-alcătuim, / ochi ca oameni să deschidem. / dar ca pomii să-nflorim“.Egală creației lirice prin vigoarea artei, opera dramatică a lui Blaga interpretează, posedă un conținut și o structură artistică, specifice. Ea interpretează mituri universale din perspectiva românească (Meșterul 
Manole, Arca lui Noe), valorifică mituri naționale (Zamolxe), convertește în expresie scenică evenimente vag istorice, puțin cunoscute, învăluite în cețuri legendare (Tulburarea 
apelor, Cruciada copiilor) sau proiectează momente și personalități ale istoriei naționale in zarea mitului 
(Avram Iancu, Anton Pann). Meșteșugul scriitorului de teatru, familiarizat îndeosebi cu tehnica expresionistă, este incontestabil, piesele sale numărindu-se printre capodoperele dramaturgiei românești. însă Blaga rămîne și aici, înainte de orice, un mare poet, creator de personaje-idei și situații-metafore, liric vizionar de primă clasă, reprezentant proeminent al teatrului de cunoaștere.Tn filozofie, Lucian Blaga a elaborat (singurul, în cultura noastră) un sistem propriu complet, propunînd o cale nouă de abordare a problemelor gnoseologice capitale (Trilogia cu
noașterii) si a problemelor creației culturale (Trilogia culturii), un noii mod de interpretare a valorilor (Tri
logia valorilor). Format în atmosfera curentelor dominante în filozofia germană de la sfirșitul secolului trecut și începutul secolului nostru, el a suferit sensibile influențe antirațio- naliste, agnostice, acestea afectînd înseși bazele concepției sale despre lume și despre posibilitățile cognitive ale intelectului uman. Ele vor fi. în bună măsură. înfrînte în opera de după 1944, în special în Gîndirea 
românească din Transilvania în 
secolul XVIII și Experimentul și spi
ritul matematic. Dar și studiile anterioare, mai ales cele de filozofia culturii, se impun prin numeroase intuiții profunde, prin observații de mare finețe, prin exactitatea și strălucirea caracterizărilor făcute unor opere de artă, unor curente și unor culturi in ansamblul lor, prin frumusețea expresiei, dar înainte de toate prin darul lor de a incita spiritul, de a stimula gîndirea personală a cititorului.Analiza bperei Iui Lucian Blaga, reperele necesare înțelegerii scrierilor sale pe care am încercat să le configurăm în rindurile de față ne explică de ce, pe drept cuvînt, creația sa, îndeosebi creația poetică, se bucură și astăzi, ca în trecut, de o a- leasă prețuire. Cititorii văd în autorul Poemelor luminii pe unul dintre cei mai remarcabili exponenti ai artei și ai gindirii românești.

cu meleagurile părin-

Dumitru MICU

începuturile literare ale lui M. R. Paraschivescu, consemnate în ciclul Primele cu care cele două volume* de Scrieri se deschid, stau sub semnul relațiilor poetului cu cercurile avan- gardei (in fruntea Primelor citim dedicația : „Scumpilor mei prieteni de la revista Unu care a găzduit o parte din aceste debuturi") mișcare de care îl legau o sumă de afinități literare dar și, nu în ultimul plan, o convergență a poziției politice : ferm democratică și de stingă, decis ostilă tendințelor fasci- zante in curs de intensificare în epocă, tn poezie, avangardist nu a fost totuși niciodată M. R. Paraschivescu, nepunînd adică in aplicare nici una din directivele estetice promulgate de Unu (dicteul automatic în primul rînd), el fiind încă din acea perioadă un liric meditativ de expresie clasică, limpede muzicală, înregistrînd ecouri din Bacovia („îndepărtat. / Rar. / Tot mai rar. / Răsună pașii pe trotuar / ... / Rar, / Tot mai rar. / Uri corb visează solitar") o dată cu primele reflexe ale inspirației sociale („Vagabonzii fără pîine, fără haină, fără casă, / Privesc mărgăritarele-n vitrină...").
Declarația patetică (1934

—1948) este volumul care ilustrează revelator și amplu condiția poetului militant, a luptătorului antifascist, a comunistului Miron Radu Paraschivescu. Unele poeme, cum sînt Calea virgină, Vasile Rotaru, Scrisoarea de adio și alte cîteva întruchipează cum mărturisește însuși poetul în Cuvîntul editorului din 1960, „chiar examenul de admitere al autorului intre poeții Uniunii Tineretului Comunist din România", declarație care subliniază, desigur, în primul rînd, apartenența politică. dar și opțiunea pentru un anume tip de poezie.Poemelâ Declarației patetice sînt marcate de e- videnta amplificare a respirației lirice, frazarea poetică a devenit bogată, desfășurată pe întinse suprafețe, asemenea unui fluviu impunător ce înaintează liber și solemn în cimpia fără margini, o poezie de resurse și de atitudine whitmaniană, adoptînd intonația profetică a celui care se adresează mulțimilor „în îndoita misiune de agitator și duhovnic". A- ceastă adresare către un vast auditoriu e una din posturile cele mai frecventate de poet („Vin a- cum în fața voastră, oameni", „Sînt aici in fața

voastră și vă vorbesc"), im mod al liricii luptătoare și al poeziei-manifest, din perspectiva căreia lirismul intim, adincit in exploatarea subiectivității eului este dezaprobat și chiar pri-
privim tn primul rînd ca un reflex al atitudinii civice a poetului, precumpănitoare și definitorie pentru tot ce scrie M. R. Paraschivescu in acea perioadă. Acest fapt explică și tonalitatea

registru literar și totodată într-unul dintre cele mai insolite ținuturi ale poeziei noastre. Asociate Florilor de mucigai. Cîntice- le lui M. R. Paraschivescu realizează aceeași di-
MIRON RADU PARASCHIVESCU:

„S C RIE R1“
Cronica literară

vit cu repulsie : „Pot spune chiar că nimic nu e mai imoral, / mai putred și mai rușinos / decît înfățișarea hoitului propriu. furnicat de frică, / viermuit de șo- văcli".Desigur că, în ordine strict estetică, punctul a- cesta de vedere poate să pară cumva limitativ, dar versurile citate trebuie să le

retorică a unora dintre poezii. Rămîn memorabile in ciclul Declarației patetice : Cîntecul apelor mari, Bună ziua, Pîinea unanimă — dezvoltări lirice care afirmă un mesaj propriu în poezia timpului și fac să reînvie un climat spiritual.Cînticele țigănești ne transportă în cu totul alt

ficilă operație de a extrage emoție lirică de e- sența cea mai pură din regnul unor materiale degradate. Aceste poeme „urcă romanța pe treapta legendei", spunea Șerban Cioculescu (Aspecte lirice contemporane, 19420 suge- rind senzaționala înnobilare pe care o dă poetul cinti- celor de mahala și roman

țelor lăutărești, refrenelor de lume și baladelor din mediile pestrițe ale periferiei. Inspirîndu-se din Garcia Lorca, din ale cărui Ro- mancero gitan traduce cîteva piese adaptîndu-le, M. R. Paraschivescu nu numai că înalță un folclor compromis la valori de artă dar configurează o lume, un spațiu uman cu eroi și întîmplări caracteristice pe al căror fundal proiectează un fel de mitologie inversă, comparabilă cu a- ceea creată de I. Budai De- leanu în Tiganiada. Vitalitate debordantă, un accent pasional corijat de umor, culori frapante — iată însușirile cele mai izbitoare ale poeziei din Cîntice țigănești. opera unui rafinat gust poetic.Volumele de Scrieri includ în continuare o amplă selecție din Laude și alte poeme, mareînd în mod fericit regăsirea tonalității și a preocupărilor majore din Declarația patetică, lirismul larg deschis solicitărilor cotidianului însuflețit de generoase elanuri cetățenești ; ajungem apoi la Versul liber, un volum care este precedat și el de o profesiune de credință, cum sînt de altfel totdeauna meditațiile lui M.R. Paraschivescu des

pre sensul și funcțiile poeziei. înregistrăm aici nuanțări și aprofundări ale conceptului de lirism raportat la noțiunea de actualitate în poezie demne de atenție. Atît Versul liber cît și volumul următor, Tristele, reprezintă o tendință de adîncire șl esen- țializare a emoției lirice, un efort care presupune concentrarea expresiei si cizelare îndelungă. Va rezulta un număr de scurte poeme memorabile prin transparență și multiplicitatea ecourilor pe care le trezesc, prin pregnanța a- proape aforistică a formulărilor. Am vrea să amintim în acest sens poeme cum sînt Veghe, Feerie, Oglinda, Inima, Răsărit, Consolare sau Priveghiu. O poezie de meditație, calmă, destinsă, învăluită de o tonică melancolie, care e semnul înțelepciunii a- tinse și al echilibrării în fine dobîndite.Ultima secțiune a ediției de Scrieri cuprinde Tălmăciri din 12 poeți europeni. Fără îndoială că selecția nu e făcută întîmplă- tor, ci mărturisește afinități spirituale, o elecțiune semnificativă pentru concepția lirică a lui M.R. Paraschivescu. Incepînd cu San Juan de Ia Cruz și trecîud

prin Lorca, Desnos, Aragon, Ritsos. Tihonov, constatăm o fibră patetică, o tresărire pasionată urmărită de M. R. Paraschivescu la oricare din poeții pe care îi traduce in românește. In mod deosebit se impun dificilele transpuneri din marele poem Noaptea nopților al lui Desnos sau Sonata clarului de lună al lui Ritsos (a- ceasta din urmă mai cunoscută). Traducerile sint însoțite de scurte adnotări biobibliografice, cuprin- zînd substanțiale reflecții despre poeții traduși și mărturisind o dată mai mult că M.R. Paraschivescu nu este numai un creator de valori poetice, ci, totodată, un spirit meditativ și un original eseist.Vom încheia prezentarea noastră cu caracterizarea pe care M.R. Paraschivescu i-o face lui Aragon și care i se potrivește lui însuși : 
„Poet «in serviciu coman
dat- el a știut să-i dea a- 
cestui serviciu aripile poe
ziei, incununind și înnobi- 
lind prin laurii ei actul po
litic, acordindu-i acestuia o 
recunoaștere și o consacra
re care-l trec in istoria spi
ritului".

G. DIMISIANU
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Pe harta celor treizeci și nouă de județe ale tării, Prahova ocupă un loc aparte. Este suficient să amintim tradițiile sale industriale, stimulate și amplificate in anii noștri de o dezvoltare economică pe aceeași măsură. Dar Prahova este și un județ cu o bogată viată spirituală. Să ne gindim numai la faptul că orașul reședință de județ, Ploiești, beneficiază de toate dotările culturale pe care și le poate dori un oraș modern, tn localitate funcționează un teatru a cărui activitate a prilejuit adeseori cronici elogioase. Muzeul de artă județean primește zilnic sute de vizitatori. Filarmonica a reușit și ea in ultima< |

vreme să realizeze acel salt calitativ pe care ploieștenii il pretindeau, lin „Panoramic județean'* nu ar trebui să piardă din vedere nici activitatea cluburilor muncitorești, nici preocupările unor case de cultură cum ar fi cele din Cimpina și din Vălenii de Munte. Toate cele amintite ar merita o aplecare atentă, nuanțată a ochiului reporterului. Din această bogăție de fapte, investigațiile noastre s-au oprit asupra unor aspecte care necesită o intervenție promptă a tuturor organelor locale. Am făcut această selecție din dorința de a contribui la dezvoltarea in continuare a unei vieți culturale pline de conținut in Județul Prahova.
Sinaia așteaptă
o binemeritată

40 de priviri se Îndreptau spre noi întrebătoare. 40 de mîini ezitau a se înălța în semn de răspuns afirmativ, 40 de elevi dintr-una din clasele a Xll-a ale liceului numărul 1 „Ion Luca Caragiale" din Ploiești ofereau astfel un semnificativ rezultat sondajului întreprins aici. Un sondaj a cărui idee ne-a fost sugerată de micuța casă In care a locuit în Ploiești Ion Luca Caragiale, de gindul că e- xistă nenumărate locuri in țară tn care nu printr-o simplă coincidență și-au desă- virșit formația intelectuală o bună parte din oamenii despre care istoria culturii românești avea să scrie cu majuscule. O astfel de zonă o constituie și actualul județ Prahova. Caragiale, Hasdeu. Nicolae Gri- gorescu, Nicolae lorga, Cezar Petrescu — o simplă enumerare, suficientă insă pentru a contura tradițiile spiritualității noastre într-o regiune cunoscută mai mult prin tradițiile sale industriale. Tot în acest județ se află și unul din cele mai impresionante muzee ale țării, care evocă tradițiile glorioase de luptă ale comuniștilor. Este vorba de ■ Muzeul Doftana, o adevărată carte vie de istorie, din paginile căreia zecile de mii de vizitatori au prilejul să afle emoționante momente din activitatea Partidului Comunist Român. Bogata zestre culturală a județului a fost inclusăîn anii noștri în circuitul valorilor spirituale ale țării. Desîntem datori să ne întrebăm : cum sînt „valorificate" inepuizabilele resurse e- ducative ale caselor memoriale ? Pentru a răspunde, să revenim la sondajul a- mintit mai sus. Testul-ful- ger — referitor numai la o parte din muzeele și casele memoriale locale — cerea elevilor să răspundă la trei întrebări. Prima dintre ele : ’

— Unde se află în localitate Casa memorială „Ion Luca Caragiale" ?în cele două clase a VIII-a vizitate, gestul spontan al ridicării miinii ne-a demonstrat că absolut toți elevii cunoșteau clădirea — de altfel centrală — In care locuise dramaturgul. în clasa a IX-a F — surpriză. Doar doi elevi au știut să răspundă corect. De altfel surpriza s-a continuat la

lucruri, atît în ce privește amplasarea cît și semnificația istorică (abia unul sau doi elevi din fiecare grup de clase au putut să precizeze in ce constă valoarea binecunoscutului monument ploieștean).Este dificil de spus In cîteva cuvinte cine este direct răspunzător de situația constatată. De fapt, în acest domeniu atît de delicat al formării personalită-

este faptul că, tncepind scurte discuții cu elevii chestionați, ei s-au arătat captivați de acest subiect, au pus întrebări, ba chiar au început să-și amintească o serie de date pe care la început nu le știuseră. Ce demonstrează aceasta ? Că ne aflăm într-o zonă a ralului interes al noilor generații, că nu absența unor preocupări de această natură. ci insuficienta lndruma-

„Aduceți copiii
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aceea

clasele a XI l-a. Din 6 clase chestionate, deci din peste 200 de elevi care în acest an vor absolvi liceul, doar 16 au știut să indice locul unde e amplasată casa memorială a Ilustrului lor concetățean.A doua întrebare era :— Unde se află în județul Prahova Casa memorială „Cezar Petrescu" ?De această dată, procentul celor ce au știut să răspundă la întrebare a fo«t și mai mic : 15 elevi la clasele a VIII-a, unul la clasa a IX-a și doi la cele șase clase a Xll-a.în fine, cea de-a treia întrebare se referea Ia un valoros monument de arhitectură din secolul al XVIII- lea aflat, de asemenea. în centrul orașului Ploiești — Casa Hagi Prodan. Despre existența sa. elevii știau, de asemenea extrem de puține

țil umane complexe, multilateral dezvoltate, nu se poate vorbi despre „obligațiile" unei anumite instituții, care, conform unui plan de muncă, iși propune să răspundă într-o perioadă anumită de timp solicitărilor educative multiple. Ne aflăm în perimetrul unui laborator vast în care cadrele didactice — profesorii de literatură română, de istorie, diriginții — împreună cu organizația U.T.C. — ar trebui să colaboreze mai eficient in realizarea scopului unic — educația tului lor adauge sprijinul organelor culturale care au datoria să elaboreze o amplă rețea informațională, a cărei educativă să fie nență sondată.Interesant de

tineretului. F.for- este necesar să i «ecentrale și locâle.eficacitate in perma-remarcat

re din partea organelor mai sus amintite a dus la situații de felul celei constatate.Nu este mai puțin adevărat că una din cauzele slabei cunoașteri a muzeelor și monumentelor de pe teritoriul județului se datorează și insuficientei lor ■popularizări. în Ploiești, pentru „Casa „Caragiale" există o singură tablă indicatoare fixată destul de „discret" pe zidul cinemascopului din centru în rest, orașul nu oferă nici o altă indicație zecilor de mii de turiști care se perindă anual pe aici în parcul din centru a fost amplasată o utilă și modernă har- tă-panou a orașului. Dar chiar și aici, popularizarea obiectivelor muzeistice este realizată numai prin dispunerea pe hartă a două plă-

cuțe cu litera „M" fără a se specifica despre ce este vorbaExemplul ales din Ploiești nu este, din păcate, izolat in județ. La Bușteni, s-a inaugurat în decembrie 1967 Casa memorială „Cezar Petrescu". Vizita organelor locale, consemnată și în cartea de impresii, s-a soldat cu binemeritate a- precieri, precum și cu cele mai certe promisiuni în ce privește asigurarea unei popularizări eficiente. Au trecut lunile și singura măsură concretă au reprezentat-o trei plăcuțe indicatoare. realizate insă de... rudele romancierului. Montate în 1968. ele au fost luate după numai un an de zile din dispoziția Consiliului popular al orașului Bușteni pentru a ti vopsite. Și din nou organele locale s-au dovedit puțin interesate de publicitatea instituției lor culturale : pînă la mijlocul lui martie 1970 plăcile nu fuseseră încă repuse în vechile locuri. După cum nu a fost montat la șosea, din lipsă de... stilpi de susținere, nici panoul indicator de dimensiuni făcut tot familia scriitorului.Nu credem că mai cazul să insistăm valorii educative a locurilor legate de istoria poporului român, de tradițiile sale de muncă și luptă, de valorile sale spirituale nepieritoare. Aici este locul unde școlile, organizația U.T.C. au încă foarte multe de făcut. Sondajul nostru a vizat doar trei obiective prahovene, dar semnificația sa este mult mai largă. Educația patriotică, socialistă a tinerei generații iși poate găsi aici o modalitate cu un ecou de largă rezonanță in inima celor ce vor fi mîine constructorii României socialiste.

