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În climatul de puternică efervescență crea
toare, caracteristic acestor zile în care 
intimpinăm gloriosul semicentenar al 
partidului, știrile sosite la redacție conti

nuă să reflecte amplele acțiuni prin care întregul 
nostru popor iși manifestă unitatea fermă, de 
nezdruncinat, in jurul celor mai buni fii ai săi. 
comuniștii, adeziunea deplină la politica internă și 
externă a partidului. Colective de oameni ai muncii 
din întreprinderi industriale, de pe ogoare, din in
stituții de învățâmint și cultură raportează cu min- 
drie și adincă satisfacție conducerii de partid și de 
stat despre noi realizări obținute in activitatea lor, 
despre hotărirea de a nu-și precupeți eforturile

PRETUTINDENI, NOI SUCCESE

Industria Capitalei 
a realizat în plus 
o producție-marfă 

de 544,6 milioane lei
în inttmpinarea gloriosului semi

centenar al partidului, colectivele 
unităților industriale din Capitală 
au obținut succese deosebite în în
deplinirea și depășirea planului și a 
angajamentelor luate în întrecere. 
Din datele centralizate la Direcția 
statistică a municipiului București 
rezultă că, pe ansamblul industriei 
Capitalei, planul producției globale 
pe primele patru luni ale anului a 
fost depășit cu peste 479 milioane 
lei, iar planul producției-marfă cu 
544,6 milioane lei — reprezentînd 335 
milioane lei peste angajamentul asu
mat pentru etapa pînă la 8 mai. Pro
ducția globală obținută este cu 10,5 
la sută mai mare decît aceea reali
zată în aceeași 
trecut.

Printr-o mai 
producției și a
rea mai rațională 
tehnic și uman, 
muncii planificate a 
1,7 la sută, față de 
prevedea angajamentul
ceastă cale obținîndu-se 
mare parte din sporul 
Producția suplimentară 
lizează în 423 tone oțel, 
țevi din oțel, 484 tone materiale plas
tice și rășini sintetice, produse ale 
industriei electrotehnice și electro
nice în valoare de 67 milioane lei, 
29 263 kW motoare electrice de 
0,25 kW și peste. 30 320 kVA transfor
matori de forță de 5 kVA și peste, 
mijloace de automatizare în valoare 
de 8 milioane lei, utilaje tehnologice 
pentru industria chimică și prelucra
rea țițeiului, de 8,5 milioane lei, 
mobilă de 4,1 milioane lei, 525,4 mii 
mp țesături, încălțăminte în valoare 
de peste 7 milioane lei ș.a.

perioadă a anului

bună organizare a 
muncii, prin folosi- 

a potențialului 
productivitatea 

fost depășită cu 
1,6 la sută cit 

luat, pe a- 
cea mai 

producției, 
se materia- 

1796 tone

Angajamentele 
metalurgiștilor au devenit 

fapte
în preajma sărbătoririi semicente

narului partidului, metalurgiștii de 
pe întreg cuprinsul țării raportează 
că și-au îndeplinit și depășit anga
jamentele asumate în întrecerea so
cialistă. Pină la 1 mai, ei au realizat 
peste angajament 1 235 tone cocs, 
22 660 tone fontă, 10 607 tone oțel, 
15 267 tone laminate, mai mult de 
1 300 tone țevi și peste 200 tone cără
mizi refractare.

Colectivul Combinatului siderurgie 
din Hunedoara a elaborat primul 
milion de tone de oțel din producția 
anului acesta, depășind prevederile 
de plan la zi cu peste 12 300 tone. 
Tn perioada care a trecut de la în
ceputul anului, combinatul hunedo- 
rean a realizat o producție-marfă 
suplimentară în valoare de peste 52 
milioane lei și a depășit planul de 
livrări la export cu peste J0 milioa
ne lei valută. Creșterea producției 
s-a obținut în condițiile micșorării 
cheltuielilor planificate, fapt concre
tizat în realizarea a 9 milioane lei 
economii la prețul de cost și 17 mi
lioane lei beneficii peste cele prevă
zute. Succese importante au obținut 
și celelalte combinate și uzine me
talurgice.

Peste plan o producție 
în valoare 

de 268 milioane lei

ne lei. S-au livrat economiei naționale 
peste plan 553 tone îngrășăminte cu 
azot, 787 tone metanol, 15 tractoare, 23 
autocamioane, peste 8100 tone ci
ment, 11 400 kW motoare electrice, 
61 000 mp țesături, 682 000 bucăți că
rămizi și blocuri ceramice și altele. 
Productivitatea muncii pe un sala
riat a crescut de la începutul anu
lui cu 770 lei. față de 323 lei cit pre
vedea angajamentul.

Parametrii proiectați 
au fost atinși cu trei luni 

mai devreme
PLOIEȘTI (corespondentul „Scîn- 

teii", Constantin Căpraru). — Colec
tivul Rafinăriei Brazi a adăugat la 
bilanțul succeselor sale în cinstea 
aniversării semicentenarului parti
dului o nouă și importantă realizare: 
atingerea indicatorilor proiectați la 
instalația de cocșare nr. 2, cu un tri
mestru mai devreme față de preve
derile planului.

Proiectată și construită în între
gime de specialiști români, această 
instalație, cu o capacitate anuală de 
550 000 tone, asigură valorificarea su
perioară a produselor secundare ob
ținute în instalațiile tehnologice de 
prelucrare a țițeiului. Capacitatea de 
producție realizată în primul tri
mestru al anului 1971 depășește pre
vederile de proiect cu 16 175 tone, 
productivitatea muncii crescînd ou 21 
la sută. în același timp, toate consu
murile specifice de materii prime și 
materiale au fost substanțial mai 
mici față de prevederile înscrise în 
proiect.

BRAȘOV (corespondentul „Scîn- 
teii“, N. Mocanu). — Colectivele în
treprinderilor industriale din județul 
Brașov au îndeplinit angajamentele 
luate în cinstea semicentenarului 
partidului cu aproape o lună mai 
devreme. De la începutul anului, in
dustria județului a realizat o pro
ducție-marfă suplimentară în valoare 
de 268 milioane lei. în același timp, 
prevederile pe 4 luni ale planului de 
beneficii au fost depășite cu 87 milioa-
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țara Întreagă 
întîmpină cu însuflețire 
gloriosul semicentenar

pentru Înfăptuirea vastului program elaborat de 
partid. Alte știri fac cunoscute o multitudine de 
manifestări științifice, culturale și artistice menite 
să evoce emoționantul trecut de luptă al partidului, 
drumul glorios parcurs de-a lungul celor cinci de
cenii de existență, să prezinte succesele întregului 
popor, sub conducerea clarvăzătoare a comuniști
lor, in edificarea societății socialiste multilateral 
dezvoltate. Toate aceste manifestări conturează in 
ansamblul lor un tablou vibrant al atmosferei în- 
suflețitoare în care, pe tot cuprinsul țării, oamenii 
muncii iși dedică întreaga lor energie și capacitate 
creatoare apropiatei sărbători a partidului.