mari deeste asupra

Radu CONSTANTINE'CU

tScrisoare deschisă forurilor
culturale din orașul Ploiești

Un inginer la șaizeci de locuitori: procentul invită la meditație și acțiune

Dacă ne-am adresa statisticilor ele ne-ar informa lapidar ; județul Prahova — județ cu o pronunțată dezvoltare economică, contribuind cu a- proximativ șase procente și jumătate la producția totală a țării și cu zece procente la volumul exportului. Reședința de județ reprezintă, din a- cest punct de vedere, o ilustrare convingătoare a unei vorbe care circulă cu îndreptățire : Ploiești — oraș al tehnicii, oraș al inginerilor.Ce mărturisesc aceste cifre t Prezența OMULUI DE ÎNALTA CALIFICARE prin munca căruia se obțin binecunoscutele succese. In prezent în orașul nostru activează peste 2 700 de ingineri (revenind un inginer la fiecare 60 de locuitori), peste 6 200 maiștri și tehnicieni, aproape 1 000 de economiști. Ce fac ei după orele de program ? Iși folosesc chibzuit timpul liber ? Sîntem datori să punem aceste două întrebări deoarece în actuala perioadă de adevărată revoluție tehnică, activitatea culturală continuă să reprezinte o parte integrantă a activității umane. „Homo tehnicus" după o muncă încordată la planșetă, la calculatoarele electronice, pe șantiere sau la panourile de comandă — activități care nu-1 fac mai puțin romantic și visător — simte firesc nevoia unui răgaz în care locul formulelor chimice să-l ia poezia, iar trepidațiile monotone ale mașinii să fie înlocuite cu muzica. Sensibilitatea sa, dragostea pentru artă și cultură apar deci cu atît mai firești și necesare.Inginerul este Interesat, ca majoritatea intelectualilor, de orice manifestare artistică și culturală. Sînt prompte în orașul nostru răspunsurile la invitația de a participa Ia audierea unor concerte, la vizionarea unui spectacol de teatru sau a unei expoziții, cînd acestea reprezintă cu ade
vărat r.outăli. sint interesante șt 
coincid cu timpul sdu liber, afectat 
activităților recreative. Apare totuși justificată întrebarea, bazată pe constatările cotidiene, ce ni se pun nouă In multe ocazii și anume : „De ce mergem atît de puțin la teatru și concerte 7“Opiniile sînt extrem de diverse „ dar după părerea mea nu lipsa de interes pentru activitățile culturale este cea care face ca inginerii să ia parte în mică măsură la aceste manifestări. cl felul în care se răspunde (afirmativ sau negativ) la cele trei condiții ale adeziunii lor la actul de cultură, subliniate cu cîteva rînduri mai sus. Pentru a ține pasul cu ritmul rapid de dezvoltare a științei și tehnicii contemporane, inginerul este

obligat să folosească tot mai mult timpul liber pentru documentare și consultarea informațiilor tehnice de specialitate. De aceea, el este tot mai „precaut" In consumarea timpului liber și își refuză participarea la o activitate culturală sau artistică al cărei nivel de prezentare este incert. Sint numeroase cazurile Teatrului din Ploiești și nicii devin neîncăpătoare ; dar puține sînt și cazurile cînd aceleași săli cunosc o afluență redusă de public. In condițiile în care cinematografia și televiziunea pun la dispoziție spectacole de un ridicat nivel artistic, se explică declinul interesului pentru manifestările mediocre, modeste.Și ar mai fi încă un lucru : datorită așezării geografice a Ploieștiu- lui, mulți ingineri preferă vizionarea unor spectacole de un ridicat nivel artistic din Capitală. Că deplasarea interesului artistic al inginerilor Capitală este generată tocmai de torul calitate, o demonstrează și tul că la turneele colectivelor de

cînd sala a Filarmo- nu

spre fac- fap- tea-

viată culturală9
...deși oferă de mult

o bază materială excelentămat bine de trei ani în urmă, îndelungi discuții și amînări, un „exil" forțat de trei ani și

tru, balet, operă, muzică simfonică, ușoară și populară eu interpreți de renume și prezentate la un nivel artistic corespunzător, biletele sînt insuficiente pentru toți solicitanții.Evident, in epoca tehnicii, inginerul știe mai bine ca oricînd să prețu- iască tezaurul artistic și cultural, a devenit mult mai exigent prețuind perfecțiunea artistică, noul și frumosul ; dar tocmai de aceea el va cămine indiferent față de manifestările culturale slabe, care i-ar consuma nesatisfăcător timpul liber.îmi permit. în încheiere, să atrag atenția celor ce se ocupă de destinele vieții spirituale locale : pentru a crește participarea inginerilor, a specialiștilor în genere la activitățile culturale și artistice este necesară o mai bună cunoaștere a preferințelor lor, o mai bună organizare, succesul depinzînd în exclusivitate de calitatea acestor manifestări de artă.
Ing. Bujor OLTEANU 
director general 
al rafinăriei Brazi
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înainte de toate trebuie să spunem că există în creația plastică a artiștilor amatori o problemă extrem de sensibilă, de multe bri controversată, aceea legată de autenticitate, individualitate, personalitate chiar, precum și una legată de uniformitate. Urmăresc acest lucru de cîți- va ani încoace în expozițiile de artă ale amatorilor in județul Prahova, iar problema mi-a fost relevată și recent, cu ocazia ultimei expoziții de artă plastică deschisă în sala coloanelor din Palatul Culturii din Ploiești, unde sînt expuse peste 80 de lucrări de pictură. sculptură, grafică etc. semnate de un număr de 50 de artiști amatori d;n tot județul, care au astfel posibilitatea de a confrunta creația lor cu publicul, de a se edifica și astfel asupra resurselor lor de creație.Experiența de pînă acum a dovedit cum nu se poate mai bine că inspirația din

mediul imediat înconjurător a fost rodnică și a dus la succese dintre cele mai remarcabile Lucrările semnate de Dumitru Cursaru „Lingă Cheia" sau „Peisaj Industrial", de fapt o in-

„Republica" — sculptură monu
mentală, aparținînd lui Gh Co- 
man, amplasată în interiorul Pa

latului culturii din Ploiești

convingător, de o discretă poezie și franchețe totodată, ne oferă lucrările Măriei Balîi, una dintre artistele amatoare care a căpătat un loc distinct și aparte in confruntările ar-

Cu după după jumătate intr-o mică vilă de pe Furnica. Casa de cultură din Sinaia și-a reocupat locul ce i se cuvenea de drept în frumoasa clădire a fostului Cazinou. Semnificația acestui fapt depășește în importanță pe cea a simplei dări în folosință a unui nou așe- zămînt de cultură, dobîndind prin a- sociațiile și reflecțiile pe care le trezește rezonanța unui profund și revelator moment al revoluției noastre culturale.Schimbarea de sediu a declanșat un interes general sporit față de profilul și perspectivele instituției de cultură din Sinaia, astfel îneît, din acel moment, se poate vorbi fără exagerare despre o etapă nouă în activitatea sa. Prima măsură concretă ilus- trînd grija și preocuparea de care vorbeam a constituit-o faptul că în primăvara lui 1967 casa de cultură a trecui sub directa îndrumare și coordonare a Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă.Avantajele acestei utile Inițiative promiteau încă din acel moment, să se materializeze în două direcții principale • este vorba, în ordinea importantei despre „beneficiul" spiritual al publicului, care ar fi avut la dispoziție o casă de cultură cu o activitate instructiv-educativă la ce! mai înalt nivel al exigențelor, și. a- poi. despre posibilitățile ce se ofereau organelor culturale centrale de a avea un adevăra* „laborator" metodic. Fiind subordonată direct C.S.C A., casa de cultură ar fi putut oferi locul ideal pentru experimentarea procedee și tehnici moderne de turalizare și propagandă, a unor nifestări distractiv-educative — Ion pentru ulterioare schimburi experiențăAșadar, existau posibilități multiple, pe care sîntem convinși că nu ie-am epuizat în enumerarea făcută. Cite din ele au prins viață în cei trei ani scurși de atunci ? Mai puține de- cît s-ar fi putut, mai ales dacă raportăm totul la acel program min!- mal care a fost unanim acceptat la început de drum. Tn acest interval de timp, sptijinul acordat de C.S.C.A. 
a prezentat similitudini evidente cu îndrumarea acordată oricărui alt așe- zămînt cultura) din țară, pierzîndu-se din vedere caracterul cu totul special al experimentului. Tntr-o enumerare laconică am putea consemna ca măsuri mai deosebite, mai apropiate de proiectul inițial, doar concursul Direcției pentru răspîndirea cunoștințelor cultural-științifice, pentru invitarea unor lectori de cea mai înaltă competență și prestigiu la tribuna Casei de cultură, precum și sprijinul primit în vederea organizării unor periodice expoziții de artă plastică din patrimoniul Muzeului de artă al Republicii Socialiste România.Este oaie atîta suficient ? Un răspuns negativ se impune de la sine cu atît mai mult cu cît sîntem datori să facem o precizare. Instituția culturală la care ne referim ocupă o poziție cu totul aparte în rîndul celorlalte așezăminte din tara noastră: ea funcționează într-una din cele mai mari stațiuni de odihnă, unde anual sosesc zeci de mii de oaspeți. Activitatea cultural-educativă găzduită de impunătorul edificiu nu se adresează așadar numai celor citeva mii de localnici. De fi comparată alte case de tre județene blic stabil, căruia a ajuns să-i cunoască gusturile și preferințele. La Sinaia nu se poate vorbi de o zi „de vîrf" a săptămînii, și nici măcar de ore „de vîrf" ale fiecărei zile în parte, tn a- ceast.ă localitate se pretinde, o activitate maximă, extrem de variată, organizată cu cea mai ridicată profe- sionalitate în fiecare moment. Nu ne temem că exagerăm cînd afirmăm că.

Aluniș. Dumitru Chiva. prezent în expoziție cu două portrete în piatră și lemn.Tradițiile continuate de artiștii amatori s-au evidențiat și în pictura pe sticlă
SIMPLITATE Șl MLDUHĂ
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DESPRE BIENALA ARTIȘTILOR AMATORI 
DIN JUDEȚUL PRAHOVA

treprindere forestieră din Bușteni, „Oficiul P.T.T.R. Bărcănești" semnat de Dodoc Tudor, sau peisajele Georgetei Kimon, ale lui Ion Drăgan păstrează o ordine interioară a naturii și a lor înseși. Un exemplu
tistice nu numai pe plan- tocai, cl și republican, cu o- cazia bienalelor la care a participat.O prezență semnificativă prin continuarea firească, spontană a acestor tradiții, este și țăranul din comuna

prezentată de Constant'n Cotac, Doina Duță, I. Co- tac, M. Duță. Maria Bulgărea, Olga Turtureanu și E- lena Zidaru. Subiectele lor sint inspirate ’ din basme (Punguța cu doi bani, Ha rap Alb. Făt Frumos etc.'

unor cul- ma- eta- de

asemenea, ea nu poatv cu activitatea nici unei cultură din marile cen- care dispun de un pu-

sau din sărbătorile de iarnă intrate în tradiție (Capra, Sorcova etc.).în expoziție, pe lingă o serie de lucrări de natură moartă, aparținînd mai ales elevilor școlii populare de artă și membrilor clubului din Băicoi. lucrări studiate cu o oarecare rigurozitate, curat puse în pagină, după o anumită logică a armoniei culorilor și formelor, este reprezentat cu creații relevabile portretul — fie istoric. fie cotidian. în portretul istoric excelează pictorul Constantin „Decebal", dar monumentala „Bătălia de Semnalăm, de lucrările semnate de Valeria Nicolae Tudor Dodoc și C. Nicolescu.Sectorul care mi s-a părut cu totul particular prin conținutul de idei, care, transferat către privitor capătă valențe mature a fost sculptura. Aristide Teică, Lupu Buznea. Ștefan Georgescu. profesorul Artur

Găman cu mai ales cu compoziție la Tapae". asemenea.

In aceste condiții, profilul spiritual al instituției culturale discutate trebuie să dobîndească o multilateralitate eu nimic comparabilă pe harta culturală, a țării. la'ă de ce sprijinul și îndrumarea Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă ar fi trebuit să găsească acele forme specifice, unice, care să permită Casei de cultură din Sinaia să facă față solicitărilor și, mai ales, exigențelor atît de diverse.Cîteva exemple ne vor convinge de justețea acestui punct de vedere.Există în localul Casei de cultură o mică și cochetă sală de teatru. Aici funcționează un „Teatru de vacanță" la care alături de artiștii amatori din localitate au fost invitați să apară pe scenă și artiști profesioniști bucu- reștenî. Din cînd in cînd, tot aici dau spectacole și colecțive teatrale din o- rașele invecinate (Brașov și Ploiești). Dar atîta este oare suficient în condițiile în care discutăm despre exigențele unui public, de mii de spectatori, veniți efectiv din toată țara ? Acest mic lăcaș al Thaliei ar trebui să găzduiască foarte des cele mai bune spectacole, de proză, de operetă și estradă, bucureștene și din provincie, ar avea datoria să numere printre fnterpreții invitați pe unii din cei mai de seamă cîntăreți ai scenelor noastre lirice sau soliști instrumentiști.Paralel cu activitatea artistică a amatorilor care aduce în prezent o notă de prospețime în peisajul cultural local (să nu uităm stagiunea permanentă a apreciatului ansamblu folcloric, aplaudat și peste hotare), Casa de cultură ar fi putut deveni și un loc de contact permanent al publicului cu arta profesionistă. Ne gindim. de pildă, la organizarea unor gale de titme sau la deschiderea periodică a unor expoziții de artă plastică, aparținînd celor mai de seamă artiști contemporani, expoziții care, de regulă, după vernisajul bucu- reștean nu mai poposesc în alte localități.Și totuși, tntr-un anume fel, activitatea Casei de cultură din Sinaia a constituit în acest interval de timp un experiment ined't. în contextul actual al eforturilor tuturor de a rentabiliza toate sectoarele de activitate, de a împiedica cheltuielile inutile, ea și-a conturat primele argumente concrete pentru a demonstra rentabilitatea așezămintelor culturale, posibilitatea (în anumite condiții) a autogestionării lor. După părerea prof. Radu Moise, directorul instituției vizitate, așezămîntul de cultură din Sinaia s-ar putea oricînd auto- gestiona dacă ar beneficia de tot spațiul existent în vechea clădire a Cazinoului. Căci, în prezent, numeroase săli aparținînd I.H.R. Sinaia stau pur și simplu blocate și au suferit transformări radicale care au alterat vechiul stil al construcției (subliniem, un veritabil monument de arhitectură). Fosta sală pentru manifestări distractive este un sezon bufet expres, iar în rest găzduiește... Instructaje ale lucrătorilor din comerț. Vechii săli de sport i s-a scos parchetul și a fost compartimentată în magazii. Sala de balet este acum bucătărie (tot de sezon) etc., etc.Toate aceste considerente ne determină să apreciem că pentru ca Sinaia și oaspeții săi să beneficieze de o activitate cultural-educati- vă bogată este necesar ca sprijinul și îndrumarea Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă să se manifeste de acum înainte cu autoritatea și consecvența promisă inițial. Important este a nu se renunța la numeroase inițiative notabile de pînă acum, a se persevera pe drumul pornit și a se asigura acel cadru optim pentru o activitate educativă de înalt nivel pe care numai impunătoarea și incăpă- toarea clădire a actualului sediu o poate oferi.
I. VASILE

Hoffman dăltulesc in piatră sau lemn, modelează în lut imagini meșteșugit lucrate, cu o problematică aparte, legată de reprezentare spațială (Aristide Teică — „Rotire"). de mișcare („Tors" de Ștefan Georgescu) sau de artizan ca in admirabilul „Scaun nesc" către tretul ținind man, .lui Constantin Dumitrescu reprezentînd chipurile lui Decebal și Mihai Viteazu sint adevărate încercări de expresie, modelate cu grijă, cu un adevărat simț al e- chilibrului și proporțiilor.Actuala expoziție, departe de a cuprinde întregul potențial, intregile resurse ale pictorilor, sculptorilor și graficienilor din județ, este încă o dovadă a bogatei activități care se desfășoară în mișcarea de amatori de la noi din țară.

dom- meșteșugit lucrat de Lupu Buznea. Por- lui Beethoven apar- sculptorului Hoff- precum și reliefurile
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„Clubul de la 
ora șase11...Cu mai mulți ani In urmă se numea „Joia tineretului" sau „Joia distractivă". Veneau atunci tinerii, dansau o oră-două și plecau. „insuficient" — și-au spus pe bună dreptate cei cîțiva me- todiști de la Palatul culturii din Ploiești. Și astfel a luat naștere „Clubul de la ora 6“ — o manifestare culturală adresată, declarat, celor mai diverse categorii de tineri. S-a demonstrat prin ea că o seară distractivă poate să includă, fără a-și pierde din atractivitate — ba chiar dimpotrivă, ne-au asigurat animatorii — și un medalion plastic (cum a fost cel dedicat lui Tonitza) și discutarea concretă a unor tablouri, și un microrecital de muzică cultă, și o dezbatere pe tema o- rientării profesionale (ca de pildă „Metalurgiștii la noi"). Dacă la toate acestea adăugăm o serie de montaje muzicale, literare și coregrafice, și dacă nu uităm faptul că totul este urmat de o intimă șl plăcută seară de dans, obținem imaginea- etalon a acestei originale manifestări culturale ploieștene — „Clubul de to ora 6".

...dar in afară de el?în Ploiești sint circa 33 000 de U.T.C.-iști. Ce așezăminte culturale au aceștia la dispoziție cu excepția clubului mai sus amintit ? „Niciunul" — ne-a spus primul secretar al comitetului județean al U.T.C. Și totuși, un local excelent, care să răspundă din aproape toate punctele de vedere exigențelor, există : actuala sală de ședințe (cu toate încăperile aferente) a consiliului popular județean, u- tilizată în prezent doar pentru diverse adunări. Dar. deși organele locale au fost de nenumărate ori solicitate să-și dea a- vizul, un răspuns ferm întîrzie. Se pare chiar că. în cele din urmă, clădirea va fi repartizată altei instituții, deși aceasta beneficiază în momentul de față de un alt spațiu corespunzător. Cum se vor rezolva totuși lucrurile ? Cei 33 000 de U.T.C.-iști ploieșteni așteaptă un răspuns favorabil.
Scrisori eminesciene 

inediteLa una din ultimele ședin
țe de comunicări ale Filialei So
cietății de științe filologice din 
Ploiești, prof, emerit Nicolae 
Simache, directorul Muzeului 
județean de istorie, a prezentat 
două scrisori necunoscute pină 
acum, adresate Veronicăi Micle 
de Mihai Emine seu in februa
rie și martie 1882. Aceste docu
mente sint valoroase atit prin 
conținutul lor, dar și prin fap
tul că ele se numără printre 
ultimele producții literare ale 
marelui poet. Cele două scri
sori se află la fondul docu
mentar al Muzeului de istorie 
ploieștean și stau la dispoziția 
cercetătorilor.

Cenaclu liliput„înveliți în mantia unei povești / Copacii se leagănă / Foșnindu-și frunzele și florile primăverii".— Cînd ai scris aceste versuri, Patricia Coman ’— In primăvara lui 1960.— Dar celelalte poezii din placheta „Cîntece de început" ?— Sînt numai o parte, care îmi plac cel mai mult, din ceea ce am scris anul trecut.Și acum să facem prezentările : interlocutoarea noastră, autoarea versurilor citate, este elevă în clasa a... III-a, iar micul volum din care le-am extras înmănunchează recolta poetică a membrilor „Cenaclului literar pentru copii" organizat pe lingă Biblioteca municipală „N. Iorga" din Ploiești. Din toamna Iui 1967, cu o regularitate ce trădează a- devărata pasiune, șezătorile sale literare au adunat permanent în fața mesei de lucru circa 30 de tineri creatori, elevi de la 8 la 14 ani din locali’ate. O școală practică de educație literară ale cărei roade nu vor intirzia să apară.

iv ăai, afBfim
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PORTOCALI și RACHETE
pe „Insula cuprului

Asemenea unei gigantice mîini ridicată spre cer, la orizont se profilează masivul Pendadaktilos, cu cele cinci vîrfuri ale sale, despre care legenda spune că ar înfățișa degetele împietrite ale lui Dighenis, înghițit de pămîntul ce devenise deodată vîscos, în timp ce eroul mitologic pornea într-o nouă campanie.Produs al zăpezilor ce acoperă culmile masivului o lună-două pe an, rîul Pedios și-a pierdut avîntul o dată cu venirea primăverii mediteraneene și seamănă cu un șarpe adormit, avînd capul îndreptat spre golful Ammohostos, unde se vărsa în mare. Străbatem cîmpia Messaoria, cu așezări situate la intervale depărtate, pămînt de o rară fecunditate, dar tot atit de răzbunător cind setea nu-i este astîmpărată. Acolo unde gospodarii nu l-au întors sub brazdă, in încercarea de a da o altă folosință ogoarelor, holdele prind acum a pîrgui, dar spicele mărunte au rămas la o palmă de pămînt. Dacă imaginea cîmpiei se schimbă de la un an la altul, Astromeritis, prima așezare pe care o întîlnim și apoi toate celelalte înfățișează epoci surprinzător de diferite. O împrejmuire de lut formează așa-numita „macronori", o încăpere ce constituie casa tradițională a țăranului. Trunchiuri de chiparos, căptușiți cu ierburi de mare, peste care se adaugă un strat de lut, formează acoperișul. Frintr-un orificiu al ușii, ochiul poate surprinde mișcările din ogradă. Două mici deschizători in peretele dinspre uliță servesc luminatului și aerisirii. La doi pași de asemenea căsuțe țărănești, se ridică sfidător un edificiu cochet, din beton și sticlă, cu terasa împresurată de flori. Sint fațetele imaginii generale actuale a Ciprului. Elementele de progres și civilizație își lărgesc aria de cuprindere, poporul cipriot fiind angajat într-un efort de modernizare a țării, a vieții Morphou este una cele mai prospere saoriei. Regiunea producția ei de exportului. Din de an, în preajma culesului, comer- cianții din Famagusta, Limassol și Nicosia, evaluau „din ochi" recolta și fixau prețul „pe livadă". „Ni se oferea cam un sfert sau o treime din valoarea recoltei" — spune președintele cooperativei producătorilor, Vasilakis Elefteriou. „Adesea, comer- cianții invocau pierderi la transport, «lipsa de cerere pe piața externă» și ne înjumătățeau și sumele promise". Pentru înlăturarea jafului, cu 7—8 ani în urmă a luat ființă cooperativa producătorilor, condusă de un organism ales, careîrtcheie contractele de export, fără intermediari. Au putut fi sporite investițiile, noi terenuri au fost adaptate culturii citricelor. „Regiunea a renăscut in acești ani" — spune interlocutorul. Asemenea cooperative există acum în întreaga insulă, sporind beneficiile populației cu milioane de lire. Producătorii mai avuți, la rindul lor, se află sub presiunea permanentă a muncitorilor agricoli care alcătuiesc o masivă categorie socială. Sindicatul lor se impune prin măsuri energice de apărare a drepturilor membrilor săi. Expediată în echipe, la cerere, dintr-un sat în altul, dintr-o regiune în alta, cu autobuze speciale, această masă a populației, manevrată în trecut în conformitate cu cerințele producătorilor, este tot mai eficient protejată de abuzuri, beneficiarii fiind obligați să renunțe la procente succesiv sporite din venituri, în favoarea celor ce le lucrează și le recoltează ogoarele și livezile. Există în Cipru mari diferențe sociale, dar și eforturi perseverente din partea organizațiilor progresiste și democratice pentru o mai echitabilă redistribuire a venitului național.Modalitățile de accelerare sînț căutate pe multiple alte căi. In regiunea Paphos a început aplicarea originalului „Anadazmos", rea parcelelor într-o singură tarla, în scopul facilitării folosirii mijloacelor mecanizate. Există o preocupare permanentă pentru dezvoltarea unei industrii adecvate posibilităților și cerințelor țării. Cu cinci mii de ani în urmă, a început pe versantele lanțului Troodos exploatarea cuprului, care a Împrumutat numele său insulei, una din ținuturile antichității vestită prin bogățiile sale. O dată cu lăsarea serii, licăresc în zare luminile minelor din care o companie străină stoarce de un secol — de cind â fost reluată exploatarea — profituri deloc neglijabile. Statul cipriot deține acum o participație, însă este larg răspîndită opinia că se impune etatizarea acestei avuții a țării.Peste tot în Cipru te izbesc obstacolele ce stau în fața realizării mai rapide a aspirațiilor de progres ale maselor. Este cunoscută problema relațiilor dintre cele două comunități. De veacuri, grecii și turcii din insulă au trăit în relații normale. Dezbinarea e întreținută artificial — am auzit adesea spunîndu-se atît din partea grecilor cit și a turcilor din Cipru. Există forțe interesate în a nu lăsa cele două comunități să conviețuiască pașnic, să-și unească eforturile pentru progresul republicii....Nava „Empire Gull L-3 513" era din nou ancorată în portul Famagusta. Se apropia de sfîrșit misiunea ei de a transporta echipamentul și trupele de la baza britanică din Libia, desființată în urma cererii poporului și guvernului din țară. în „zona zona în care exercitată

se sustrag ochiului în hangarele ce le adăpostesc. „într-un ghid oficial, destinat inițierii noilor militari englezi sosiți în Cipru, am citit : „Acro- tiri — un post vital în comunicațiile Angliei cu Orientul Apropiat și cu Extremul Orient", adică cu faimoasele baze britanice de la est de Suez.La ci te va pe dealuri în imediata Curium. Cit împrejurimi, ondulată a turi de o puzderie de instalații tehnice militare. Deasupra țărmului abrupt, în poziție de foc, își reliefează vîrfurile ascuțite patru rachete deservite de radiolocatoare în continuă funcțiune. Sint de tipul „Bloodhound". La orizont, rotindu-se peste dealuri, apare un „Argosi" cu dublu fuselaj, din care, la un moment dat, se desprind ciupercile înflorate

mile distanță se cațără pitorescul sat Episcopi, apropiere a anticului cuprinzi cu ochii în pe coline, lucește tabla cazărmilor mobile, ală-

ulterior a devenit cunoscută o amplă listă de personalități ce urmau a fi executate imediat după moartea lui Makarios. „Vidul de pulere" ce s-ar fi creat ar fi fost ușor de umplut, pentru moment, cel puțin, de către cei ce mizau să pună mina pe frî- nele țării. Mijloacele tehnice-militare le stăteau la îndemînă. Pare incredibil, dar e fapt : în zilele ce au urmat, dintr-o ascunzătoare au fost scoase la iveală două care blindate, dotate cu tunuri și mitraliere. în' subsolul unei clădiri din cartierul ministerelor, s-a descoperit un depozit de armament perfecționat, suficient pentru înarmarea unui batalion. Numeroase alte depozite au ieșit la iveală.în cursul săptămînii ce a urmat, Gheorgadzis, în discuțiile cu ziariștii, apărea abătut și și-a exprimat teama că în jurul lui „se țese ceva".într-un comunicat al poliției s-a
• DE LA MINELE MULTIMILENARE DIN TROODOS LA 
STAȚIILE DE RADIOLOCAȚIE DIN ACROTIRI • „VALEA 
FERICIRII" Șl IRONIA AMARĂ A „ZONELOR SUVERANE"
• CE URMĂREAU ATENTATORII LA VIAȚA PREȘEDINTELUI 
MAKARIOS ? • FRAMÎNTĂRI Șl SPERANȚE SUB CERUL

ALBASTRU AL MEDITERANEI

sociale, din localitățile din cîmpia Mes- e vestită pentru citrice, destinate moși-strămoși, an

plan guvernamental preconizînd comasa- aceluiași producător

această suverană" (citește : suveranitatea este de Anglia) a cheiului, împrejmuită cu o rețea de sîrmă, fusese depus un vraf "de lăzi cu ma- . teriale de război. Pe șosele goneau în lanț camioane „Bendford" cu soldați britanici care aruncau priviri curioase în jurul lor. Se îndreptau spre Dekelia, Acrotiri, Episcopi... Capul Acrotiri pătrunde adine în mare cu învelișul său de livezi și perdele de protecție. Dar peste ele se ridică, lucind în soare, pădurea de antene și instalații de radioloca- ție ce se rotesc alene, scrutînd întinderi de sute de mile. De la distanță, se văd înșiruite escadrile de bombardiere „Vulcan", purtătoare de arme nucleare, de „Phantom“-uri și „Lightning"-uri, în timp ce altele

ale unui grup de parașutiști. Sînt la ora de antrenament. Urmărindu-le căderea, privirea surprinde complexul construcțiilor sportive orînduite în.................................. ................................—'un de lat un galeriile ce adăpostesc focoasele nucleare. Ciudată noțiune despre fericire...Suprafața Republicii Cipriote nu este identică cu aceea a insulei Cipru. 90 de „zone suverane" continuă să aparțină Angliei. Cîmpii, sate, șosele sînt scoase de sub controlul autorităților cipriote. Forțele militare engleze se folosesc de toate porturile ca de ale lor proprii,_ în timp ce văzduhul limpede al la discreția aviației nice. Au apărut și de „zone suverane"', gătură cu evacuarea

„Happy Valley", (Valea fericirii), vast cazan natural, înconjurat dealuri, cel dinspre mare, popu- cu căsuțe albe, fiind perforat de tunel betonat din care pornesc

Ciprului este militare brita- alți pretendenți îndeosebi în le- „______ __________ _______bazei americanede la Wheelus Field din Libia, pentru care se caută un nou lăcaș. A devenit cunoscut că președintele Makarios a respins cererea ce i s-a adresat de a permite instalarea unei noi baze străine. Acest act a avut loc cu o săptămînă înainte de ziua dramatică din opt martie.Mă aflam la partea veche a Nicosiei. Era zi de duminică, liniște. Brusc, un răpăit de mitralieră preface în țăndări odihna orașului. La casele vecine, oamenii cată nedumeriți cu privirea. Cîteva împușcături. O explozie. O nouă rafală, scurtă. Apoi se lăsa din nou tăcerea. Planul de asasinare a președintelui Makarios fusese minuțios elaborat. în ajun, ziarul „MAHI" publicase cu litere mari un text, potrivit căruia o persoană necunoscută înștiințase telefonic, vineri seara, autoritățile polițienești că duminică va avea loc un atentat la viața președintelui Makarios,.......................unde acesta urma să participe comemorarea unui erou al luptei anticoloniale. Toate forțele de siguranță se aflau în zorii zilei de duminică concentrate la Mahaira. Se știa că președintele se va deplasa cu elicopterul, dar de-abia sîmbătă seara s-a hotărît ca decolarea să aibă loc nu de pe pista specială din parcul palatului prezidențial, ci din curtea arhiepiscopiei. Atentatorii au fost însă la curent cu totul.Iată cum a înfățișat președintele Makarios, în fața unor membri ai guvernului și deputați, momentele a- tentatului : „Imediat ce am urcat in elicopter, • pilotul a decolat. Cînd, după cîteva secunde, am ajuns la înălțimea acoperișului arhiepiscopiei, ne-am aflat față în față cu acoperișul bibliotecii „Severis". In aceeași clipă mi-am dat seama că se trage împotriva noastră. Am simțit că elicopterul se apleacă într-o parte. Dar, printr-o manevră a pilotului, am cîștigat înălțime. Apoi gloanțele au început să ne lovească de jos. Ne-am îndepărtat puțin, și pilotul a încercat să aterizeze. Această încercare a fost un adevărat salt-mortal. La un moment dat, numai cîțiva centimetri ne despărțeau de rețeaua electrică. Atunci pilotul și-a dovedit din nou măiestria. Cu toate că era rănit, printr-o rotire bruscă, a reușit să cîștige din nou înălțime și să aterizeze pe unicul loc pe care-1 ofereau împrejurimile, terenul viran de la marginea străzii Grigoriu. Ne-am fi putut transforma în niște torțe vii".La spital, pilotul, în stare .de inconștiență, repeta și a doua zi după internare „sîrmele electrice... am scăpat de sîrmele electrice...".Martori oculari ne-au relatat că imediat după împușcături au văzut patru bărbați — din care cel puțin doi în uniformă bleumarin — alergînd prin grădini și urcind într-o mașină. Purtătorul de cuvint al guvernului, Christodou- lou, mi-a spus ulterior că ancheta a stabilit din primele zile că atentatori'' făceau parte din anturajul fostului ministru de interne și al apărării, Polykarpos Gheorgadzis, nevoit, Ia cererea președintelui Makarios, să-și dea demisia, la sfîrșitul lui 1968, printre altele, pentru că transformase poliția și serviciul secret în organisme ancheta a trei din cei dre ale poliției", putea concepe un țios, începînd cu de vineri seara, dar, în urma căruia, din capitală au fost înlăturate, practic, de menținere a ordinii concentrate la Mahaira, mod deliberat ca loc al atentat. Nicosia fusese atentatoriiobiectivul major:

„Louis Hotel", în

la Mahaira,la

proprii, adus șase

gătită pentru ca poată îndeplini

Mai tîrziu, noi precizări : inculpați sînt „ca- Altfel nici nu se plan atît de minu- telefonul misterios real sau născocit,toate forțele spre a fi indicată în proiectatului astfel pre- să-și

arătat că prezența lui Gheorgadzis la Nicosia era necesară în legătură cu ancheta în problema atentatului. în fața casei sale s-a întărit paza. Totuși, sîmbătă după-amiază a reușit să dispară neobservat și să se instaleze la un prieten. De aci a plecat duminică, spre seară, la o „întâlnire" misterioasă, într-un loc apropiat de încrucișarea de drumuri de lingă satul Mia Milia, la cîțiva kilometri de Nicosia. în anturajul său nu s-a exclus posibilitatea ca cei cu care caută să se întîlnească să-i fi promis, pentru a-1 amăgi, înlesnirea plecării în străinătate, prin intermediul unei baze militare străine, singura șansă de a părăsi Ciprul.Pînă la circa 80 de metri de locul întîlnirii, mașina a condus-o ofițerul Patatakos, după care volanul a fost preluat de Gheorgadzis, care i-a cerut prietenului său să coboare și să-l aștepte. Patatakos a zărit în cîmp luminile de poziție ale unei mașini spre care s-a îndreptat fostul său superior. Cînd luminile celor două mașini s-au găsit alături, a auzit împușcături de pistol, apoi o rafală. A alergat într-acolo, în timp ce mașina necunoscuților se îndepărta în viteză. Era un „Ford Cortina" de culoare albă...Gheorgadzis a murit instantaneu, fiind găsit cu capul ciuruit de gloanțe, rezemat de volan. Cine a fost interesat să-1 aducă la tăcere ? Opinia generală este aceea că făptașii sînt organizatorii atentatului contra lui Makarios, cei care nu i-au iertat eșecul în executarea planului și care au vrut, în plus, să scape de un martor primejdios. întrebarea ce se pune la Nicosia, este : cui aparține „dege-

tul", ce și-a lăsat amprenta pe ultimele evenimente dramatice din Cipru ? Președintele Makarios declara, nu de mult, că prin încercarea de a-1 elimina de pe scenă, se dorea crearea condițiilor pentru aplicarea vechilor planuri cu privire la Cipru, care au eșuat în trecut. Or, se știe că aceste planuri vizau, în primul rînd, transformarea Ciprului într-o bază a N.A.T.O.
★Sîntem în sala unui club din Morphou și discuțiile se prelungesc pînă tîrziu. Se află de față producători de portocale, responsabilii .a numeroase organizații din localitate, notabilitățile orașului și regiunii. Un gînd ii preocupă : amenajarea mai bună a ținutului. Au nevoie îndeosebi de apă. Proiectează o lucrare de amploare : să capteze, printr-un sistem de canale, torenții din Munții Troodos, ce se irosesc în mare. Au propus să fie construit un nou port în apropiere, pentru înlesnirea transportării produselor lor, destinate exportului. Ar mai avea nevoie de un spital, de școli... în Kyrenia, regiune locuită îndeosebi de turci, preocupările sînt similare. In sectorul turc al Nicosiei se insistă asupra necesității de a fi refăcute sute de clădiri avariate în timpul incidentelor dramatice de acum cîțiva ani. Ministrul industriei, Gheorghiu, ne-a înfățișat numeroasele proiecte ale guvernului, ce-și găsesc expresie în cel de-al doilea program pe cinci ani de dezvoltare a economiei, în curs de realizare. Se depun eforturi pentru crearea unei industrii petroliere, mecanizarea agriculturii și prelucrarea produselor ei, se caută adaptarea permanentă a țării la exigențele schimbului internațional de produse, care Cipru este vital. Splendidului cipriot i se fac noi dotări găzduirea turiștilor, al căror ar fi mult sporit dacă ar certitudinea unei păci interne

pentru litoral pentru număr exista _ r___ ________trainice.între timp, reprezentanții celor două comunități examinează periodic situația pe care o au de rezolvat Practic, insula e împărțită în două. Pentru a trece dintr-un sector grec într-unul turc, de pildă, e nevoie de o legitimație specială. Impulsionate de străinătate, de cercuri pentru care unitatea poporului cipriot ar constitui un impediment în menținerea pozițiilor lor militare și implicit politice în această zonă, anumite forțe locale acționează pentru înfăptuirea condițiilor ce ar transformă legitimația într-un adevărat pașaport. Convorbirile inter-comunitare ■ sînt chemate să preîntîmpine o asemenea evoluție. Exponenții ambelor părți evidențiază apropierea punctelor de vedere asupra unor aspecte. Pentru aceasta sînt necesare eforturi sporite, răbdare. Reușita acestor convorbiri ar oferi cheia pentru soluționarea întregii probleme a Ciprului. Ar fi un răspuns răspicat dat acelora care mizează, fie pe menținerea anomaliilor existente în relațiile dintre cele două comunități, fie pe o „soluție de forță". Iar poporul cipriot, greci și turci deopotrivă, și-ar putea uni eforturile pentru progresul țării, întregirea suveranității și consolidarea republicii.
Al. CIMPEANU

Din avion Egiptul apare asemenea marilor evantaie din frunze de palmier sau din pene de struț care pot fi întîlnite pe basoreliefurile mormintelor faraonice. Coada evantaiului este valea strimtă și lungă pe unde șerpuiește Nilul, care se înfundă în Sudan, nu înainte de a se lărgi în lacul de a- cumulare de la Assuan; Delta — deschiderea evantaiului spre Mediterana. Aceste două părți ale „evantaiului" constituie, de fapt, prin configurația și situația lor geografică, două lumi diferite. Ele se unesc în apropierea orașului antic On, pe care grecii îl denumiseră Heliopolis — orașul Soarelui — astăzi Cairo. La nordul acestui punct de întîl- nire se află Delta, fertilă, complet irigată, pe care vechii egipteni o numeau Ta Meh. „pămînturile din nord".In acest triunghi, în fond cu o suprafață nu prea mare, un popor numeros și-a dus traiul de-a lungul mileniilor. Nilul, care invada în fiecare an Delta cu o impetuozitate căreia nimic nu-i rezista, nu a devenit binefăcător decît datorită inteligenței și abilității oamenilor, care au știut să-i mai domolească din puterea apelor, răsfirîndu-le în mii și mii de canale. El a determinat pe preoți să privească astrele pentru a calcula momentul inundațiilor și le-a dat ideea să-i măsoare adîncimea pentru a regăsi limitele ogoarelor pe care apa le ștergea în fiecare an. Nilul este acela care a creat nu numai astronomia și matematicile vechilor egipteni, dar și legiuirile și moneda lor.Dincolo de cîmpul înverzit al Deltei, Egiptul se reduce la un cordon de vegetație înserată între două deșerturi imense : Arabic la est și Sahara la vest. In a- ceste condiții agricultura nu poate fi practicată decît pe numai aproximativ cinci la sută din suprafața totală a țării, adică cam 34 000 kilometri pătrați. Aceste terenuri se întind pe mai bine de 1 000 km de-a lungul Nilului. Valea fertilă care nu are’ decît un kilometru lățime la granița cu Sudanul se „evazează" treptat, ajungînd să fie de cinci kilometri la Edfu, 10 la Luxor și 25 km la Beni- Suef, înainte de a se lărgi Deltei. Cairo, în Me-

sakieh-urile erau acționate, nu mai departe de domnia regelui Faruk, chiar și de oameni.Un țăran bătrîn îmi povestea că marii proprietari de pămînt interziceau ungerea axului roții pentru a putea astfel auzi din casă, chiar și în cursul nopții, dacă sakieh-ul se învîrtește sau nu. In prezent, astfel de instrumente de ridicat apa sînt în curs de dispariție deoarece au un randament extrem de redus.Producția agricolă depinde îh întregime de regimul irigațiilor. Sistemul distribuției permanente permite două sau trei recolte pe an. în R.A.U. există unul din cele mai intensive sisteme de cultură din lume : ast-

te, cele mai importante fiind Valea Nouă, Nubaria și Al Tahrir.Mudirieh al Tahrir, Provincia Eliberării, este situată în apropiere de Alexandria. Părăsim Cairo, după ce mai întîi am străbătut largul bulevard Guizeh, de-a lungul căruia se înși- ruie reședințele mai multor ambasade, și în cîteva minute iată-ne la poalele Piramidelor. In loc de a urca spre platforma care susține nepieritorul monument al lui Keops, automobilul o cotește la dreapta spre A- lexandria. După ce rulăm aproape o sută de kilometri prin deșert, dintr-o dată decorul se schimbă. Ne pomenim în fața unei perdele

EVANTAIUL

VERDE

AL NILULUI

CUCEREȘTE

NISIPURILE...

pe toată întinderea Din apropiere de pînă la vărsarea sa ... ___diterană, Nilul se desface într-o formidabilă broderie de canale de o mare complexitate. care te fac să te gîndești la circulația sangvină din corpul omului. Apa pe care o aduc canalele trebuie apoi ridicată la nivelul cîmpului. Și astăzi mai pot fi văzute, alături de pompele moderne acționate de motoare electrice, arhaicele „șadufuri", un fel de ciuturi cu care apa este scoasă din canale și este răspîndită pe parcele de teren. Se aude de departe scîrțîitul monoton, continuu al „sakieh“-ului, o roată mare de lemn prevăzută cu cupe din tablă zincată sau odinioară cu oale de pămînt ars. învîrtite de bivoli puternici, legați la ochi pentru a nu ameți, sau de măgăruși vioi, în multe cazuri

fel, Ia o suprafață cultivată de șase milioane fedani, suprafețele recoltate au fost în 1967 de 10,5 milioane fedani. Dar bogăția pămîntu- lui nu a putut duce încă la lichidarea decalajului între producția agricolă și numărul populației (sporul natural este de 2,5 la sută, unul din cele mai ridicate din lume ; în perioada 1952 —1969 populația a crescut cu 10 milioane). Potrivit u- nui raport elaborat recent de Adunarea Națională a R.A.U. pentru hrănirea celor peste 32 milioane locuitori, cit numără Egiptul astăzi, șase milioane de fedani nu constituie o suficientă.Această situație minat înfăptuireabaraj de la Assuan, lucrare gigantică, în urma căreia suprafața cultivabilă vacrește aproximativ cu 30la sută prin recuperarea cam a 800 000 de hectare terenuri deșertice. Tot pentru valorificarea suprafețelor din deșert au fost puse în practică un șir de proiec-

suprafațăa deter- marelui

forestiere. încă cîțiva kilometri și automobilul trece pe sub un arc de triumf ; pătrundem în Mudirieh al Tahrir. înainte de a ajunge la clădirea administrației provinciei, admirăm câmpurile verzi, plantațiile de portocali, lămîi, viță de vie, grădinile înflorite, răsărite ca peste noapte în plin deșert.Provincia respectivă cuprinde astăzi peste 100 000 de fedani, aproximativ 40 000 hectare, recuperate progresiv în ritmul de 400 hectare pe lună din deșertul compact care acoperea pînă nu de mult întreaga această ferme purces, diferitefertilizării solului, instalînd numeroase stații de irigații în partea cea mai apropiată de Nil.O astfel de fermă experimentală se află în grija unui grup de ingineri șl tehnicieni din România. Aci, pe aproximativ 300 de hec-

regiune. O serie de experimentale au cu mult succes, la soluții în vederea

tare, se cultivă porumb Irigat. Mașinile, printre care tractoarele „U-650“, semă- nătorile, mașinile de recoltat, apreciate de specialiștii egipteni ca fiind la nivelul tehnic mondial, provin din țara noastră. Rezultatele, considerate drept foarte bune, nu s-au lăsat așteptate : peste 5 000 kg porumb la hectar, cum îmi spuneau specialiștii egipteni, de două ori producția obținută pe terenuri similare din acea regiune. România a livrat, de asemenea, pînă în prezent R.A.U. tractoare S-650 pe șenile care sînt folosite cu bune rezultate în acțiunile de recuperare a noi terenuri de deșert.Din întreaga suprafață redată agriculturii, 40 la sută a fost plantată cu arbori fructiferi, 35 la sută cu legume care sint exportate într-o serie de țări vest-eu- ropene. iar restul de 25 la sută .cu cereale și furaje necesare hrănirii vacilor cu lapte.Populația acestei noi regiuni este astăzi de peste 40 000 persoane, adică aproximativ 8000 familii venite în majoritate din regiunile suprapopulate ale Deltei. Noii veniți trebuie să îndeplinească anumite condiții, printre care aceea ca vîrsta să nu depășească 30 de ani și posedarea unei instrucții elementare, care va fi completată cu ajutorul cursurilor serale. Toți locuitorii noii regiuni trebuie să fie oameni cu carte 1Pămîntul este distribuit în loturi de cite două hectare aproximativ, fiecare colon primind în același timp o casă indivi'Sală cu mobila respectivă b' vacă de lapte, pui de găină. Pentru aceasta ei plătesc statului o sumă eșalonată a- nual timp de treizeci da ani.Impărțiți în aproximativ douăzeci de sate dotate cu apă, electricitate, cu centre comerciale, școală, dispensar, teren de sport, stație de radioficare, țăranii-coloni se bucură în mod liber de produsul muncii lor. Toți sînt membri ai cooperativei, unde își vind produsele șl de la care cumpără materialul agricol și semințele necesare. Muncile agricole se desfășoară conform unui plan general, stabilit de conducerea provinciei.Ca urmare a experimentului de la Mudirieh al Tahrir, în ciuda greutăților și lipsurilor inerente, ■ numai într-un an s-au recuperat de două ori mai multe terenuri decît în cel douăzeci de ani care au precedat revoluția.Succesele obținute aid constituie un îndemn la' extinderea acțiunii de valorificare a deșertului și în alte regiuni, îndeosebi din nordul țării, în apropierea litoralului Mării Medite- rane. încremenită de milenii, configurația imensului evantai al Egiptului cunoaște rapide, ces în învingerea tului reprezentînd o tă în plus pentru carea bunăstării unui animat de dorința fierbinte a făuririi unei vieți mal bune.

azi fiecare sciiiinbări nou suc- deșer- treap- ridi- popor
Constantin OPRICA

pe versanjii munților TroodosCasele satului Motulas, câjărate
f
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țională in chestiune, elaborat de 
comitetul de experți, va ti supus 
în toamnă spre aprobare Confe
rinței generale a UNESCO.

PAȘAPORT PENTRU 
OBIECTELE DE ARTĂ

Anual, mii de obiecte de artă 
sînt scoase, fraudulos, din diver
se țări, fapt ce periclitează pa
trimoniul cultural al multor sta
te. Pentru a lupta contra aces
tui trafic ilicit, un comitet spe
cial de experți guvernamentali 
din 61 de țări s-a întrunit la 
UNESCO pentru a propune do
tarea fiecărui obiect de artă, a 
fiecărui bun cultural național 
cu un gen de pașaport care să 
permită identificarea sa rapidă.

Statele ce vor semna o atare 
convenție vor putea suprima 
importul de obiecte de artă fu
rate din muzee sau din alte 
locuri. Experții preconizează, de 
asemenea, confiscarea și resti
tuirea respectivelor bunuri, în
soțite de sancțiuni împotriva 
autorilor infracțiunilor, precum 
și despăgubirea celor ce le-au 
achiziționat de bună credință.

Proiectul de convenție interna-

AU ÎNCOLȚIT 
DUPĂ 10 000 DE ANI

In Canada a fost recent expe
rimentată cu succes germinarea 
celor mai vechi semințe de plan
te descoperite vreodată. Ele a- 
parțin unei specii de licheni 
arctici. Potrivit calculelor geolo- 

descoperlte au o 
puțin 10 000 de

gilor, semințele 
vechime de cel 
ani.

Germinarea a 
boratoarele din 
semințe au fost

avut loc in la-
Ottawa; șase 

____ așezate sub un 
filtru de hîrtie umedă, iar după 
48 de ore ele au încolțit, trans- 
formindu-se în plante viguroase, 
identice lichenilor arctici ac
tuali.