PARTIDULUI
EROU

Victor EFTIMIU

Din seva primăverii ce plămădește pruncii, 
în Maiul care-ncepe cu sărbătoarea muncii 
S-a făurit al țării măreț îndrumător, 
Partidul care-nalță antene-n viitor, 
în falduri tricolore infășurind drapelul 
Cu stema însorită iși împlinește țelul: 
Un singur crez, belșugul întregului popor 
Totala împlinire, universalul spor... 
A-nlăturat de-apururi monarhi, trufie, caste, 
Eresuri, privilegii, deosebiri nefaste, 
O lume împărțită doar în stăpini și slugi 
Și drumul curățindu-1 de spini și buturugi 
A netezit urcușul spre culmile supreme... 
Mulțimea obidită atît amar de vreme 
Din amorțirea veche trezită a purces 
Pe căi de libertate spre pace și progres, 
înfăptuind clădirea de naintași visată... 
Din mii și mii de facle lumina revărsată 
Pătrunde în adîncuri și bezna fulgerind 
Dă fiecărui locul la locul său, pe rînd, 
Și pe zidirea veche înalță, triumfală, 
O întocmire nouă firească și egală.
Un suflu viu, năvalnic, mulțimile animă 
încolonate toate-n pornirea unanimă. 
Republica-și salută pe întemeietor : 
Partidul care-i dete elan cuceritor. 
Dintr-un hotar în altul al țării împăcate 
în sate, în orașe, pe plaiuri fermecate 
în ritmuri de ciocane și huruit de roți 
în imnuri triumfale te vom slăvi noi toți, 
Opt Mai, al propășirii pregătitor și faur ! 
Istoria va scrie cu litere de aur 
în cartea României eterne, ca un zid, 
Etern, înalt, puternic, eroicul Partid !
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PRODUSELE „DE COMPLETARE"
o problemă deschisă a construcției de mașini

Realizarea sarcinilor de plan sub
stanțial sporite din acest an ale in
dustriei construcțiilor de mașini de
pinde în mod hotărîtor de folosirea 
integrală, rațională a tuturor capa
cităților de producție existente, de 
intensificarea exploatării mașinilor 
și utilajelor aflate in dotarea între
prinderilor. Conducerile centralelor 
industriale și ale uzinelor din această 
ramură de bază a economiei pot 
asigura — și asigură — pe mai multe 
căi, valorificarea superioară a poten
țialului productiv al mașinilor-unelte 
de care dispun. In rîndurile de față 
ne vom ocupa însă numai de una 
dintre ele, și anume de posibilitatea 
de a obține o sporire a producției prin 
respectarea profilului întreprinderi
lor, prin încadrarea cit mai riguroasă 
a fabricației in acest profil.

De fapt este vorba de degrevarea 
unor uzine constructoare de mașini 
de obligația — asumată de nevoie — 
de a executa în condiții tehnice im
proprii, de productivitate scăzută, a- 
numite piese sau subansamble pe 
care, în mod normal, ar trebui să și 
le procure fără nici o dificultate de 
la întreprinderile specializate in pro
ducerea lor. Nu ne referim nicidecum 
doar la binecunoscutul fapt că. în 
acest sector, multe uzine confecțio
nează — fără a fi pregătite pentru

o asemenea producție — cantități 
impresionante de elemente de asam
blare (șuruburi și piulițe) speciale și 
mai ales standardizate, sau scule, 
dispozitive și verificatoare univer
sale. Nu. Ci și la multe alte aseme
nea abateri de la profilul de fabri
cație peste care de prea multă vre
me se trece cu vederea. La Uzina 
mecanică din Sibiu, bunăoară, adică 
într-o unitate specializată în fabrica
rea unor categorii de mașini-unelte, 
se produc de ani de zile — cu o con
siderabilă risipă de manoperă — pînă 
și instalațiile hidraulice sau pompele 
de ungere ale acestora, iar la uzina 
„înfrățirea" din Oradea, cu un pro
fil apropiat de cel al uzinei sibiene 
— nenumărate accesorii, elemente și 
piese standardizate. Tn felul acesta, 
indiferent care ar fi indicele de în
cărcare a mașinilor, se folosește ne
rațional o parte din capacitatea de 
producție.

Ni s-ar putea spune că atît pro
blema elementelor de asamblare, cit 
și cea a accesoriilor de mașini-unelte 
sau a S.D.V.-urilor este in curs de 
soluționare pe baza unor însemnate 
lucrări de investiții, că celelalte e- 
xemple citate sînt excepții singulare, 
că tragem, cu alte cuvinte, un fals 
semna! de alarmă. Din păcate, lucru
rile nu stau chiar așa.

— Pentru noi — ne spunea îng. 
Dorin Fulea, directorul tehnic al uzi
nei „Independența" din Sibiu — exe
cutarea subansamblelor numite cu 
amară ironie „satelit", de care avem 
neapărată nevoie, dar pe care nu ni 
le putem procura de nicăieri. înseam
nă o adevărată povară. Atelierele 
prelucrătoare consumă pentru exe
cutarea de reductoare. ungătoare, ar
mături, accesorii electrotehnice și 
altele mii și mii de ore-mașină 

astfel în mod 
zeci de uti-

anual. Se „ocupă" 
nerațional zeci și 
laje. capacitatea de producție a uzi
nei fiind diminuată, potrivit unor 
estimări, cu aproximativ 35 milioane 
lei anual. Prin degrevarea uzinei de 
produsele de completare care nu in
tră în profilul ei s-ar putea realiza 
anual o producție suplimentară de 
bază însumînd 250—300 tone. Fiind 
vorba de o uzină de unicate, acest 
cistig ar însemna foarte mult.

Din multele dovezi care atestă că 
nu ridicăm o falsă problemă mai a- 
mintim una. La uzina „Progresul" 
din Brăila, profilată pe construcția 
de utilaje mari pentru industria me
talurgică și chimică, pentru construc-

Adrian PRODAN

(Continuare in pag. a VI-a)

Tovarășul Nicolae Ceausescu
a primit delegația Adunării 
Populare a R. P. Bulgaria

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste 
România, a primit, la 4 mai, dele
gația Adunării Populare a Repu
blicii Populare Bulgaria, condusă 
de acad. prof. Sava Ganovski, 
membru al C.C. al P.C.B., preșe
dintele Biroului Adunării Popu
lare, care ne vizitează țara la invi
tația Marii Adunări Naționale a 
Republicii Socialiste România.

La primire au participat tova
rășii Ion Gheorghe Maurer, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului de 
Miniștri, Emil Bodnaraș, membru 
al Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, Ștefan Voitec, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Marii Adunări 
Naționale, Gheorghe Necula, vice

președinte al Marii Adunări Na
ționale, Constantin Stătescu, se
cretarul Consiliului de Stat, și Con
stantin Scarlat, deputat în Marea 
Adunare Națională.

Parlamentarii bulgari au fost 
însoțiți de Spas Gospodov, amba
sadorul R.P. Bulgaria la Bucu
rești.

In timpul întrevederii, de ambele 
părți a fost exprimată satisfacția 
pentru evoluția mereu ascendentă 
a legăturilor de prietenie și cola
borare multilaterală dintre Repu
blica Socialistă România și Repu
blica Populară Bulgaria, dintre 
Partidul Comunist Român și Parti
dul Comunist Bulgar. A fost subli
niată dorința comună de a dez
volta aceste relații spre binele po
poarelor român și bulgar, al cau
zei unității țărilor socialiste și 
păcii In lume.

întrevederea s-a desfășurat tn- 
tr-o atmosferă caldă, prietenească.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a acordat un interviu 

rețelei americane 
de televiziune N.B.C.

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a primit, la 4 
mai, pe Don Meaney, vicepreședin
te al „National Broadcasting Com

pany" din S.U.A., și Hugh Downs, 
comentator principal al N.B.C.

Președintele Consiliului de Stat 
a acordat cu acest prilej un inter
viu filmat pentru rețeaua ameri
cană de televiziune N.B.C.

Tovarășului WALTER ULBRICHT
Președinte al Partidului Socialist Vnit din Germania

Stimate tovarășe Walter Ulbricht,
în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român și al 

meu personal, vă adresez, cu prilejul alegerii dumneavoastră ca preșe
dinte al Partidului Socialist Unit din Germania, cele mai cordiale feli
citări. Vă doresc cu căldură ani îndelungați, sănătate și succes în activi
tatea dumneavoastră pusă în slujba dezvoltării Republicii Democrate 
Germane, socialismului și păcii.

Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima convingerea că relațiile 
de prietenie frățească și colaborare multilaterală dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Socialist Unit din Germania, dintre Republica So
cialistă România și Republica Democrată Germană vor cunoaște o dez
voltare continuă, în interesul popoarelor noastre, al cauzei socialismului, 
colaborării și securității internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român

Tovarășului ERICH HONECKER
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Socialist Vnit din Germania
Stimate tovarășe Erich Honecker,
Cu prilejul alegerii dumneavoastră tn funcția de prim-secretar al 

Comitetului Central al Partidului Socialist Unit din Germania. în numele 
Comitetului Central al Partidului Comunist Român și al meu personal, 
vă adresez calde felicitări și urări de succes în îndeplinirea misiunii de 
înaltă răspundere ce v-a fost încredințată. în activitatea consacrată con
struirii socialismului în Republica Democrată Germană.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare fră
țească dintre Partidul Comunist Român și Partidul Socialist Unit din 
Germania, dintre Republica Socialistă România și Republica Democrată 
Germană se vor dezvolta și în viitor în folosul popoarelor noastre, al 
unității țărilor socialiste si a partidelor comuniste și muncitorești, al 
cauzei socialismului și păcii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general

al Partidului Comunist Român

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

Stimați tovarăși,
Vă mulțumim cordial pentru felicitările transmise cu prilejul celei 

de-a 25-a aniversări a Partidului Socialist Unit din Germania și pentru 
înalta apreciere dată activității desfășurate de partidul nostru.

Vă asigurăm că vom face și în viitor totul pentru a întări colabo
rarea prietenească, tradițională dintre partidele și statele noastre și a ne 
aduce contribuția la consolidarea construcției socialiste, la întărirea miș
cării comuniste internaționale pe baza marxism-leninismului.

COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI 
SOCIALIST UNIT DIN GERMANIA

Maiestății Sale Imperiale HAILE SELASSIE I
împăratul Etiopiei

ADDIS ABEBA
Cu ocazia celei de-a 30-a aniversări a zilei independenței Etiopiei, 

adresez Maiestății Voastre, în numele Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, al poporului român și al meu personal, calde felici
tări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de pace și 
progres poporului etiopian prieten.

nicolae ceaușescu
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România j
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Țâranli cooperatori au primit cu 
legitimă satisfacție recenta hotărâre 
a Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., cu privire la unele măsuri 
de îmbunătățire a condițiilor lor de 
viață. întruniți în adunări gene
rale, ei adresează Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
tovarășului Nicolaț Ceaușescu, tele
grame în care își exprimă profunda 
lor recunoștință pentru grija și spri
jinul permanent acordat de partid 
dezvoltării agriculturii și satelor 
noastre.

Am luat cunoștință de hotârîrea 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R. — se arată în telegrama a- 
dresată de țăranii cooperatori din 
comuna Drăgoești, județul Vilcea. și 
ne exprimăm deplina noastră mulțu
mire față de preocuparea perma
nentă manifestată de conducerea de 
partid în scopul ridicării bunăstării 
țărănimii cooperatiste. La rîndul 
nostru ne angajăm să muncim cu 
mai mult elan pentru a depăși cu 
peste 2 la sută producția de grîu și 
porumb și cu 15 la sută pe cea de 
legume.

In telegrama adresată de membrii 
cooperativei agricole de producție 
din comuna Jucu, județul Cluj, se 
arată, între altele : Luînd cunoștință 
de aceste importante măsuri, mem
brii cooperativei agricole din Jucu 
își vor aduce întreaga lor contribu
ție la creșterea producției vegetale 
și animale. Considerăm acest anga
jament ca o expresie a recunoștin
ței noastre față de conducerea înțe
leaptă a partidului pentru grija pa 
care o poartă țărănimii cooperatiste.

Cu viu interes au primit recentele 
măsuri și țăranii cooperatori din co
muna Hășdate- 
Gherla, județul 
Cluj. în telegra
ma lor se arată că 
membrii coopera
tivei agricole au 
încheiat în bune 
condiții însămîn- 
țările de primăva
ră. Totodată ei se 
angajează să mun
cească cu eforturi 
înzecite pentru 
obținerea unor 
producții superi
oare și să partici
pe la toate acțiu
nile de interes ob
ștesc.

Țăranii cooperatori din comuna 
Viile Dejului, județul Cluj, exprimă 
recunoștința lor profundă Comitetu
lui Central al partidului, tovarășului 
Nioolae Ceaușescu, pentru griia deo
sebită acordată membrilor ■. coopera-; 
tivelor agricole de producție prin 
recentele măsuri pentru îmbunătă
țirea condițiilor de viață.

Ne angajăm, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, se spune în telegramă, să 
muncim cu elan pentru reali
zarea sarcinilor de plan și să ne 
achităm cu cinste de sarcinile care 
ne stau în față.

Țăranii _ cooperatori din comuna 
Timboiești, județul Vrancea, conside
ră recenta hotărîre cu privire la îm
bunătățirea condițiilor de viață ale 
membrilor cooperativelor agricole de 
producție și legile elaborate de către 
Marea Adunare Națională o nouă do
vadă a grijii permanente a partidu
lui și statului nostru pentru ridica
rea nivelului de trai al celor ce mun
cesc pe ogoare. în aceste măsuri, 
se spune în telegramă, simțim din 
plin dragostea cu care sîntem încon
jurați de către partid, de către dum
neavoastră personal, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. Ele constituie, totodată, un 
îndemn de a munci mai bine, astfel 
ea in acest an să obținem la hectar 
12 000 kg struguri, livrind în plus, la 
fondul de stat, 1 200 tone struguri.

Sintem hotăriți ca sub conducerea 
organelor de partid să depunem efor
turi ți să contribuim din plin la rea
lizarea și depășirea obiectivelor sta
bilite în noul plan cincinal, privind 
dezvoltarea agriculturii noastre so
cialiste.

în telegrama țăranilor cooperatori 
din comuna Hurdugi, județul Vaslui, 
se spune : Noi am primit cu nespusă 
bucurie hotârîrea cu privire la noile 
măsuri de îmbunătățire a condițiilor 
noastre de viață. De aceea ne anga
jăm să muncim cu și mai multă ab
negație pentru îndeplinirea și depăși
rea planului' de producție, pentru 
dezvoltarea economico-organizatorieă 
a cooperativei noastre, contribuind 
astfel la dezvoltarea economiei na
ționale. Ia realizarea obiectivelor 
stabilite de cel de-al X-Iea Congres 
al Partidului Comunist Român.

în hotărirea Comitetului Executiv 
al Comitetului Central al P.C.R., pe 
care am primit-o cu deplină satisfac
ție, noi, cooperatorii din comuna Gră
diștea, județul Vîlcea, găsim încă o 
dovadă a grijii partidului pentru 
creșterea nivelului de trai al celor ce 
muncesc pe ogoare — se arată in- 
tr-o altă telegramă.

Acum, în preajma măreței sărbă
tori a semicentenarului Partidului Co
munist Român, ne manifestăm devo
tamentul și recunoștința față de con
ducătorul încercat al poporului nos
tru. asigurind conducerea sa. pe 
dumneavoastră personal, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că nu vom pre
cupeți nici un efort pentru îndeplini
rea sarcinilor ce ne revin în sporirea 
producției vegetale și animale.

Profund mișcâți de hotărirea Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R. 
care demonstrează grija părintească 
pe care partidul o poartă oamenilor 
muncii de la sate, subliniază membrii 
cooperatori din comuna Șelaru, jude
țul Dîmbovița, mulțumim din suflet 
conducerii partidului, dumneavoastră 
personal, tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
Noile măsuri vor contribui mai mult 
la ridicarea nivelului de trai al ma
selor de membri cooperatori.

Vom munci și mai hotărît pentru 
realizarea sarcinilor de producție ce 
ne stau în față. Raportăm totodată 
că în cinstea glorioasei aniversări a 
partidului am încheiat campania de 
primăvară, însămînțind 1665 ha cu 
porumb, 250 ha cu floarea-soarelui, 
450 ha cu alte culturi în timpul 
optim.