Reușita acestei experiențe re
prezintă un record : cele mai 
vechi semințe a căror germina
ție reușise pînă acum nu aveau 
decît... 2000 de ani.

BRASILIA

O CAPITALĂ
V

ÎȘI REVENDICA
PREROGATIVELE

SUBMARINUL 
CURATIV"

„Vindecare subacvatică” nu
mește dr. Joseph Reusch din 
Trier (R.F.G.) noua sa metodă 
de a trata bolnavii de astm car
diac și bronșic. Cu ani în urmă 
doctorul Reusch făcuse expe
riențe cu scafandri care cobori- 
seră sub apă cu guturai și reve
niseră la suprafață 
Presiunea exterioară 
mosfere care există 
adincime provocase 
scafandrilor o serie 
prin care agenții patogeni din 
singe au fost distruși. Pornind 
de la această experiență, dr. 
Reusch a pus la punct un tra
tament care se bazează pe 
Introducerea bolnavului intr-o 
cameră în care s-a creat supra- 
presiune. In acest scop, el a dis
pus construirea unei camere din 
oțel cu suprapresiune, prevăzută 
cu hublouri. In noul submarin 
au loc 18 pacienți. cărora li se 
pun măști de oxigen. Ei trebuie 
să se „scufunde” timp de 45 de 
minute.

vindecați, 
de trei af

la 35 metri 
in singele 
de reacții,

O suită de acte comemorative 
au marcat in aceste zile a ze
cea aniversare a celei mai 
îndrăznețe capitale născute în 
secolul nostru : Brasilia, su- 
permodernul oraș creat mai 
întîi pe planșetă de urba
nistul Lucio Costa și arhitec
tul Oscar Niemeyer și înălțat 
apoi de entuziasmul întregii țări 
in inima platoului Goianiei, in
tr-o zonă virgină, dominată de 
nesfirșite păduri. Faimoasă în 
toată lumea, Brasilia a parcurs 
un deceniu de dificilă afirmare 
ca centru al deciziilor naționale, 
răminînd pînă acum o capitală 
„de drept”, în timp ce cea „de 
fapt" continuă să fie tradiționala 
perlă de pe malul golfului Gua- 
nabara — Rio de Janeiro. Ani
versarea coincide cu intra
rea Brasiliei în drepturile sale 
plenare de sediu permanent al 
celor trei puteri: legislativă, exe
cutivă și judecătorească. Cea 
mai anevoioasă transferare s-a 
dovedit a fi cea a puterii execu
tive, trainic înrădăcinată la Rio. 
Dar, conform unei legi, pînă pe 
data de 31 mai a c. urmează să 
se încheie transferarea „nucleu- , 
lui central al administrației fe
derale", adică ministerele și alte 
organe subordonate direct preșe
dinției republicii. Se apropie ast
fel de încheiere o perioadă in 
care președintele republicii își 
avea sediul in Brasilia, dar mi
nisterele și alte instituții fede
rale se aflau la Rio, de unde ti
tularii făceau naveta pentru 
reuniuni și consultări In tot a- 
cest timp, în capitala „de drept" 
se realiza numai actul final al 
ciclului administrativ, de regulă 
formalitatea semnării decretelor 
și legilor elaborate la Rio.

Dacă în multe privințe Brasi
lia nu poate încă să ofere atrac
ție la nivelul marilor metropole 
cum sînt Rio de Janeiro sau Sao 
Paulo, ea prezintă în schimb o

alternativă rîvnită azi de citadi
nul torturat de zgomote, agitație 
excesivă, aer poluat, înghesuiala 
perpetuă și alte tare ale civili
zației urbane hipertrofiate.

Dar, pe deasupra acestor de
talii, Brasilia marchează, ince- 
pind de la 21 aprilie 1960, legi
ferarea unui proces de „interio
rizare" a societății braziliene, 
constituită, din diverse cauze is- . 
lorice, de-a lungul litoralului 
Atlantic, in timp ce imense zone 
din interior au rămas foarte slab 
populate sau totalmente pustii. 
Prezența omului în aceste spații 
a fost și este considerată, cu de
plin temei, una din condițiile 
principale ale progresului națio
nal. In această direcție Brasilia 
înseamnă de acum o contribuție 
substanțială. In jurul ei au a- 
părut orășele satelit, au fost cro
ite șosele spre puncte îndepăr
tate ale teritoriului național (cum 
este șoseaua Brasilia-Belem, de 
2 200 kilometri), au proliferat noi 
așezări omenești și activități 
productive în locuri unde altă
dată nu exista decît pădure. In 
planurile de perspectivă, toate 
acestea sînt numai, un început, 
fiindcă țelul constă in a face din 
vestul și nordul țării zone cu ni
vel de dezvoltare apropiată sau 
egală cu cele din regiunea li
toralului, omogenizlnd astfel o 
panoramă ce pînă azi se distingea 
prin existența unor enorme dis
proporții. Dacă prin mijloacele 
solicitate atingerea unui aseme
nea țel ar însemna un efort ex
traordinar chiar și pentru țări 
cu înalt nivel de disponibilități 
industriale și financiare, cu atît 
mai mult se impune respectului 
tenacitatea brazilienilor, angajați 
în realizarea acestui ideal, în 
ciuda vicisitudinilor pe care le 
au de înfruntat.

Vasile OROS
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PREZENTAREA SCRISORILOR 
DE ACREDITARE PREȘEDINTELUI 

CONSILIULUI DE STAT DE CĂTRE
AMBASADORUL REPUBLICII PERU

Cuvîntările rostite
în cuvîntarea rostită cu prile

jul prezentării scrisorilor de acre
ditare, Hubert Wieland Alzamora, 
exprimînd satisfacția de a fi pri
mul ambasador al Republicii Peru 
în Republica Socialistă România, 
a transmis urări de prosperitate și 
fericire președintelui Consiliului 
de Stat și poporului român din 
partea președintelui Republicii 
Peru, generalul Juan Velasco Al
varado.

în continuare, ambasadorul Re
publicii Peru a spus : „Guvernul 
Peruvian participă la actualul 
proces de apropiere a popoarelor, 
călăuzit de convingerea că prin 
cunoașterea lor reciprocă și prin 
sporirea colaborării dintre ele va 
fi posibil să se contribuie tot mai 
eficace la soluționarea probleme
lor ordinii și păcii internaționale, 
pe deasupra diferențelor ideolo
gice și în cadrul recunoașterii 
dreptului suveran al popoarelor de 
a-și făițți propriul lor destin'*.

Referii du-se la politica interna
țională a țării sale, ambasadorul 
Hubert Wieland Alzamora a de
clarat că „Peru a acordat întotdea
una deplina sa adeziune principii
lor independenței, egalității juri
dice a statelor, respectării acor
durilor internaționale și neinter
venției, pe care își fundamentează 
activitatea sa internațională ac
tuală. Pe baza principiilor mențio
nate — a spus în continuare 
ambasadorul peruvian — Peru a 
stabilit relații diplomatice cu Re
publica Socialistă România, țară 
care a trezit admirație atît pentru 
poziția sa internațională, cît și 
pentru eforturile încununate de 
succes pe care le depune pentru 
realizarea bunăstării poporului 
său. Inspirat de originea latină 
comună care unește țările noastre, 
guvernul peruvian își propune să 
mențină și să strîngă relațiile mul
tilaterale, care să constituie fun
damentul unei prietenii solide și 
de durată**.

Salutînd pe ambasadorul peru
vian, președintele Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu, i-a mul
țumit pentru cuvintele. de apre
ciere rostite la adresa României și 
a politicii sale interne și externe 
și l-a rugat să transmită președin
telui Republicii Peru cordiale 
urări de, sănătate și fericire per
sonală, iar poporului peruvian 
urarea prietenească de a obține 
succese tot mai mari- pe calea pro
gresului și prosperității.

în România — a spus președin
tele Consiliului de Stat — sînt cu
noscute și apreciate eforturile de
puse de poporul peruvian pentru 
dezvoltarea economică și social- 
politică a țării, pentru consolidarea 
independenței naționale. Cunoaș
tem, de asemenea, că statul și po
porul peruvian participă activ la 
procesul de apropiere și colaborare 
multilaterală între popoare, de 
dezvoltare a unor relații normale 
între toate statele lumii.

Republica Socialistă România

consideră că, în condițiile de azi, 
cînd în lume există state cu orîn- 
duiri social-politice diferite, unica 
soluție rațională de organizare a 
vieții internaționale, corespunză
toare aspirațiilor de progres și 
prosperitate ale popoarelor, este 
colaborarea între toate țările, con
viețuirea lor pașnică, întemeiată 
pe principiile unanim recunoscute 
ale dreptului internațional.

Viața demonstrează că instaura
rea în relațiile dintre state a res
pectului riguros față de principiile 
suveranității și independenței na
ționale, neamestecului în treburile 
interne, egalității în drepturi și 
avantajului reciproc constituie 
condiția esențială pentru menține
rea și consolidarea păcii. Conștien
tă de răspunderile sale naționale 
și internaționale, România este 
ferm hotărîtă să militeze pentru 
afirmarea acestor principii în re
lațiile dintre toate statele, să-și 
aducă contribuția activă la dez
voltarea colaborării între popoare, 
la instaurarea păcii în lume**.

în continuare, președintele Con
siliului de Stat a spus :

„Poporul român, vital interesat 
în crearea unui climat de pace și 
destindere internațională, este an
gajat cu întreaga sa capacitate în- 
tr-un amplu proces de făurire a 
unei societăți noi, multilateral 
dezvoltate, capabilă să asigure 
progresul continuu și prosperitatea 
întregii țări.

Țările noastre, legate prin origi
nea lor latină comună, prin afini
tăți de limbă și cultură, se întîl- 
nesc în mod fericit pe tărîmul e- 
forturilor pe care le depune astăzi 
omenirea pentru intensificarea 
colaborării internaționale reci
proc avantajoase, pentru pace și 
progres.

Sîntem convinși, domnule am
basador, că între Republica Socia
listă România și Republica Peru 
există largi posibilități de dezvol
tare a relațiilor economice, tehni- 
co-științifice, culturale, în inte
resul ambelor noastre popoare, 
și nu ne îndoim că prezența dum
neavoastră în România va contri
bui la extinderea și amplificarea 
acestor relații**.

în încheiere, președintele Consi
liului de Stat a urat ambasadoru
lui Republicii Peru deplin succes 
în îndeplinirea înaltei sale misiuni 
și l-a asigurat de întregul sprijin 
al Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, al guver
nului român și al său personal.

După ceremonia prezentării scri
sorilor de acreditare, președintele 
Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, a avut o convorbire 
cordială cu ambasadorul Hubert 
Wieland Alzamora.

La solemnitatea prezentării scri
sorilor de acreditare și la convor
bire au participat Constantin Stă- 
tescu, secretarul Consiliului de Stat, 
și George Macovescu, prim-ad- 
junct al ministrului afacerilor ex
terne.

la mîracu- a unor o- nu ne vine micii bul-

Practic, este imposibil — și efortul nici nu și-ar avea rostul — să enumerăm toate domeniile de folosire a sticlei, material încă înaintea erei țn Egipt, Fenicia, răspîndit ulterior toriul Europei și o prelucrare artistică meșterii ~ ‘ _ei, Normandiei, Germaniei, Franței. Pe teritoriul țării noastre, fabricarea sticlei are, de asemenea, o îndelungată tradiție, produsele de la Poiana Codrului și Pădurea Neagră cîștigîn- du-și un binemeritat renume, care a trecut de mult dincolo de hotare.într-o fabrică de acest fel impresionează, în primul rind, simbioza dintre foc, nisip, apă... și priceperea celor care, suflînd în țevi, dau pastei incandescente cele mai delicate forme și modele. ,Nu în- tîmplător, un bătrîn maistru de la Poiana Codrului ne povestea că nu este de- ajuns numai să înveți a- ceastâ meserie ; trebuie să o și simți în... vîrful nervilor. Aceasta explică, de altfel, perpetuarea meșteșugului din tată-n fiu, transmiterea priceperii și dragostei de meserie din generație în generație. Ani îndelungați, țeava suflătorului în sticlă a devenit cu adevărat emblema acestei meserii.Dar solicitările societății moderne se cer împlinite printr-o producție industrială de mare serie, producție bogată cantitativ și, în același timp, ieftină. Pornind tocmai de la asemenea considerente, a fost construit, pe noua platformă industrială a Capitalei din zona Dudești, combinatul de sticlărie. Unitatea se înscrie printre cele mai mari și mai moderne de acest gen. Clasica țeavă de suflat sticla nu mai există. Utilaje și instalații la nivelul tehnicii mondiale, cu

cunoscut noastre, Babilon, pe teri- adus la de Boemiei, Angli-

comenzi automate și programate — de la cuptoarele de topire pînă la benzile care transportă produsele finite spre ambalare — realizează întregul proces tehnologic....Ne aflăm într-una din marile hale ale combinatului. Asistăm loasa „naștere" biecte. Și parcă să credem căgări de amestec incandescent, aduși printr-un labirint de țevi în gura cuptorului de formare, vor fi,

Întîlnire la C.C. al P.C.R.
Vineri dimineață, tovarășul Paul 

Niculescu-Mizil, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., s-a întîlnit cu delegația 
Partidului Socialist din Chile, 
formată din tovarășii Adonis 
Sepulveda, secretar general ad
junct al P.S.C., și Francisco Pizarro, 
membru al C.C. al partidului, care 
ne vizitează țara.

La întîlnire au participat tova

rășii Ghizela Vass, membru al C.C. 
al P.C.R., și Vasile Potop, membru 
al C C. al P.C.R., secretar al Con
siliului Național al Frontului Uni
tății Socialiste.

Convorbirea, care a prilejuit un 
schimb de informații în legătură 
cu activitatea și preocupările ac
tuale ale celor două partide, s-a 
desfășurat într-o atmosferă cor
dială, prietenească.

Expoziție jubiliară 
„Contribuția României 

la lupta dusă 
împotriva fascismului"La Muzeul Militar Central s-a deschis vineri expoziția jubiliară „Contribuția României la lupta dusă împotriva fascismului“.înscrisă în ansamblul manifestărilor dedicate sărbătoririi unui sfert de veac de la victoria asupra fascismului, expoziția constituie un omagiu închinat memoriei fiilor poporului român și ai celorlalte popoare care s-au jertfit pe cîmpurile de luptă pentru victorie. Exponatele — jurnale de operații, hărți, ordine de zi, fotografii, obiecte care au aparținut unor ostași-eroi — relevă atașamentul sutelor de mii de combatanți români față de cauza cuceririi eliberării de sub jugul fascist, lupta lor pentru înfrîngerea definitivă a fascismului. Sînt înfățișate, de asemenea,

eforturile oamenilor muncii, mobilizați de comuniști, pentru susținerea materială și morală a frontului, aspecte ale frăției de arme româno- sovietice, ale luptei comune pentru cucerirea victoriei,La deschiderea expoziției au participat general-locotenent Ion Co- man, adjunct al ministrului forțelor armate, secretar al Consiliului politic superior, care a rostit cuvîntui inaugural, precum și Nicolae Gold- berger, director adjunct al Institutului de studii istorice și social-po- litice de pe lîngă C.C. al P.C.R., generali și ofițeri activi și de rezervă; foști comandanți de unități și mari unități pe frontul antihitlerist, cercetători și alți specialiști din domeniul istoriei. (Agerpres)
SIMPOZION:

49 de ani de la crearea P.C.R.Cu prilejul împlinirii a 49 de ani de la crearea Partidului Comunist Român, vineri după-amiază a avut loc la sala Dalles din Capitală un simpozion intitulat „8 Mai 1921 — Omagiu Partidului Comunist Român".Prof. univ. Mihai Cruceanu s-a referit în cuvîntui său la îndelungatul proces de maturizare politico- ideologică și organizatorică a clasei noastre muncitoare, a cărui urmare firească a constituit-o făurirea partidului de tip nou, la Congresul I

al partidului, și la semnificația sa. în continuare, conf. univ. Constantin Mocanu a vorbit despre rolul istoric al P.C.R. în transformarea societății românești, despre lupta de ieri și de astăzi a partidului pentru instaurarea socialismului, construirea și desăvîrșirea noii orînduiri.
★Vineri seara, la Casa prieteniei româno-sovietice a avut loc un festival literar-muzical pe tema „Partidului iubit — gindul, inima și fapta".

Telegrame
Cu prilejul celei de-a XXV-a a- 

hiyețsari a eliberării Cehoslovaciei, 
Consiliul Național al Frontului U- 
nitații Socialiste, Consiliul Central 
al Uniunii Generale a Sindicate
lor, Comitetul Central al Uniunii 
Tineretului Comunist, Consiliul

Național al Femeilor, Comitetul 
nâțiphal pentru apărarea păcii și 
Comitetul foștilor luptători anti
fasciști din România au trimis te
legrame de felicitări organizațiilor 
similare din Republica Socialistă 
Cehoslovacă.

Cu prilejul comemorării 
lui Constantin Dobrogeanu-Gherea
Muzeul de istorie a partidului 

comunist, a mișcării revoluționare 
și democratice din România a or
ganizat o expoziție de documente 
și fotografii cu prilejul comemo
rării a 50 de ani de la moartea lui 
Constantin Dobrogeanu-Gherea. 
Sînt prezentate fotografii originale, 
pagini de manuscris ale lucrărilor 
„Neoiobăgia", „Din ideile funda
mentale ale socialismului științi
fic", „Război sau neutralitate", 
„Din trecutul îndepărtat", „Scri

soare autobiografică", lucrări de 
economie politică, filozofie, din bi
blioteca lui C. D. Gherea, însem
nări, dedicații, autografe, cores
pondență cu diferiți militanți so
cialiști români și străini, scriitori, 
oameni de știință, precum și obiec
te personale.

în mai multe vitrine sînt expuse 
lucrări ale lui C. Dobrogeanu-Ghe
rea, reviste și publicații pe care 
le-a condus sau la care a colabo
rat. (Agerpres)

deo- artis-
obiectecu finețe și gust, fi deosebite cris-

schimburi de lucru. De altfel, secția articolelor de menaj este una din cele mai importante. Pe mașini al căror randament aproape că nu poate fi asemănat cu al altor întreprinderi din țară, se produce un bogat sortiment de servicii (de băuturi, tort etc.), vaze, obiecte decorative, lucrate unele puțind cu greu de cele din tal.Vădind un interes sebit pentru „ținuta

liștii combinatului au trecut la producerea paharelor cu bordură îndoită, sistem care împiedică atît de neplăcuta ciobire la gură, mărind durata de întrebuințare. fără ca prin a- ceasta să fie mai puțin comode la folosit. Formele elegante, decorurile plăcute — colorate 3au șlefuite (cele vor vinde cu vor cîștiga, aprecierile— prețul accesibil simple se. 1 leu bucata) fără îndoială, pozitive ale cumpărătorilor.

In fiecare minut
MII DE ARTICOLE

DE STICLĂRIE 1

Cronica zilei
telegramaMinistrul Forțelor Armate ale Republicii Socialiste România, generalcolonel Ion Ioniță, a trimis o telegramă de felicitare ministrului Apărării Naționale al Republicii Socialiste Cehoslovace, general-colonel ing. Martin Dzur. cu ocazia celei de-a XXV-a aniversări a eliberării Cehoslovaciei de sub jugul fascist

★în Editura politică a apărut : „A- NUL ’45", de I. S. Konev, mareșal al Uniunii Sovietice.
★George Macovescu, prim-adjunct al ministrului afacerilor externe, a primit pe Etienne Davignon, director general politic, și Andrâ Forthomme, ambasador în M.A.E. belgian, care au efectuat o vizită la București, la invitația ministrului afacerilor externe.Oaspeții au avut, de asemenea, o întrevedere cu Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe.Convorbirile care au avut loc s-au referit la probleme bilaterale, la cooperarea și securitatea europeană, precum și la alte probleme internaționale de interes comun.
★La Casa de cultură a I.R.R.C.S. s-a deschis expoziția de fotografii documentare „25 de ani țară liberă", pusă la dispoziție de Societatea pentru relații culturale cu străinătatea din R. D. Germană.Cu prilejul vernisajului, care a avut loc vineri la amiază, au luat cuvîntui prof. dr. docent Mihnea Gheorghiu, prim-vlcepresedinte al I.R.R.C.S., și Ewald Moldt, ambasadorul R. D. Germane la București.
★în sala Palatului culturii din Pitești a avut loc, vineri după-amiază, un spectacol extraordinar consacrat centenarului nașterii Iu; Vladimir Ilici Lenin, la care și-au dat concursul cunoscuți artiști sovietici de la Teatrul Mare și Filarmonica de stat din Moscova. Teatrul de operă și balet „Kirov" din Leningrad, Teatrul de operă și balet din Riga. Filarmonica de stat din Tbilisi și Filarmonica de stat din Minsk.
★Vineri dimineață s-au deschis lucrările celei de-a 14-a sesiuni a cercurilor științifice studențești din cadrul Academiei de studii economice. în ca

drul ei vor fi prezentate 220 de comunicări rezultate din activitatea de cercetare întreprinsă in acest an de studenții academiei. Ele abordează probleme actuale ale economiei politice șl conducerii planificate a economiei naționale, istoriei economiei naționale, calculului economic și ciberneticii economice, economiei industriei și agriculturii, contabilității, economiei comerțului interior, ale merceologiei și comerțului exterior etc.
★La Timișoara a început vineri Colocviul național de folclor, manifestare științifică organizată de Universitatea timișoreană, la care participă folcloriști, etnografi, filologi și alți specialiști din țară, precum și invitați din R.S.F. Iugoslavia și din R.P. Ungară.Timp de trei zile vor fi prezentate pe secții de specialitate comunicări științifice susținute de oameni de știință, filologi și folcloriști, cercetători de la Institutul de etnografie și folclor și Universitatea din București. Muzeul de etnografie din Belgrad și Universitatea din Budapesta. Alte referate vor fi susținute de cadre didactice, metodiști și culegători de creații literare folclorice de la institute do învățămînt superior, case județene ale creației populare și centre de cercetare folclorică din București. Cluj, Craiova, Sibiu. Timișoara și din alte orașe din țară.
★La Craiova au început vineri după- amiază lucrările sesiunii științifice anuale a cadrelor didactice de la universitatea din localitate. Alături de profesorii, conferențiarii, lectori1 și asistenții acestei tinere instituții de învățămînt superior, la sesiune participă invitați din București, Iași, Cluj, Timișoara și Petroșani, specialiști din diferite întreprinderi industriale și agricole, numeroși studenți.După cuvîntui de deschidere rostit de prof. dr. docent Mircea Oprean, rectorul universității, conf. dr. Constantin Boțea, prorector, a făcut un succint bilanț al activității desfășurate în ultimii ani de cadrele didactice de aici în domeniul cercetării științifice.Lucrările sesiunii, care se desfășoară in cadrul a 24 de secții, se vor încheia duminică 10 mai. \(Agerpres)

vremea
Ieri in țară : Vremea a continuat să se încălzească ușor. Cerul a fost variabil, mai mult senin în jumătatea de est a țării. înnorări mai accentuate s-au produs în cursul după- amiezii in zona de munte și vestul țării, unde s-au semnalat averse locale șl descărcări electrice. Vîntul a suflat slab, pînă la potrivit, predomi- nînd din sectorul sudic. Temperatura aerului la ora 14, oscila între 13 grade Ia Sulina și Mangalia și 26 de grade la Vărădia. în București : Vremea a fost frumoasă și călduroasă. Cerul a fost variabil, vîntul a suflat în ge< neral slab, temperatura aerului la ora 20 a fost de 23 de grade.Timpul probabil pentru 11, 12, 13. mai. In țară : Vremea va fi frumoasă și călduroasă, mai ales în prima parte a intervalului. Cerul va fi variabil. Vor cădea ploi izolate. Vînt slab pînă la potrivit. Temperatura în creștere la început, apoi în ușoară scădere. Minimele vor fi cuprinse "între 8 și 18 grade, iar maximele între 18 și 28 de grade, local mai ridicate. în București : Vreme frumoasă și călduroasă, cerul va fi mai mult senin. Vînt în general slab. Temperatura în creștere la început, apoi în scădere ușoară.
Reluarea comediei 
„leonce și Lena*1După succesele repurtate în străinătate — la Florența. Regensburg, Frankfurt pe Main și Essen — teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" a reluat prezentarea în Capitală a comediei „Leonce și Lena" de Georg Biichner. Din distribuția spectacolului, realizat de Liviu Ciulei, iac parte Ileana Predescu, Irina Petrescu, Vally Voiculescu, Ion Caramitru, Virgil Ogășanu, Marin Mo- raru și alții.
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cicusm „Cursa munților" 
s-a încheiat

în numai cîteva minute (re- prezentînd trecerea lor prin alte mașini și operații, între care șlefuirea cu jet de flăcări), paharul sau compotiera pe care le luăm, răcite, de pe bandă. Este firesc ca un asemenea proces tehnologic automatizat să permită stabilirea unor adevărate recorduri de producție : pînă Ta 86 000 de pahare în 24 de ore, echivalind cu munca a 7 muncitori sticlari, timp de 160 de zile, pe mașini manuale. Pe linia de com- potiere se obțin, in fiecare minut, 63 de piese. Șeful secției ne relata că respectiva mașină produce pînă la 68 000 bucăți în trei

tică“ a produselor, conducerea combinatului se străduiește să organizeze un sector de creație bine pus la punct. Capacitatea mașinilor de a realiza variate modele de decor în șase culori sau decoruri șlefuite permite artistului decorator al combinatului și tehnicienilor specialiști să producă obiectele de menaj cele mai obișnuite într-o diversitate care să facă mereu mai plăcute folosința zilnică.O mențiune aparte ni pare că merită noile sortimente de pahare, destinate consumului larg. Pornind de la cerințe de funcționalitate și rezistență, specia-

le inse

Combinatul își va desface produsele, pentru sondaj. în marele centru comercial al Oborului și, ulterior, in celelalte magazine de specialitate, urmînd ca. în funcție de preferințele exprimate, gama sortimentelor să se lărgească ~~ “ îmbunătățească, tul ÎȘi să de
și să se Combina- București asemenea,de sticlărie propune, de fabrice, pentru unitățile alimentație publică, seturi mari de pahare (pur- tind o emblemă sau un însemn), ceea ce ar reprezenta o binemeritată contribuție la încetățenirea acelui specific atît de necesar localurilor noastre.

Un loc important în producția combinatului o- cupă ambalajele din sticlă, pentru care multe ramuri industriale — alimentară, chimică, farmaceutică — manifestă o adevărată „foame". Noua fabrică specializată din cadrul combinatului dă răspuns acestor nevoi : ea va acoperi întregul necesar de ambalaje din sticlă, flacoane și fiole, ereînd și însemnate disponibilități pentru export. în scurtul răstimp de la intrarea In funcțiune, fabrica a livrat circa o sută milioane diferite butelii de sticlă și borcane. Datorită aspectului și însușirilor lor — ne spunea un director de combinat din industria alimentară — noile ambalaje au fost imediat preferate, mai ales pentru produsele de export. îndeosebi băuturi fine.De mărțișor anul acesta, secțiile noului combinat au început să lucreze cu întreaga capacitate. Ritmul de muncă înregistrat pină acum lasă să se Întrevadă că, pe utilajele de bază, parametrii proiectați vor fi atinși cu trei luni mai devreme. La anul, producția unității va fi cu 45 la sută mai mare în raport cu nivelul în trei ani acumulările întreaga valoare a investiției...Meseria sticlarilor s-a schimbat. Ei au devenit mecanici în sticlărie, conducători de mașini. O mașină corect reglată, condusă de oameni pricepuți — și întreprinderea tace un evident și meritoriu efort de pregătire a cadrelor — nu mai poate greși, nu scapă nici un amănunt. Sînt condiții ca marca noului Combinat de sticlărie București să se impună cu autoritate. (Rep. publicitar).

A Xl-a ediție a „Cursei munților" a revenit ciclistului cehoslovac Ales Svoboda, cel ce cîștigase, cu mult aplomb, etapa cea mai dificilă a întrecerii, circuitul de la Sinaia, singura care, de fapt, a avut un caracter specific muntos. Ieri, in Ultima manșă a competiției, pe un traseu în întregime fără urcușuri (Sinaia-București, pe noua variantă ce elimină complet și panta de la Breaza, și pe cea de la Cimpina), plutonul a făcut un adevărat marș de voie. Gîndul tuturor era să termine cursa, pozițiile ocupate în clasamentul după trei etape satisfăcin- du-le pretențiile personale.La drept vorbind însă, cursa țiu trebuia considerată încheiată ; diferența intre primii zece, de maximum un minut și jumătate, lăsa în fond fiecăruia șanse suficiente pentru a aspira la ciștig sau, oricum, la plasarea pe un loc mai bun în clasamentul general individual. Trecuseră cam 100 de kilometri de la start (mai bine de două treimi din lungimea întregii etape) și plutonul se afla înșirat pe șoseaua spre Buftea, pedalînd grăbit, e adevărat, dar... sub „imboldul" rafalelor de vint ce-i împingeau cu putere din spate. Pe toată această primă și masivă zonă a traseului ultimei etape am putut reține doar tentativa — de scurtă durată — a lui Turek (Ruda Hvezda) și — pe străzile Ploieștiului — încercarea de evadare a lui Vasile Teodor (Dinamo București).în apropiere de Capitală (pînă la sosire mai erau circa 25 km), plutonul se fragmentează. Pe primul plan se află cinci din primii zece clasați ; între ei, desigur, purtătorul „tricoului galben" (Svoboda), secun- dantul acestuia, dinamovistul N. Ciu- meti. Dar lipsește Vasile Teodor, liderul de necontestat al cățărătorilor (al treilea, la 50 de . secunde de Svoboda 1). Vizibil marcat de efort, Teodor încetinise ritmul și, împreună cu berlinezul Wanzlik. învingătorul de anul trecut al ..Turului României", și alți cițiva alergători, privește cu regretul firesc cum ceilalți colegi din grupul fruntaș (opt la număr) iuțesc „pasul"...în drum spre velodromul Dinamo — unde a avut loc sosirea oficială — nu se mai încearcă nimic deosebit ; de cîteva ori, Ciumeti a vrut să se aventureze de unul singur, dar pînă la urmă a renunțat, rămînind să-și dispute șansa la cîș- tigarea etapei. Avîndu-1 continuu in apropiere, ca o umbră, pe liderul

cursei (pentru care acum constituia singurul pericol), Ciumeti n-a avut nici această satisfacție. Pe ovalul de beton al velodromului, o luptă extraordinar de strinsă se dă între C. Grigore (Dinamo București), Olovi Ulm (Dinamo Moscova) și G. Som- merlatte (Dinamo Berlin). Aceasta va fi de altfel și ordinea înregistrată de arbitri pentru primele trei locuri ale etapei finale. Cu același timp sint cronometrați Ciumeti. Svoboda, Burlacu etc.Pe echipe, întrecerea a fost ciști- gată de către formația Dinamo București, urmată de cele ale cluburilor Ruda Hvezda Plsen, Dynamo Berlin și Dinamo Moscova.în ansamblu, „Cursa munților" a însemnat o reușită pentru ciclismul nostru. Competiția — a cărei excelentă organizare o asigură clubul Dinamo, in colaborare cu A.S. Loto- Pronosport — a dat ocazie și de a- ceastă dată cicliștilor noștri și antrenorilor lor să constate nivelul de pregătire la început de sezon, în compania unor alergători de peste hotare care, chiar dacă nu au nume de rezonanță, s-au prezentat bine, dovedind calități fizice și multă combativitate. Am fi dorit însă ca pe parcursul celor patru etape să consemnăm mai multe lucruri bune despre cicliștii noștri. Comportarea lor — inclusiv a selecționabililor pentru apropiata „Cursă a Păcii" — nu s-a situat la cota așteptărilor...
Ion DUMITRIU

În cîteva rîridmiLA NANTES (Franța), cunoscutul campion polonez Sidlo a cîștigat proba de aruncare a suliței cu performanța de 86,62 m (nou record al Poloniei). Proba de disc a revenit cehoslovacului Danek cu o aruncare de 62,84 m, iar în proba de aruncare a ciocanului pe primul loc s-a clasat maghiarul Zsiwotsky cu rezultatul de 70,30 m.IN CADRUL „MEMORIALULUI POLI". care se desfășoară în prezent la Formia, cunoscuta campioană franceză Colette Besson a cîștigat proba de 400 m cu timpul de 53”6/10. Pe locul secund s-a clasat suedeza Lundgreen — 53”9/10, urmată de italianca Govoni — 54’’. Foarte disputată a fost cursa de 10 000 m în care victoria a revenit italianului Arese cu 29’28’’2/10, urmat de Gammoudi (Tunisia) — 29’29”. O performanță bună a fost înregistrată în proba masculină de săritură în înălțime cîștigată de italianul Azzaro cu rezultatul de 2,17 m. Locul doi a fost ocupat de americanul Elliot — 2,14 m.LA DES MOINES (S.U.A.) atletul american Jeff Bennett a realizat în proba de decatlon 8 072 puncte. De remarcat că Bennett a parcurs 100 m plat în 10”4/10, a sărit la lungime 7,71 m și a obținut la înălțime 1,83 m.CU PRILEJUL UNUI CONCURS DE ATLETISM CARE A AVUT LOC LA SOCI (U.R.S.S.) Bondarciuk a aruncat ciocanul la 72,12 m. Liakov a cîștigat proba de aruncare a discului cu 61,30 m iar Lusis s-a clasat pe primul loc la aruncarea suliței cu 79,24 m.