în numele locuitorilor din Novaci, 
comitetul orășenesc de partid și co

mitetul executiv al consiliului popu
lar își manifestă deplina satisfacție 
pentru acordarea unor scutiri și re
duceri de impozit pe veniturile rea
lizate de gospodăriile agricole apar- 
ținînd membrilor cooperativelor a- 
gricole de producție și producători
lor individuali, cit și față de legea 
privind organizarea, administrarea și 
folosirea pajiștilor, loturilor zooteh
nice și semincere, precum și a sta
țiunilor comunale de montă. Aceste 
legi constituie încă un exemplu de 
modul în care partidul îmbină mă
surile de sprijinire materială șî 
tehnică a producătorilor agricoli cu 
perfecționarea mijloacelor de cointe
resare a acestora in creșterea , pro
ducției agricole. Ele au menirea de 
a ridica nivelul de trai atît al mem
brilor cooperatori, cit și al producă
torilor individuali din zona necoope- 
rativizată.

Fiind conștienți de importanța a- 
cestor măsuri, se spune în telegra
mă, adresăm conducerii de partid și 
de stat, dumneavoastră personal, sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
cele mai sincere mulțumiri și ne an
gajăm să răspundem acestor măsuri 
prin mărirea aportului nostru la 
creșterea producției animaliere și 
prin aceasta la întărirea economiei 
naționale.

★

în tntîmpinarea gloriosului semi
centenar, oe adresa C.C. al P.C.R-, 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, so
sesc, din întreaga țară, telegrame ale 
oamenilor muncii, prin care aceștia 
își exprimă sentimentele lor de dra
goste față de partid, atașamentul 
nețărmurit față de politica marxist- 

TELEGRAME ADRESATE
C. C. AL P. C. R., TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU

leninistă a Partidului Comunist Ro
mân, de edificare a socialismului și 
comunismului în patria noastră.

Cu legitimă mîndrie și cu senti
mentul datoriei împlinite, scriu mun
citorii, inginerii și tehnicienii din 
cadrul Grupului industrial de petro
chimie Borzești, vă raportăm, sti
mate tovarășe secretar general, că 
angajamentele asumate de colectivul 
nostru în cinstea semicentenarului 
au fost realizate. Producția globală 
a fost depășită cu peste 20 milioane 
lei, producția marfă cu peste 14 mi
lioane lei, exportul cu peste 4 mi
lioane lei valută. Volumul benefi
ciilor realizate peste plan, în această 
perioadă, se ridică la peste 7 mili
oane lei. Ne angajăm, cu această 
ocazie, iubite tovarășe secretar ge
neral, să nu precupețim eforturile 
pentru perfecționarea organizării și 
modernizării proceselor tehnologice, 
în scopul ridicării competitivității și 
eficienței întregii noastre activități.

Angajamentele luate în cinstea zi
lei de 8 mai, se spune în telegrama 
colectivului de muncitori, ingineri și 
tehnicieni de Ia întreprinderea șan
tier construcții-montaj, municipiul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, au fost în
deplinite cu succes. Prin măsurile 
tehnico-organizatorice adoptate nive
lul productivității muncii a fost de
pășit cu 4 la sută. A fost re
dusă perioada de execuție a u- 
nor obiective cum sînt Fabrica 
de hîrtie pergamentată și între
prinderea „Ceahlăul" din Piatra 
Neamț, dezvoltarea întreprinderii 
mecanice — Suceava, Complexul 
pentru creșterea și îngrășarea por
cilor — Martinești și Complexul avi
col — Golești, mărirea capacității Ia 
fabrica de pîine „Gheorghe Gheor
ghiu-Dej", Atelierul de prefabricate 
— Urechești și altele. Concomitent 
cu scurtarea termenelor de execuție 
s-au obținut certificate de calitate 
„bun“ și „foarte bun“ la toate lu
crările executate. Asigurăm condu
cerea partidului, pe dumneavoastră 
personal, iubite tovarășe Ceaușescu, 
că vom depune toate eforturile pen
tru îmbunătățirea în continuare a in
dicatorilor cantitativi și calitativi, 
contribuind la înfăptuirea mărețelor 
sarcini ce și-au găsit exprimarea de
plină în documentele Congresului al 
X-lea al Partidului Comunist Român.

Membrii cooperatori din satul 
Otvești, comuna Sacoșu Turcesc, ju
dețul Timiș, arată între altele : în 
acest an, primul din noul cincinal, 
am realizat integral sarcinile prevă
zute în plan la toți indicatorii, creînd 
condițiile unor recolte bogate. Am 
adoptat in mod creator, prețioa
sele dumneavoastră indicații date 
in noiembrie anul trecut și la 
Consfătuirea din februarie din acest 
an cu cadrele de bază din agricul
tura județului Ialomița șl am aplicat 
în toate sectoarele de activitate a- 
cordul global, care reprezintă o altă 
garanție a obținerii de producții 
sporite. Sub conducerea comitetului 
comunal de partid, toți membrii 
cooperatori vă asigură de tot devo
tamentul și-și exprimă adeziunea la 
întreaga politică internă și externă 
a partidului nostru.

Învățătorii, educatoarele, profeso
rii din județul Ilfov au relevat în 
telegrama lor importanta contribu
ție adusă de partid la dezvoltarea 
învățămintukii românesc ți s-au 
angajat ea prin munca lor didactică 
și obștească să răspundă imperati
velor dezvoltării societății noastre 
socialiste. Intr-o atmosferă de pu
ternic entuziasm, slujitorii școlii din 
județul Ilfov își manifestă, și cu 
acest prilej, atașamentul lor deplin 
la politica partidului, hotărirea fer
mă de a munci cu pasiune pentru 
îndeplinirea înaltului mesaj încre
dințat școlii de către partid.

Sîntem recunoscători, scriu mem
brii Societății de fiziologie, pentru 
condițiile prielnice de lucru ce ne-au 
fost create șl care ne-au permis să 

organizăm numeroase manifestări 
științifice — conferințe, congrese na
ționale și internaționale. Acestea au 
contribuit la afirmarea progreselor 
fiziologiei din țara noastră, la recu
noașterea contribuțiilor sale pe plan 
mondial. Vă asigurăm că nu vom 
precupeți nici un efort pentru con
tinuarea muncii de cercetare, pen
tru a duce tradițiile progresiste ale 
fiziologiei române pe culmile cele 
mai inalte ale științei.

Cercetătorii institutului de biolo
gie „Traian Săvulescu", subliniază, 
în telegrama lor hotărirea de a lega 
și mal strîns cercetările fundamen
tale și cele aplicative, de cerințele 
agriculturii și industriei. De aseme
nea, se spune în telegramă, ne anga
jăm ca în lumina noilor indicații 
date de partid să intensificăm ac
țiunea de ridicare a calificării pro
fesionale a cadrelor de conducere, a 
lucrătorilor din institut antrenați in 
activitatea de cercetare. Cu ocazia 
semicentenarului partidului ne ex
primăm încă o dată adeziunea depli
nă la politica partidului, profunda re
cunoștință pentru grija pe care con
ducerea partidului și statului nostru o 
poartă slujitorilor științei.

Sărbătorind gloriosul semicente
nar al partidului, se spune în tele
grama participanților la plenara 
Consiliului politic al trupelor M.A.I., 
transmitem Comitetului Central, 
dumneavoastră personal, Iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, sentimen
tele de adîncă recunoștință și dra
goste față de partid, ale tuturor co
muniștilor — soldați, gradați, subofi
țeri, maiștri militari, ofițeri și gene
rali — ale întregului personal al 
trupelor Ministerului Afacerilor 

Interne. Asigu
răm și cu acest 
prilej conducerea 
partidului de în
tregul nostru de
votament și ade
ziunea sinceră la 
politica partidu
lui, care de 50 
de ani slujește 
neobosit cauza 
clasei muncitoare 
și interesele su
preme ale poporu
lui român, condu- 
cînd cu clarviziu
ne destinele Ro
mâniei pe drumul 
progresului, civi

lizației și bunăstării celor ce muncesc.
Ofițerii, maiștrii militari, subofi

țerii și elevii școlii militare de ofi
țeri activi „Nicolae Bălcescu", parti
cipant la sesiunea de . comunicări 
științifice consacrată semicehteîiâ- 
rului gloriosului partid al comuniș
tilor, s-au angajat, în telegrama tri
misă de ei, să nu precupețească nici 
un efort pentru a pregăti și da țării 
cadre cu temeinice cunoștințe poli
tice și militare, capabile să îndepli
nească cu competență și răspundere 
sarcinile ce revin Forțelor Armate 
ale Republicii Socialiste România. 
Sintem hotăriți ca în procesul in- 
structiv-educativ să aplicăm în per
manență prețioasele indicații date 
de partid, de dumneavoastră perso
nal cu ocazia consfătuirilor cu ca
drele de bază din forțele noastre ar
mate și în alte împrejurări, privind 
ridicarea conținutului științific și 
practic-ăplicativ al învățămîntului, 
convinși fiind că prin aceasta vom 
ridica eficiența muncii noastre, adu- 
cindu-ne contribuția la ridicarea pe 
trepte noi calitative a capacității de 
luptă a armatei noastre.