anului curent, și jumătate, vor amortiza

Sever UTAN

Pentru posesoriiIn vederea satisfacerii într-o măsură sporită a cerințelor deținătorilor de autovehicule, Administrația asigurărilor de stat - ADAS — a elaborat noi forme de asigurări facultative. Printre acestea menționăm : asigurarea pentru avarii a autovehiculelor aparținînd persoanelor străine sau turiștilor care vin temporar în țara noastră — cu plata primelor de asigurare în valută liber convertibilă; asigurarea condu- cătorilor-auto străini, care efectuează probele de recepție Ia autovehiculele achiziționate de la întreprinderile noastre exportatoare ; asigurarea autoturismelor pentru furt, pentru pagubele produse de incendiu și alte calamități ; asigurarea autoturismelor care participă la concursuri sau antrenamentele ce se fac în vederea unor astfel de competiții.Concomitent, se acordă noi avantaje asiguraților. Astfel, se reduc cu 15 la sută primele de asigurare pentru avarierea autoturismelor cetățenilor care, în anul anterior, nu au beneficiat

TENIS: „Cupa Davis"

ROMÂNIASelecționata de tenis a României conduce cu 3—0 în meciul cu echipa Iranului, pe care-1 dispută la Teheran în primul tur al „Cupei Davis". Țlrîac a cîștigat cu 6—0, 6—1, 6—4 partida întreruptă cu Hossein Akhbari, iar cuplul nostru. Năstase-Țirîac, a învins în partida de dublu cu 6—3, 3—6,6—3, 6—3 perechea alcătuită din frații Taghi și Hossein Akhbari.Calificată în turul doi al „Cupei

- IRAN 3-0Davis", echipa română urmează să întîlnească pe învingătoarea meciului Grecia — Olanda.
Dupâ prima zi a meciului de te

nis Grecia — Olanda, contînd pen
tru „Cupa Davis'*, scorul este egal: I—1. fan Nordik l-a învins cu 6—4, 6—8, 6—3, 6—1 pe Gavrilidis, iar Nlko Kalogheropoulos l-a întrecut cu 7—5, 8—6, 6—2 pe Soeters.

de autoturismede despăgubiri; nu se mai scade, în caz de daună, uzura pentru piese sau materiale înlocuitoare, noi sau recondiționate ; se desființează limita pînă la care plata despăgubirilor la asigurarea de răspundere civilă se poate face pe bază de înțelegere între părți cu acordul ADAS, ceea ce 4uce la o rezolvare mai operativă a acestor cazuri.în același timp, a fost introdus un sistem îmbunătățit de constatare a daunelor, evaluare a pagubelor, de stabilire și plată a despăgubirilor. Printre avantajele noului sistem se numără : stabilirea unor criterii simplificate de calcul al uzurii autovehiculelor, utilizarea specialiștilor — în calitate de colaboratori externi — pentru constatarea și evaluarea pagubelor în cazurile care prezintă o complexitate deosebită.La ora actuală, datorită avantajelor oferite de ADAS, unul din doi posesori de autoturisme este asigurat.

În atenția 

participanților 

la Loto—Pronosport

Începînd cu concursul PRO- NOEXPRES din 13 mai, tragerea LOTO din 15 mai și concursul PRONOSPORT din 17 mai. Administrația de stat Loto-Pronosport va atribui autoturisme la fiecare tragere și concurs obișnuit. Cu alte cuvinte, participant» la sistemele de joc LOTO, PRONOEXPRES și PRONOSPORT vor avea prilejul să cîștige — săptămînal — autoturisme „Dacia 1100“, „Mosk- vici 408" — cu caroserie 412 și „Moskvici 408“ — cu 4 faruri și radio, „Skoda 100 S“ și „Skoda 1000Amănunte se pot obține la a- gențiile LOTO-PRONOSPORT.



EVENIMENTELE DIN INDOCHINA
Acțiuni ofensive 

ale forțelor patriotice
HANOI 8. — Corespondentul

Agerpres Corneliu Vlad trans
mite : De pe fronturile de luptă 
din Laos se anunță că forțele ar
mate ale Frontului Patriotic Lao
țian au preluat controlul asupra o- 
rașului Attopeu, fapt apreciat ca 
cea mai importantă victorie a for
țelor patriotice după cucerirea, cu 
cîteva luni în urmă, a zonei Xieng 
Kuang din Valea Uleioarelor. Lo
calitatea Attopeu, cu o populație de 
circa 15 000 de locuitori, e un centru 
urban important al țării, aflat în 
partea de sud a Laosului, la mar
ginea sud-estică a podișului Bolo- 
ven, nu departe de frontiera cu 
Vietnamul de sud și Cambidgia.

★SAIGON 8 (Agerpres). — Unitățile militare ale Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud și-au intensificat activitatea militară în regiunile septentrionale, informează agențiile de presă. în noaptea de joi spre vineri, forțele patriotice au bombardat cu rachete și mortiere vechea capitală imperială — orașul Hue — pozițiile americane din provinciile Quang Tin și Quan Nam, orașele Hoi An și Tam Ky. A- supra orașului Da Nang au fost lansate peste 300 de obuze de mortiere și rachete. Cele mai mari pierderi înNOI LUĂRI
F • Comisia politică a senatorilor democrat a adoptat joi o rezoluție prin care cheamă pe toți președinții de comisii senatoriale să acorde prioritate proiectelor de rezoluții referitoare la Vietnam și Cambodgia. Rezoluția ■ se bucură și de sprijinul ' liderului minorității republicane din ’ Senat, Hugh Scott. Potrivit declarației liderului majorității democrate din Senat, Mike Mansfield, această rezoluție a fost adoptată pentru a facilita dezbaterile asupra amendamentelor privind blocarea fondurilor destinate finanțării operațiilor militare din Cambodgia. El a precizat că, împreună cu senatorii John Sherman Cooper, Frank Church și George Aiken, va prezenta luni spre dezbatere un proiect de rezoluție în Comisia senatorială pentru problemele externe. în acest proiect, aflat în faza de redactare finală, se cere blocarea tuturor fondurilor pentru „menținerea forțelor americane terestre în Cambodgia, interzicerea a- locărij de fonduri pentru instruirea sau plătirea mercenarilor din armata regimului de la Pnom Penh, precum și interzicerea zborurilor avioanelor militare americane deasupra teritoriului cambodgian".Un alt proiect de amendament la proiectul de lege guvernamental privind bugetul militar a fost prezentat

IRLANDA

Destituirea 
unor miniștri 
sub acuzarea 
de trafic ilicit 

de armeDUBLIN 8 (Agerpres). — Votul favorabil obținut în Dail (parlamentul irlandez), în urmă cu două zile, de către premierul Jack Lynch, reprezintă în actuala situație din țară doar un ciștig pe jumătate pentru a- cesta ; a fost afirmată politica de nonviolență a guvernului față de Ulster, dar nu se poate spune că s-a realizat și dorința lui Lynch de a păstra unite rîndurile partidului de guvernămînt, „Fianna Fail" — subliniază observatorii din capitala Republicii Irlanda.Ședința de joi a parlamentului a consfințit plecarea din guvern a ministrului agriculturii, Neil Blaney, ■ și a celui al finanțelor, Charles Hau- ghey, la cererea premierului. In semn de protest față de această hotărîre, alți doi miniștri, Kevin Boland și Joseph P. Brennan, au părăsit guvernul. Rămîne, deocamdată, incertă demisia ministrului justiției, Michael O’Morain, în prezent spitalizat. Circulă, de asemenea, zvonul în legătură cu o posibilă demisie a ministrului teritoriilor, Sean Flanaghan.Dezbaterile de joi din Dail au avut un ecou diferit în rîndurile opiniei publice și ale cercurilor politice interne și internaționale. Asigurările date de premierul Lynch cu privire la o politică pașnică față de Irlanda de Nord au avut darul să liniștească pe conducătorii de la Belfast și Londra, în timp ce dezvăluirile unor de- putați, în frunte cu liderul opoziției, Lian Cosgrave, cu privire la implicarea celor doi miniștri destituițl într-un trafic ilicit de arme, au provocat o oarecare îngrijorare. Se menționează în acest sens că armele acontate de miniștrii dizgrațiați pe continent ar fi fost destinate grupărilor extremiste unioniste din Ulster.Ultima evoluție a crizei care se profilează la Dublin a determinat o stare de confuzie în rîndul opiniei publice irlandeze. Spiritele mai a- prinse ale unor extremiști au cunoscut o deosebită recrudescență, proce- dîndu-se deja la lansarea de amenințări cu răpiri și asasinate. 

oameni și în materiale de luptă le-a înregistrat regimentul 82 artilerie a- merican, atacat de artileria forțelor patriotice din provincia Quan Nam.
★PNOM PENH 8 (Agerpres). — In zonele operațiunilor din Cambodgia, forțele rezistenței populare continuă atacurile împotriva trupelor regimului Lon Noi și a efectivelor america- no-saigoneze, care au intervenit în e- voluția evenimentelor din această țară. Agenția Reuter transmite că luptele care s-au desfășurat joi în partea de nord a capitalei administrative a provinciei Svay Rieng au provocat unei coloane blindate de trupe sud- vietnameze 250 de morți și răniți — cel mai mare număr de militari pier- duți în cursul unei lupte.Pe de altă parte, corespondentul din Saigon al agenției U.P.I. anunță că la 7 mai alte șase batalioane ale trupelor americane au pătruns în Cambodgia. Forțele militare amerlcano- saigoneze, informează agențiile de presă, avansează în adîncul teritoriului Cambodgiei din șase direcții pe un front cu o lungime de aproximativ 400 km.Vineri, ministrul de război al regimului saigonez a ordonat unei flotile de canoni ere a marinei fluviale sud-vietnameze să avanseze pe Mekong in direcția Pnom Penh, pentru a susține trupele terestre angajate în operațiunile militare din Cambodgia.DE POZIȚIEjoi de senatorul George McGovern, căruia i s-au alăturat alți 13 senatori în calitate de coautori. Amendamentul cere blocarea tuturor fondurilor destinate operațiunilor militare din Laos și Cambodgia după 1 iulie, precum și blocarea fondurilor utilizate pentru finanțarea războiului din Vietnam. cu excepția acelora destinate finanțării operațiunilor de retragere a trupelor americane din Vietnamul de sud.Un proiect de rezoluție similar a fost prezentat în Camera Reprezentanților de un grup bipartizan, format din 18 membrj ai acestui organism."• Biroul Internaționalei Socialiste, reunit în capitala Marii Britanii, a adoptat o rezoluție în care deplînge hotărirea președintelui S.U.A., Richard Nixon, de a extinde războiul asupra Cambodgiei și de a relua bombardamentele asupra teritoriului R. D. Vieitnam.o FRANȚA. într-un apel adresat opiniei publice. 20 de cunoscuți scriitori și artiști din Franța condamnă agresiunea americană in Indochina. Apelul este semnat, printre alții, de Aragon, Beauvoir, Bejart, Calder, Kastler, Picasso, Mauriac, Sartre, Elsa Triolet, Vercors, Jean Vilar.

întîlnire
Leonid Brejnev — 

Le DuanMOSCOVA 8 (Agerpres). — Leonid Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S., a avut vineri o întîlnire cu Le Duan, primul secretar al C.C. al Partidului celor ce muncese din Vietnam, informează agenția TASS. Cu acest prilej s-a făcut un schimb de păreri in legătură cu situația creată de intensificarea intervenției S.U.A. în Indochina și au fost abordate probleme privind relațiile dintre cele două țări-.
Succesul laburiștilor 

in alegerile 
municipaleLONDRA 8. — CorespondentulAgerpres L. Rodescu transmite : Alegerile municipale din Anglia și Țara Galilor, care s-au desfășurat la 7 mai, au luat sfîrșit printr-un succes al Partidului laburist. Acesta a reușit să recupereze din terenul pierdut în alegerile municipale din 1967, recîștigînd 443 de locuri, în timp ce conservatorii au pierdut 327 de locuri, iar liberalii 25. In mai multe orașe importante din provincie, laburiștii au preluat controlul consiliilor municipale, ca rezultat general al unei deplasări de voturi de 10 la sută, în medie, în favoarea lor.O dată cu înregistrarea unei clare tendințe de revenire a suporterilor laburiști în fața urnelor, cercurile politice britanice își pun acum întrebarea dacă această redresare a pozițiilor electorale laburiste nu va determina în cele din urmă pe primul ministru să ia în mod serios în considerare fixarea unor alegeri generale parlamentare spre sfîrșitul lunii iunie sau începutul lunii iulie. Potrivit altor păreri, această redresare nu ar fi totuși suficient de convingătoare pentru a risca șansele unor alegeri premature. Unii observatori politici înclină să creadă că ar fi mai probabilă așteptarea unei accentuări a redresării pozițiilor laburiste în cursul acestei veri, astfel îneît alegerile generale să fie ținute cu mai multe șanse de succes pentru laburiști în toamnă. Se afirmă că, în orice caz, următoarele 10 zile sînt decisive pentru adoptarea unei hotărîri finale.

Vizita delegației 
de partid 

și guvernamentale 
române la PragaPRAGA 8. — Corespondentul A- gerpres Eugen Ionescu transmite : Tovarășul Ion Pâțan, membru al C.C. al F.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, care se află la Praga în fruntea delegației de partid și guvernamentale române, ce a participat la festivitățile prilejuite de cea de-a 25-a aniversare a eliberării Cehoslovaciei, a avut vineri o întîlnire cu Vaclav Hula, membru supleant al Prezidiului C.C. al P.C. din Cehoslovacia, vicepreședinte al guvernului cehoslovac.în aceeași zi, tovarășul Ion Pățan s-a întilnit cu Andrej Barcak, ministrul comerțului exterior al R. S. Cehoslovace.în cadrul ambelor întîlniri, la care a participat și Ion Obradovici, ambasadorul Republicii Socialiste România la Praga, au fost discutate probleme privind relațiile economice și comerciale româno-cehoslovace.
MINISTRUL ROMÂN 

DE EXTERNE 
ÎN CONGO (K)KINSHASA 8. — Trimisul special Agerpres N. Crețu transmite : Con- tinuîndu-șs vizita oficială în Republica Democratică Congo, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Corneliu Mănes- cu, a vizitat cunoscuta Universitate Lovanium, unde predau și cadre universitare din România.în alocuțiunile rostite cu acest prilej de ministrul de externe român și de rectorul universității Lovanium. a fost exprimată dorința unei mai bune cunoașteri reciproce a patrimoniilor culturale și științifice ale României și Republicii Democratice Congo.Delegația guvernamentală română a continuat convorbirile pentru realizarea unor acorduri de cooperare în domeniile minier, forestier și în cel al construcțiilor. Surse apropiate celor două delegații au subliniat realizarea unui consens privind posibilitatea creării unor societăți mixte româno-congoleze în diverse domenii.

Convorbirile 
intre președinții 
Tito și KaundaBELGRAD 8. — Corespondentul Agerpres N. Plopeanu transmite : Vizita președintelui Zambiei, Kenneth Kaunda, în R.S.F. Iugoslavia se desfășoară într-o atmosferă de prietenie și cordialitate, mareînd un pas înainte in dezvoltarea relațiilor de colaborare dintre cele două țări.în timpul vizitei, cei doi șefi de state au avut prilejul să facă un schimb de vederi asupra problemelor dezvoltării relațiilor bilaterale, precum și asupra celor mai importante pfobleme ale relațiilor internaționale.Iosip Broz Tito și Kenneth Kaunda și-au exprimat neliniștea față de a- gravarea situației din Asia de sud- est și au condamnat intervenția militară a S.U.A. în Cambodgia. Ei au fost unanimi în condamnarea politicii de folosire a forței sau de amenințare cu folosirea forței, pronunțin- du-șe împotriva colonialismului, neo- colonialismului și rasismului, pentru relații democratice între state, bazate pe principiile respectării suveranității, independenței și neamestecului în treburile interne, pentru ca fiecare popor să aibă libertatea să-și hotărască singur soarta.