Ne angajăm în fața partidului, a 
dumneavoastră personal scumpe to
varășe Nicolae Ceaușescu. să muncim 
cu Însuflețire și pasiune, să nu pre
cupețim nici un efort pentru a înde
plini îndatoririle ce ne revin și să 
fim gata oricînd ca, la ordinul parti
dului și statului, să apărăm cu vite
jie și eroism hotarele scumpei noastre 
patrii — Republica Socialistă Româ
nia.

Comuniștii și întregul personal al 
unității militare al cărui secretar al 
comitetului de partid este locote- 
nent-colonel Pîrjol Marin, se scrie 
într-o altă telegramă, vă raportăm 
că angajamentele luate în cinstea 
gloriosului jubileu al partidului au 
fost îndeplinite. Asigurăm conduce
rea partidului, pe dumneavoastră 
personal tovarășe Nicolae Ceaușescu 
că vom munci cu perseverență pen
tru îndeplinirea sarcinilor rezultate 
din documentele de partid, din pla
nul pregătirii de luptă și politice, fi
ind gata oricînd să îndeplinim orice 
misiune de luptă încredințată de po
por, pentru apărarea muncii sale 
creatoare, suveranității și indepen
denței patriei noastre socialiste.

în telegrama adunării comuniștilor 
din unitatea comandată de colonelul 
loan Zăpirțan, se spune : Comandan
ții, activiștii de partid, personalul 
navigant și tehnico-ingineresc se 
angajează să muncească cu aceeași 
hotărîre și perseverență pentru spo
rirea capacității combative a unității, 
pentru ca, împreună cu celelalte uni
tăți ale aviației noastre militare, să 
străjuiască cu fermitate spațiul ae
rian al patriei noastre dragi — Repu
blica Socialistă România. Vă încre
dințăm, tovarășe comandant suprem, 
că țelul întregii noastre activități este 
slujirea cu credință a idealurilor e- 
roicului Partid Comunist Român, 
care conduce cu înțelepciune și clar
viziune poporul român pe drumul 
luminos al socialismului și comunis
mului.

Ne îndreptăm sentimentele noastre 
de bucurie, scriu în telegrama lor 
comuniștii din unitatea militară nr. 
01714, către dumneavoastră, tovarășe 
Comandant suprem al Forțelor Ar
mate, pentru înalta grijă pe care o 
acordați întăririi capacității de apă
rare a patriei. Pentru noi toți este 
un exemplu însuflețitor modul în 
care conducerea Partidului Comunist 
Român abordează și rezolvă marile 
și complexele probleme pe care le 
ridică procesul făuririi societății so
cialiste multilateral dezvoltate, spiri
tul novator pe care-1 promovează 
cu consecvență in viața economică, 
politică, științifică și culturală a 
țării.

Ne angajăm solemn In fața Comite
tului Central să ne pregătim temeinic 
pentru a fi gata în orice moment de 
a apăra munca pașnică a poporului, 
libertatea, independența și suverani
tatea patriei noastre socialiste.

(Agerpres)

Marți au avut loc în Capitală lu
crările unei sesiuni științifice, orga
nizată în cinstea semicentenarului 
Partidului Comunist Român de 
Grupul de cercetări, complexe „Por
țile de Fier" al Academiei Republi
cii Socialiste România. Lucrările 
sesiunii, la care au participat acade
micieni, profesori universitari, cerce
tători, reprezentanți ai unor minis
tere și ai Comitetului, de Stat pentru 
Cultură și Artă, au fost deschise de 
acad. Ștefan Milcu, vicepreședinte 
al Academiei.

Comunicările și referatele științi
fice prezentate au scos in evidență 
rezultatele obținute de colectivele 
de specialiști în studierea complexă 
a zonei „Porțile de Fier". Pe baza 
acestor materiale urmează să fie al
cătuite o arhivă de documente de 
teren, o monografie, precum și un 
atlas complex al acestei regiuni.

în încheierea lu crărilor, pârtiei- 
panții la sesiune au adresat o tele
gramă Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în care se spune, 
printre altele : însuflețiți de măreața 
operă de construcție socialistă, rea
lizată de întregul nostru popor sub 
directa conducere și îndrumare a. 
partidului nostru drag și a dum
neavoastră personal, cunosc!nd sar
cinile importante ce revin științei în 
actuala etapă istorică, cercetătorii 
științifici din cadrul Grupului de 
cercetări complexe „Porțile de Fier", 
care studiază multidisciplinar stră
vechea zonă a Defileului Dunării, se 
angajează solemn de a răspunde cu 
abnegație încrederii acordate de 
partid, luptînd și muncind pentru 
viitorul luminos al poporului, contri
buind astfel la înflorirea patrimoniu
lui științei românești, la construirea 
societății socialiste multilateral dez
voltate în scumpa noastră patrie. 
Republica Socialistă România.

Casa ziariștilor din Capitală a 
găzduit ieri un simpozion omagial 
cu tema „Presa — puternică forță 
socială angajată în înfăptuirea poli
ticii P.C.R.", organizat de Uniunea 
ziariștilor și comitetul de partid 
presă și edituri. Au vorbit Nestor 
Ignat, președintele Uniunii ziariști
lor. Ion Felea, vechi militant pe tă- 
rîmul presei, George Ivașcu, redac- 
tor-șef al revistei „Contemporanul", 
și Eugen Florescu, redactor-șef al zia
rului „Scînteia tineretului".

într-O atmosferă de puternic entu
ziasm, cei prezenți au adresat o te
legramă C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în care se expri
mă atașamentul nețărmurit al tutu
ror ziariștilor din Republica Socia
listă România față de partid. în a- 
ceste zile festive — se subliniază în 
telegramă — toți cei ce lucrăm în 
redacțiile ziarelor și revistelor, ale 
Radioului, Televiziunii și filmului de 
actualități, pătrunși de nobilele răs
punderi ce ne revin în vasta operă 
întreprinsă de partid pentru dezvol
tarea patriei în noul plan cincinal, 
pentru perfecționarea tuturor sec
toarelor de muncă socială, pentru 
adincirea democrației socialiste, asi
gurăm Comitetul Central, pe dum
neavoastră personal, stimate tova
rășe secretar general, că nu ne vom 
precupeți eforturile pentru a fi la 
înălțimea acestor importante sarcini, 
că vom milita cu sporită energie

„Omagiu partidului"

Spectacol festiv prezentat de formații muzicale și core
grafice de amatori, fruntașe la finala celui de-al X-lea 

Concurs artistic republican

în sala ansamblului „Rapsodia ro
mână" din Capitală a avut lor, marți 
seara, un spectacol festiv prezentat 
de formații muzicale și coregrafice 
de amatori, fruntașe la finala celui 
de-al X-lea Concurs artistic repu
blican, intitulat „Omagiu partidului".

La spectacol au asistat tovarășii 
Dumitru Popa, membru al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar. al Comitetului municipal 
București al P.C.R., Pompiliu Ma- 
covei, președintele Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, Hie Ra
dulescu, șef de secție la C.C. al 
P.C.R., Nicolae Gavrilescu, vicepre
ședinte al Consiliului Central al U- 
niunil Generale a Sindicatelor din 
România, Dan Marțian, prim-secretar 
al C.C. al U.T.C., ministru pentru 
problemele tineretului, personalități 
ale vieții noastre științifice și cul
tural-artistice, numeroși oameni ai 
muncii din întreprinderile și institu
țiile bucureștene.

înscrisă printre numeroasele ma
nifestări care preced gloriosul semi
centenar al Partidului Comunist Ro
mân, cea de-a X-a ediție a Con
cursului formațiilor artistice de ama
tori a căpătat o semnificație deose
bită, atit prin amploarea și bogăția 
creațiilor folclorice, cit și prin nu
mărul impresionant al artiștilor a- 
matori participanți la această pasio
nantă întrecere.

Sinteză vie a talentelor care înflo
resc astăzi pe întreg cuprinsul pa
triei, spectacolul festiv a reunit pe 
cei mai talentați reprezentanți ai ce
lor 200 000 de artiști amatori, care 
activează în cadrul a peste 8 500 de 
formații corale, orchestrale, de dan
suri, fanfare și ansambluri folclorice 
ale sindicatelor, așezămintelor cul
turale, caselor de cultură ale tinere
tului și cooperativelor meșteșugă
rești.

Acordurile viguroase ale cîntecului 
„Cinci decenii, cinci cununi" de Th. 
Bratu, interpretat cu măiestrie de 

pentru răspîndirea și întruchiparea 
cuvîntuilui partidului în noi realizări 
mărețe, contribuind la creșterea pres
tigiului României socialiste, sub con
ducerea încercată a gloriosului Partid 
.Comunist Român.

La Academia militară a avut loc 
marți sesiunea de comunicări știin
țifice cu tema „Caracterul creator 
al politicii Partidului Comunist Ro
mân în domeniul construcției mili
tare". Cadrele didactice și ofițerii- 
elevi participanți la această mani
festare au audiat cu interes comuni
cările prezentate, care au evidențiat 
politica promovată de partidul și 
statul nostru în domeniul construc
ției militare pentru întărirea capaci
tății de apărare a patriei, pentru for
marea de cadre cu înaltă pregătire 
politico-ideologică și de specialitate.

Catedra de Istoria patriei, a miș
cării muncitorești și a Partidului Co
munist Român din cadrul Academiei 
de învățămînt social-politic „Ștefan

• Sesiuni de comunicări 
științifice, simpozioane

• Spectacole și expoziții 
omagiale

Gheorghiu" de pe lingă C.C. al P.C.R. 
a organizat o dezbatere pe tema : 
„Probleme politico-ideologice în ac
tivitatea Partidului Comunist Ro
mân. după crearea sa".

TG. JIU (Corespondentul „Scîn
teii", M. Dumitrescu). Filiala de is
torie Gorj, în colaborare cu Inspec
toratul școlar județean, a organizat o 
sesiune de comunicări științifice pe 
tema „Glorioasele tradiții ale miș
cării muncitorești", la care au parti
cipat numeroase cadre didactice și 
intelectuali din județ.

BOTOȘANI (corespondentul „Scîn
teii", N. Zamfirescu). în sala de 
festivități a Teatrului de stat „Mi
hail Eminescu" din Botoșani a avut 
loc o emoționantă întîlnire a pio
nierilor din municipiu cu membri ai 
birourilor comitetelor județean și 
municipal de partid. Tovarășul 
Gheorghe Ghinea, prim-secretat al 
Comitetului județean de partid Bo
toșani, a vorbit despre activitatea 
partidului în cei 50 de ani de exis
tență, despre condițiile minunate 
create copiilor din patria noastră. A 
urmat apoi spectacolul festiv „Slavă 
partidului", la care și-au dat con
cursul pionieri și școlari din județul 
și municipiul Botoșani.

corurile reunite ale sindicatelor uzi
nei „TractoruT-Brașov. învăță- 
mînt-Craiova, Cooperativei meșteșu
gărești „Igiena“-București și cămi
nului cultural din Budești-Ufov, au 
marcat deschiderea spectacolului. în 
continuare, rapsozi și formații de in
strumente populare ale căminelor 
culturale, din diferite zone folclorice, 
au adus pe scenă obiceiuri și datini 
care alcătuiesc izvorul veșnic viu al 
folclorului nostru, prețuit pentru pi
torescul și originalitatea sa pe nu
meroase meridiane ale lumii; Pe sce
nă a pus apoi stăpînire cîntecul și 
dansul popular, cu vitalitatea și pros
pețimea lui binecunoscute. Străve
chiul joc al „Călușului", suite olte
nești, jocuri transilvănene, bănă
țene, moldovenești, muntenești ți 
maramureșene, melodii populare de 
pe întreg cuprinsul patriei, altemînd 
cu cîntece și dansuri interpretate de 
artiști amatori din rîndul naționali
tăților conlocuitoare, s-au succedat 
pe podium, oferind o imagine de un 
autentic pitoresc.

Expresie a largilor posibilități ar
tistice de care dispun interpreții a- 
matori, spectacolul a mai cuprins arii 
și coruri din opere și operete, muzică 
de cameră, piese coregrafice, melo
dii de muzică ușoară.

Acordurile maiestuoase ale cîntecu
lui „Partid, pavăza mea", de Ioan D. 
Chirescu, interpretat de corurile reu
nite ale sindicatelor uzinelor „23 Au
gust" și „Republica" din Capitală. 
Palatului culturii din Ploiești și că
minelor culturale din Ardușat-Ma- 
ramureș și Brănești-Dîmbovița, au 
încheiat această prestigioasă mani
festare artistică străbătută de pu
ternicul entuziasm al acestor zile 
premergătoare gloriosului jubileu de 
la 8 mai.

Vii și îndelungi aplauze au răsplă
tit, de-a lungul spectacolului, stră
daniile și talentul interpreților.

(Agerpres)

Dintre numeroasele manifestări 
cultural-artistice organizate ieri in 
Capitală. în cinstea semicentenarului 
Partidului Comunist Român, le con
semnăm pe următoarele : La Casa de 
cultură a sectorului 4 a fost organi
zat un simpozion intitulat „50 de ani 
de activitate a P.C.R.". Numeroși ti
neri au audiat interesante expuneri 
relevînd lupta desfășurată de partid 
pentru eliberarea maselor de sub ex
ploatarea capitalistă, pentru construi
rea socialismului in patria noastră. 
O manifestare similară a avut loc la 
Casa de cultură a sectorului 2. Clu
bul întreprinderii de construcții și 
prefabricate din beton a găzduit o 
sesiune de referate și comunicări în 
care au fost oglindite momente sem
nificative din activitatea P.C.R. pen
tru făurirea unei vieți mai bune în 
patria noastră. La întreprinderea de 
drumuri și poduri a fost prezentată 
expunerea „Făurirea P.C.R., moment 
de însemnătate istorică în viața țării 
noastre". Numeroși ziariști s-au în- 
tîlnit la Casa Scinteii cu Mihai 
Cruceanu, vechi militant al mișcării 

muncitorești din țara noastră, care 
le-a vorbit despre lupta desfășurată 
de proletariatul din patria noastră 
pentru crearea Partidului Comunist 
Român.

„Partidul și creația mea" s-a inti
tulat seara culturală organizată marți 
la Casa prieteniei româno-sovietice 
din Capitală, manifestare în cadrul 
căreia au vorbit poetul Mihai 
Beniuc și pictorul Alexandru Ciucu- 
rencu, artist al poporului.

CLUJ (corespondentul „Scînteii", 
Al. Mureșan). — In noile hale de 
prezentare și desfacere construite 
din beton, sticlă și metal, după un 
proiect original, s-a deschis ieri ex
poziția realizărilor economice și so- 
cial-culfurale ale județului Cluj. La 
festivitatea de deschidere au fost pre
zenți tovarășul Aurel Duca, prim-se- 
cretar al Comitetului județean Cluj 
al P.C.R., activiști de partid și de 
stat, conducători de întreprinderi, 
numeroși oameni ai muncii din în
treprinderi și instituții.