ORIENTUL 
APROPIAT
• ORGANIZAȚIILE PALESTINENE 
DIN REZISTENTA INTENȚIONEAZĂ 

SA SE UNIFICEAMMAN 8 (Agerpres) — Comandamentul unificat al rezistenței pa- lestinene și Comandamentul de luptă palestineană au dat publicității un comunicat în care face cunoscută intenția tuturor organizațiilor palesti- nene din rezistență de a se unifica. Se preconizează crearea într-un viitor apropiat a unui Comitet Central în care vor fi reprezentate toate organizațiile palestinene ce va coordona activitatea acestora. Reuniunea, în cadrul căreia urmează a fi ales Comitetul Central, este prevăzută să-și înceapă lucrările la sfîrșitul lunii mai sau începutul lunii iunie, la Cairo — a precizat un purtător de cuvint al Organizației pentru eliberarea Palestinei.
• MESAJ AL PREȘEDINTELUI 

NASSER ADRESAT REGELUI FEISALRYAD — Regele Feisal al Arabiei Saudite a primit pe ministrul economiei și comerțului exterior al R.A.U., Hassan Abbas Zaki. Ministrul egiptean, care întreprinde un turneu în Arabia Saudită, Kuweit, Quatar, Bahrein și Abu Dhabi, a inminat suveranului saudit un mesaj al președintelui Gamal Abdel Nasser referitor la problemele abordate în discursul rostit de acesta la începutul a- cestei luni. Vizita lui Zaki la Ryad se încadrează în activitatea diplomatică inițiată de R.A.U. în vederea coordonării pozițiilor și acțiunilor țărilor arabe în eventualitatea că Statele Unite ar livra armament suplimentar Israelului.

ADUNĂRI FESTIVE

CU PRILEJUL

In memoria ostașilor români 
căzuți in luptele 

pentru eliberarea Ungariei
ZILEI VICTORIEI

MOSCOVA 8 (Agerpres). — In Palatul Congreselor din Kremlin a a- vut loc vineri ședința festivă consacrată celei de-a 25-a aniversări a victoriei asupra fascismului. In prezidiu au luat loc Leonid Brejnev, A- lexei Kosighin, Nikolai Podgornii și alți conducători ai P.C.U.S. și statului sovietic, șefi ai delegațiilor militare din unele țări socialiste, veterani de război din Franța, Italia și aite state. Din Republica Socialistă România a fost prezentă delegația militară condusă de general-colonel Ion Ionițâ, ministrul forțelor armate. Despre semnificația victoriei asupra Germaniei hitleriste a vorbit ministrul apărării al U.R.S.S., mareșalul Andrei Greciko.MOSCOVA 8. — CorespondentulAgerpres Laurențiu Duță transmite: Ministrul apărării al U.R.S.S., mareșalul Uniunii Sovietice, Andrei Greciko, a primit vineri delegația militară română condusă de generalul colonel Ion Ioniță, ministrul forțelor armate ale Republicii Socialiste România, precum și celelalte delegații militare străine aflate la Moscova pentru a participa la manifestările prilejuite de cea de-a 25-a aniversare a victoriei împotriva fascismului.Cu acest prilej, ministrul apărării al U.R.S.S., Andrei Greciko, a înmî- nat membrilor delegațiilor militare străine insigna jubiliară „A XXV-a aniversare a victoriei în Marele Război pentru Apărarea Patriei".Primirea a decurs într-o atmosferă caldă, tovărășească.PARIS 8. — Corespondentul Agerpres Al. Gheorghiu transmite : în cadrul ceremoniilor consacrate celei de-a 25-a aniversări a victoriei asupra fascismului, președintele Georges Pompidou a aprins vineri seara flacăra de la Mormîntul soldatului necunoscut de sub Arcul de triumf. A avut loc apoi defilarea foștilor combatanți. în aceeași zi, au avut loc și alte manifestări memoriale la Paris și în numeroase orașe din Franța. La ceremonia de la Cherbourg au fost prezenți — spre a aduce împreună un omagiu celor care și-au jertfit viața pentru victorie — reprezentanți ai țărilor aliate — U.R.S.S.. Franța. S.U.A,. Anglia.ULAN BATOR 8 (Agerpres). — Cu prilejul celei de-a 25-a aniversări a victoriei asupra fascismului, la Ulan Bator a avut loc vineri o adunare festivă, la care au luat parte conducători de partid și de stat mongoli, în frunte cu J. Țedenbal, prim-secre- t.ar al C.C. al P.P.R.M., președintele Consiliului de Miniștri.Raportul, intitulat „25 de ani de la marea victorie", a fost prezentat de B. Lhamsuren, secretar al C.C. al P.P.R.M. KBERLIN 8 (Agerpres). — Vineri seara a avut loc la Berlin o adunare festivă cu ocazia aniversării unui sfert de veac de la eliberarea poporului german de sub fascism, la care au fost prezenți Walter Ulbricht și alți conducători de partid și de stat ai Republicii Democrate Germane. Willi Stoph, președintele Consiliului de Miniștri, a prezentat o expunere în care a evocat evenimentele
Scrisoarea 

guvernului sovietic 
adresată lui U Thant

MOSCOVA 8 (Agerpres). — Agenția TASS anunță că Andrei Gromiko, ministrul afacerilor externe al Uniunii Sovietice, a adresat secretarului general al O.N.U., U Thant, o scrisoare în care propune ca cea de-a 25-a sesiune a Organizației Națiunilor Unite să adopte o hotărîre cu privire la întărirea securității internaționale. Această hotărîre ar trebui să stipuleze respectarea de către state a principiului coexistenței pașnice, retragerea trupelor de pe teritoriile străine ocupate, necesitatea dezarmării generale și totale, crearea de sisteme regionale de securitate colectivă și altele.„întărirea securității este in prezent deosebit de actuală, întrucît situația internațională continuă să ră- mină încordată, iar în diferite regiuni ale lumii apar în permanență conflicte și surse de încordare", subliniază scrisoarea guvernului sovietic.
Sesiunea Adunării Generale

a O.M.S.
INTERVENȚIA DELEGATULUI ROMÂNGENEVA 8. — CorespondentulAgerpres H. Liman transmite : In ședința Comisiei de verificare a deplinelor puteri a celei de-a 23-a sesiuni a Adunării Generale a O.M.S., delegatul român, dr. N. Racoveanu, a susținut necesitatea restabilirii drepturilor legitime ale Republicii Populare Chineze in cadrul Organizației Mondiale a Sănătății.El și-a exprimat dezacordul cu faptul că adevărații reprezentanți ai poporului chinez sînt împiedicați să 

din mai 1945 și a subliniat importanța lor istorică.BONN 8 (Agerpres). — Luînd cu- vîntul vineri în Bundestag, cu prilejul împlinirii a 25 de ani de la capitularea Germaniei hitleriste, Willy Brandt, cancelarul R. F. a Germaniei, a relevat însemnătatea istorică a acestui eveniment și semnificația lui pentru evoluția postbelică din Europa, Este pentru prima oară după război cînd un cancelar vest-german marchează printr-o cu- vîntare aniversarea victoriei asupra fascismului.

agențiile de presă transmit:
Convorbirile oficiale fran- 

co-polone, prileiuite de vizita in Franța a lui Stefan Jedrychowski, ministrul afacerilor externe al Poloniei, au luat sfîrșit la Paris. Convorbirile, relevă agenția P.A.P., s-au referit la dezvoltarea relațiilor bilaterale, precum și la probleme internaționale de interes reciproc.
Președintele R. F. a Ger

maniei, Gustav Heinemann, a părăsit joi seara Bonnul, plecînd spre Japonia, unde va întreprinde o vizită oficială de opt zile. El va avea întrevederi cu oficialități ale vieții politice japoneze și va fi oaspetele expoziției mondiale de la Osaka.
Sudanul și R. D. Vietnam 

au hotărît să stabilească 
relații diplomatice 13 nivel de ambasade, a anunțat joi șeful protocolului din ministerul sudanez de externe, Ibrahim Yaji.

Viitoarea aselenizare va avea loc în regiunea craterului Fra Mauro (locul unde urma să debarce echipajul navei „Apollo-13") — a a- nunțat Administrația națională pentru problemele aeronauticii și cercetarea spațiului cosmic (N.A.S.A.). Lansarea astronavei „ApOUo-14“, al cărei comandant va fi astronautul Alan Shepard, a fost amînată de la data de 1 octombrie, cum era prevăzută inițial, la data de 3 decembrie, cel mai devreme.
Naționalizarea tuturor 

băncilor și companiilor pe
troliere străine C3re actionează in țară a fost anunțată de guvernul somalez. într-o declarație făcută cu acest prilej, președintele Consiliului Revoluționar Suprem, generalul Mohamed Siad Barre, a arătat că această măsură a fost luată în vederea creării unei economii de sine stătătoare. Conducerile societăților naționalizate vor fi încredințate exclusiv cetățenilor somalezi.

Intr-o notă de protest a- 
dresată Organizației State
lor Americane, euvernul Republicii Salvador acuză Hondurasul de a fi provocat un nou incident armat la frontiera dintre cele două țări. Nota afirmă că trupele honduriene au deschis focul, obligînd unitățile salvadoriene să riposteze.

Un complot antiguverna
mental 3 fost descoPerit în Bolivia. Ministrul afacerilor interne al Boliviei, Juan Ayoroa, a informat la o conferință de presă că mai multe persoane care au participat la organizarea complotului au fost arestate. Potrivit declarațiilor lui Ayoroa, ele ar fi avut legături cu fostul președin-

Tenorul Ludovic Spiess și-a 
făcut debutul la prestigioasa 
operă „Scala" din Milano, în- 
tr-un spectacol extraordinar 
cu „Turandot" de Giacomo 
Puccini. împreună cu alți so
liști de renume — Birgit Nil- 
son (Suedia), Mirella Freni 
(Italia) și Nicola Zaccaria 
(Grecia) — cîntărețul român 
și-a interpretat rolul cu stră
lucire. întregul spectacol a 
fost îndelung aplaudat.

participe la activitatea organizației și să-și aducă contribuția pozitivă la opera întreprinsă de O.M.S. Vorbitorul a atras, de asemenea, atenția asupra absenței din cadrul Organizației Mondiale a Sănătății a Republicii Democrate Germane, a R. D. Vietnam și a R.P.D. Coreene, state ale căror realizări în domeniul social și al protecției sănătății pot și trebuie să fie cunoscute și fructificate de către O.M.S.

BUDAPESTA 8 — Corespondentul Agerpres Al. Pintea transmite : Cu prilejul aniversării a 25 de ani de la victoria asupra fascismului, la cimitirul Rakosliget din Budapesta al ostașilor români căzuți in luptele pentru eliberarea Ungariei de sub jugul fascist a avut loc solemnitatea depunerii unor coroane de flori. După onorul gărzii militare și intonarea imnurilor de stat ale Republicii Socialiste România și Republicii Populare Ungare au fost depuse coroane de flori din partea Consiliului Prezidențial al Republicii, a Guvernului Revoluționar Muncitoresc Țărănesc Ungar, a Ministerului Apărării Naționale, a Consiliului Național al Frontului Popular Patriotic, a comitetului orășenesc de partid și a Sfatului orășenesc Budapesta.A fost depusă, de asemenea, o co

te bolivian, Victor Paz Estensoro, car» trăiește în prezent în exil.
Consiliul de Securitate al 

O.N.U. se va reuni luni la cererea Iranului și Marii Britanii pentru a discuta viitorul statut al teritoriului Bahrein, aflat sub protectorat britanic. O comisie a O.N.U., care s-a deplasat în acest teritoriu pentru a sonda opțiunile populației, a recomandat acordarea independenței, după retragerea în 1971 a trupelor britanice staționate în emiratul Bahrein.
Situația din Columbia 

continuă să rămînă încor
dată, 3 declarat președintele acestei țări, Carlos Lleras Restrepo, la o conferință de presă radio-televizată. El a spus că susținătorii fostului președinte Rojas Pinilla, care a candidat la alegerile prezidențiale din 19 aprilie și a fost înfrînt, continuă să provoace dezordini atît în capitală cît și în orașele de provincie.

Topirea zăpezii a provocat mari inundații în regiunile sudice ale Suediei, 
în imagine : case izolate de apele revărsate în localitatea Vârmans

„MISIUNEA HOGGAR" 
se desfășoară tu succes

La Alger a fost des
chisă o interesantă 
expoziție cu prilejul 
împlinirii a patru ani 
de la naționalizarea 
tuturor minelor din 
Algeria. Acest act a 
constituit un moment 
deosebit de însemnat 
pentru economia Al
geriei, importante bo
gății ale subsolului, 
exploatate pină atunci 
de monopoluri străine, 
trecînd pentru tot
deauna în patrimoniul 
național.

Eșantioanele, grafi
cele, panourile și fo
tografiile expuse ilus
trează eforturile deo
sebite pe care socie
tatea algeriană de stat 
pentru cercetări și ex
ploatări miniere — So- narem — le-a depus și le depune în ve
derea concretizării po
liticii economice ge
nerale a Algeriei de 
valorificare a resur
selor naturale în in
teresul propriu, suc
cesele înregistrate, pro
iectele de viitor. Am
ploarea activității 
Sonarem se poate ve
dea din faptul că anul 
acesta societatea va 
comercializa peste 4 
milioane tone mine
reu de' fier și impor
tante cantități de con
centrate de zinc, fos
fați etc.

Printre proiectele 
existente se înscriu, 
intre altele, construi
rea, în următorii pa

tru ani, a unui șir de 
importante obiective, 
inclusiv a două uzine 
de prelucrare a con
centratelor de plumb 
cu o producție de 
40 000 tone pe an și de 
zinc (35 000 tone), a 
unei fabrici de prelu
crare a marmurei 
(20 000 tone), deschi-

CORESPONDENȚA 
DIN ALGER 

DE LA C. BENGA

derea unor mine de 
barită etc. Se va da 
în exploatare imen
sul zăcămînt de fos
fați de la M’Zaita, 
care pentru început 
va produce 450 000 
tone pe an, și se va 
construi o fabrică de 
prelucrare a mercuru
lui. Se prevede, de 
asemenea, continuarea 
prospecțiunilor în
cepute de Sonarem in 
masivul Hoggar, in 
măruntaiele căruia se 
ascund mari bogății.

Conform unor acor
duri de colaborare e- 
conomică. încheiate 
intre România și Al
geria, aici lucrează 
actualmente și circa 
o sută de specialiști 
români în domeniul 
minier, care, împreu
nă cu colegi algerieni, 
cutreieră în echipe 
Hoggarul, căruia i se 
mai spune și „Munții

roănă de flori din partea ambasadei Republicii Socialiste România la Budapesta.La solemnitate au luat parte dr. Levardi Ferenc, ministrul industriei grele, Szurdl Istvan, ministrul comerțului interior, generali, alte persoane oficiale.Au fost de față Dumitru Turcuș, ambasadorul României la Budapesta, colonel Emilian Bîrlea, atașat militar și aero al României, membri ai ambasadei.
★Cu prilejul zilei victoriei asupra fascismului au mai fost depuse coroane de flori din partea Ambasadei Republicii Socialiste România la monumentele și cimitirele ostașilor români, căzuți in timpul luptelor pentru eliberarea Ungariei, de la Debrecen, Nyiregyhaza și Oroszhaza.

Ziarul „Akahata", oreanul Partidului Comunist din Japonia, a publicat joi un apel către toate forțele progresiste din țară pentru crearea unui front comun în vederea luptei pentru abrogarea tratatului de securitate japono-american. Apelul cheamă populația Japoniei să participe în masă la demonstrațiile organizate împotriva acestui tratat.
La Atena s-a deschis joi cel 

de-al doilea Congres internațio
nal de studii sud-est europene, 
la care participă aproape 500 
oameni de știință din 22 de țări. 
Din România, la lucrări ia parte 
o delegație a Comitetului națio
nal de studii sud-est europene. 
La congres vor fi prezentate ra
poarte și vor avea loc discuții in 
probleme de istorie, literatură și 
artă, etnografie, folclor, lingvis
tică și arheologie ale popoarelor 
din sud-estul Europei.

Albaștri", și ținutul din 
împrejurimile lor, in 
căutare de cupru, zinc, 
aur, cositor, uraniu, 
wolfram, platină, dia
mante și... apă, deo
sebit de prețioasă.

Echipele formate din 
geologi, geofizicieni, 
topografi, mecanici, 
sondori, electricieni 
etc. efectuează în Hog
gar forări, prospec
țiuni, lucrări de i- 
dentificare și evaluare 
a zăcămintelor mine
rale, a potențialităților 
fiecăruia din ele, sta
bilesc hărți topogra
fice, geologice și de 
itinerare, culeg eșan
tioane, sapă puțuri de 
apă, îndeplinesc, în 
general, o largă, com
plexă și minuțioasă 
muncă de cercetare 
științifică, în scopul 
de a pune la dispozi
ția țării noi resurse 
pentru a fi folosite in 
dezvoltarea econo
miei naționale.

Primele rezultate
obținute de „misiunea 
Hoggar", cum este de
numită întreaga ope
rațiune, sînt încuraja
toare. In diferite punc
te ale ținutului au 
fost localizate zăcă
minte de aur, wolfram, 
cositor, platină, dia
mante, uraniu.

Specialiștii români 
și algerieni, laolaltă, 
sînt hotăriți să-și in
tensifice strădaniile 
pentru ca „misiunea" 
să fie încununată de 
o reușită deplină.
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