Pe cei 3 400 mp suprafață acope
rită și pe platformele exterioare sînt 
prezentate exponate realizate de 148 
de unități economice, instituții so
ciale și culturale, de învățămînt și 
cercetare științifică.

ZILELE FILMULUI 
ROMÂNESC

Ieri seara a avut 
loc la cinematograful 
„Patria" cel de-al trei
lea spectacol de gală 
din cadrul Zilelor 
filmului românesc. A- 
ceastă trecere în re
vistă a noilor pro
ducții ale studiourilor 
„București" și „Ale
xandru Sahia" se în
scrie ca un moment 
de prestigiu în an
samblul manifestări
lor cultural-artistice 
consacrate semicente
narului P.C.R.

Filmul inaugural — 
Așteptarea — realizat 
de regizorul Șerban 
Creangă după un sce
nariu de Horia Pătraș- 
cu — își propune o 
incursiune în cotidian, 
in existenta unor oa
meni obișnuiți ; cu 
notații amuzante u- 
neori, alteori cu o 
anume tristețe, aduce 
în prim plan portretul 
de o caldă umanitate 
al unui bătrîn mecanic 
de locomotivă, ulti
mul rol creat de ma
rele și regretatul ac
tor Ștefan Ciubotă- 
rașu (imaginea : Io
sif Demian. Dragomir 
Vilcov).

De un relief artistic 
aparte, filmul celei de 
a doua seri — Serata 
— semnat de Malvina 
Urșianu (scenariul și 
regia) evocă dintr-o 
perspectivă revelatoa
re istoricul act de 
la 23 August 1944 : 
filmul evidențiază vo
cația de portretist și 
înclinațiile spre ana
liză psihologică proprii 
autoarei sale, sugerând 
nuanțat — în cadrul 
unei acțiuni ce se des
fășoară pe parcursul 
cîtorva ore — con
flictul ireductibil din
tre două lumi, degrin
golada claselor cre
pusculare ale vechii 
orânduiri și ascensiu
nea forțelor vitale ale

poporului român, «- 
roismul, demnitatea și 
forța comuniștilor. O 
realizare impunînd re
marcabile performanțe 
actoricești (în distri
buție : Gyorgy Ko
vacs. George Motoi, 
Cornel Coman, Silvia 
Ghelan, Silvia Po- 
povici. Alexandru Dră
gan. Mihai Pălădescu 
șla.). Imaginea: Ni
colae Girardi.

Filmul Frații, pre
zentat aseară, este 
realizat de regizorii 
Mircea Moldovan și 
Gică Gheorghe, după 
un scenariu de Nico
lae Țic și C-tin Bor- 
deianu. Un conflict 
dramatic în lumea sa
tului contemporan, 
conturată cu un evi
dent simț al autenti
cității ; filmul impune 
atenției debutul deo
sebit de promițător al 
celor doi tineri regi
zori. capacitatea lor 
de a contura convin
gător, cu prospețime, 
caractere și atmosferă, 
în rolurile principale 
— Emanoil Petruț și 
Uarion Ciobanu. Ima
ginea : Dinu Tănase.

Scurt-metrajele pre
zentate în primele trei 
zile au contribuit fe
ricit Ia reușita acestei 
manifestări. Hunedoa
ra, oameni și oțel (din 
ciclul „Triunghiul de 
foc"), realizat de re
gizorul Alex. Boian
giu (coautor și al sce
nariului, împreună cu 
Mihai Stoian). suge
rează preanant reali
tățile marelui centru 
industrial prin inter
mediul unei discuții — 
înregistrată direct, vă
dind cultul spontanei
tății — cu doi activiști 
de partid, despre mun
ca și viata lor. despre 
munca și viata marii 
familii a oțelarilor ; 
autenticitatea, carac
terul viu. colorat al a-

TIMIȘOARA (corespondentul „Sein» 
teii", Cezar Ioana). La muzeul Bana
tului din Timișoara a avut loc 
marți, în prezența tovarășului Mihai 
Telescu, prim-seeretar al comitetului 
județean Timiș al P.C.R.. vernisajul 
expoziției omagiale „Pagini de luptă 
glorioasă din istoria P.C.R.". Expo
ziția, care cuprinde numeroase docu
mente, publicații și fotografii ale 
vremii, prezintă în imagini emoțio
nante momente semnificative din 
lupta revoluționară a Partidului Co
munist Român închinată fericirii po
porului nostru, pentru eliberarea pa
triei și făurirea orânduirii socia
liste.

ALEXANDRIA (corespondentul 
„Scînteii", Al. Brad). în municipiul 
Turnu-Măgurele, în prezența tovară
șului Marin Drăgan, prim-secretar 
al Comitetului județean de partid 
Teleorman, a fost inaugurată Casa 
de cultură a sindicatelor din locali
tate. Noul lăcaș, a cărui arhitectură 
reprezintă o fericită îmbinare între 
linia clasică românească și cea mo
dernă. dispune de o sală de specta
cole cu 500 de locuri, de alta desti
nată simpozioanelor, precum și da 
săli de repetiții, expoziții și biblio
tecă. Cu prilejul inaugurării, for
mații artistice din județ, cîștigă- 
toare a numeroase premii la ultima 
ediție a concursului și festivalului da 
artă amatoare, au prezentat un bo
gat și variat program artistic închi
nat gloriosului semioentenar al 
partidului.

GALAȚI (corespondentul „Scîn
teii", Stelian Savin). în organizarea 
Comitetului județean al Uniunii Ti
neretului Comunist, luni după-amia- 
ză, pe scena Teatrului muzical din 
Galați, formațiile artistice ale liceelor 
și școlilor profesionale din oraș au 
prezentat un spectacol festiv dedicat 
sărbătoririi semicentenarului Parti
dului Comunist Român. La spectacol, 
care s-a bucurat de un deosebit suc
ces, au participat tovarășul Con
stantin Dăscălescu, prim-secretar al 
comitetului județean de partid, 
membri ai biroului comitetului jude
țean de partid, ai comitetului execu
tiv al consiliului popular județean, 
un numeros public. i

BACAU (corespondentul „Scînteii", 
Gheorghe Baltă). în cadrul mani
festărilor prilejuite de sărbătorirea 
semicentenarului partidului, la Casa 
de cultură din municipiul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej au fost deschise două 
expoziții omagiale. Una cuprinde 
peste 158 de fotografii și documente 
privitoare la mișcarea muncitorească 
din județul Bacău, iar cea de-a două, 
intitulată „Orașul nostru", înfăți
șează lucrări ale pictorului local 
Gheorghe Mocanu. inspirate de 
transformările ce au avut loc pe me
leagurile Trotușului în anii construc
ției socialiste.

La Institutul pedagogic din Bucu
rești a avut loc vernisajul unei ex
poziții de pictură, sculptură și gra
fică. cuprinzînd lucrări inspirate din 
lupta clasei muncitoare, desfășurata 
sub conducerea partidului pentru e- 
dificarea socialismului, iar la Insti
tutul de educație fizică și sport au 
fost deschise o expoziție de fotogra
fii intitulată „50 de ani de luptă a 
P.C.R.", și o alta cuprinzînd reali
zări ale U.C.F.S. în cinstea semicen
tenarului partidului.

cestei discuții conferă 
un relief neobișnuit 
imaginilor (operator 
Carol Kovacs), cap ti
vind publicul. Aceeași 
autenticitate se rele
vă și din scurt-metra- 
jul După zece ani, 
realizat de Eugenia 
Gutu pe un scenariu 
de Virgil Calotescu (și 
cu colaborarea tot a 
operatorului Carol Ko
vacs) ; este o confrun
tare intre prezent și 
trecut, în care eloc
vența imaginilor e 
„comentată" cu spon
taneitate de cîțiva 
dintre cei care au trăit 
miraculoasa transfor
mare a „gropii" Flo- 
reasca în modernul 
cartier de astăzi. Cel 
de-al treilea scurt- 
metraj. Trepte — sce
nariul și regia Octav 
Ioniță ; imaginea Pe
tre Gheorghe — in
vestighează viața sa
tului, aducînd noi și 
convingătoare argu
mente asupra deve
nirii noastre socialiste.

D. COSTIN

Pentru astă-seară 
sînt prezentate două 
filme cu valențe de 
poem : documentarul- 
artistic de iung-metrai 
Apa ea un bivol 
negru (scenariul — 
Andrei Cătălin Bă’ea- 
nu. Petre Boko”, Ste
re Gulea. Roxana 
Pană, Dan Pita. Mir
cea Veroiu, Youssouff 
Aidaby ; regia : An
drei Cătălin Băleanu, 
Petre Bokor. Dan Pița, 
Mircea Veroiu. Yous
souff Aidaby ; imagi
nea — Iosif Demian. 
Dinu Tănase), și 
scurt-metrajul Baladă 
pentru cei căzuti, rea- 
lilzat de Pompiliu 
Gilmeanu, (imaginea 
Miliutin Obradovici).
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Ieri, în toate județele au avut loc mari adunări festive consacrate semicentenarului partidului

„CA UN SINGUR OM DÂM GLAS HOTARTRII
NOASTRE DE A MUNCI Șl LUPTA NEOBOSIT 
PENTRU ÎNFĂPTUIREA POLITICII PARTIDULUI"

Ieri, in toate capitalele de județ au avut loc mari șl Însuflețite 
adunări festive închinate gloriosului semicentenar al Partidului Co
munist Român. Pretutindeni, aceste adunări au constituit o nouă si 
vibrantă expresie a unității de nezdruncinat a Întregului nostru po
por în Jurul partidului, a Comitetului său Central, în frunte cu secre
tarul general al P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu. In numele 
tuturor comuniștilor, al tuturor celor ce muncesc, partlcipanțil la 
adunări au exprimat hotărîrea întregului nostru popor, tuturor 
oamenilor muncii — români, maghiari, germani și de alte naționa
lități — de a Înfăptui neabătut politica partidului, programul său 
de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate.

La aceste manifestări sărbătorești au participat vechi membri 
de partid, muncitori, țărani, activiști de partid și de stat, militari, 
oameni de știință șl cultură. In cadrul adunărilor iestlve au prezen
tat ample expuneri primil-secretari al comitetelor județene de 
partid : Alba — George Homoștean ; Arad — Andrei Cervencovici ; 
Argeș — Gheorghe Năstase ; Bacău — Gheorghe Roșu | Bihor — 
Victor Bolojan; Bistrița-Năsăud — Adalbert Crlșan; Botoșani — 
Gheorghe Ghinea t Brașov — Constantin Drăgan ; Brăila — Mihai 
Nicolae ; Buzău — Ion Sîrbu; Caraș-Severin — Trandafir Cocîrlă ; 
Cluj — Aurel Duca i Constanța — Vaslle Vîlcu ; Covasna — Carol, 
Kiraly i Dîmbovița — Nicolae Tăblrcă ; Dolj — Constantin Băbălău ; 
Galați — Constantin Dăscălescu ; Gorj — Gheorghe Paloș ; Harghita 
— Ludovic Fazekaș î Hunedoara — Ioachim Moga ; Ialomița — Va- 
sile Marin ; Iași — Mlu Dobrescu j Ilfov — Gheorghe Necula ; Mara
mureș — Gheorghe Blaj ; Mehedinți — Traian Dudaș; Mureș — Ni

colae Vereș ; Neamț — Ștefan Boboș j Olt — Constantin Sandu ; Pra
hova — Iile Cîșu ; Satu-Mare — Ioslf Uglar; Sălaj — Laurean Tulai t 
Sibiu — Richard Winter ; Suceava — Emil Bobu ; Teleorman — Ma
rin Drăgan ; Timiș — Mihai Telescu ; Tulcea — Teodor Coman ; Vas
lui — Gheorghe Tănase ; Vilcea — Petre Dănlcă ; Vrancea — Simion 
Dobrovlcl.

In cuvîntărlle lor, primil-secretari ai comitetelor județene de 
partid au reliefat însemnătatea Istorică pentru destinele poporului 
român a creării P.C.R., au evocat pagini ale istoriei glorioase 
a partidului, lupta sa eroică, ca exponent fidel al intereselor 
tuturor oamenilor muncii din România, tăria cu care a rezis
tat tuturor încercărilor în anii grei ai ilegalității, permanența 
spiritului revoluționar de-a lungul celor cinci decenii, înalta răs
pundere față de aspirațiile fundamentale ale poporului, rolul hotă- 
rîtor al P.C.R. în răsturnarea dictaturii iasciste, instaurarea puterii 
populare, cucerirea întregii puteri de către clasa muncitoare în 
alianță cu țărănimea, în asigurarea victoriei socialismului în țara 
noastră. Totodată, vorbitorii au prezentat un amplu tablou al cu
ceririlor revoluționare ale poporului, al rezultatelor construcției 
socialiste, transformările profunde, Înnoitoare pe care le-a deter
minat edificarea noii orînduiri în economia țării, în structura so
cietății noastre, în viața științlilcă și culturală, în ridicarea bună
stării întregului popor.

In cadrul adunărilor vorbitorii au evidențiat realizările remar
cabile obținute în cincinalul anterior, condițiile create, pe baza 
acestor succese, pentru îndeplinirea cu succes a noului plan cincinal 

prevăzut în Directivele Congresului al X-lea, eveniment istoric cu 
ample rezonanțe pentru prexentul și viitorul patriei. A iost relie
fată însemnătata deosebită a măsurilor inițiate de partid pentru 
adîncirea democrației socialiste, perfecționarea formelor de condu
cere și a structurilor vieții noastre economice șl sociale, climatul 
de puternică efervescență creatoare pe care le-au determinat aceste 
măsuri în rîndurlle întregului popor, climat exprimat prin partici
parea largă, entuziastă, a tuturor oamenilor muncii la elaborarea 
politicii interne și externe a partidului, la conducerea treburilor 
obștești.

Prilejuind o emoționantă evocare a tradițiilor glorioase ale 
partidului care-și trag seva din adîncurile istoriei naționale, relie- 
fînd cuceririle istorice iundamentale ale politicii sale, întruchipate 
în imaginea de azi a României socialiste, marile adunări festive 
de ieri au exprimat cu putere adeziunea deplină a comuniștilor și 
a întregului popor Ia politica partidului, angajarea lor hotărîtă în 
întăptulrea acestei politici, unitatea de nezdruncinat a tuturor orga
nizațiilor de partid în jurul conducerii sale. Pe ansamblul întregii 
țări, aceste adunări au constituit o vie expresie a unității politico
morale a poporului în jurul partidului, pentru ridicarea României 
pe noi trepte ale civilizației socialiste.

In încheierea adunărilor, într-o atmosieră de puternic entu
ziasm, partlcipanțil au adoptat telegrame, vibrante mesaje adresate 
Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

Alături de Întregul popor — relevi 
telegrama participanților la adunarea 
festivă de la Alba-Iulia — oamenii 
muncii din județul Alba — români, 
maghiari, germani și de alte naționa
lități — dau o Înaltă apreciere expe
rienței dobindite de partid de-a lun
gul anilor, modului științific și con
secvenței cu care a aplicat învăță
tura marxist-leninistă, corespunzător 
cerințelor obiective și condițiilor con
crete ale României. In fiecare mo
ment, în fiecare etapă parcursă, 
partidul și-a sporit capacitatea și 
forța mobilizatoare, rezolvînd într-un 
mod propriu, creator, problemele 
complexe ale revoluției și construc
ției socialiste. Partidul nostru a do- 
bîndit încrederea nețărmurită, ade
ziunea și hotărîrea întregului popor 
de a urma politica sa plină de înțe
lepciune.

Făcînd bilanțul succeselor obținut» 
în cinstea mărețului jubileu pe care 
11 sărbătorește întregul nostru po
por — se spune în telegrama adop
tată de adunarea festivă desfășurată 
la Arad, — oamenii muncii din ju
dețul Arad, în frunte cu comuniștii, 
lși îndreaptă gîndul cu venerație și 
respect spre inițiatorul, organizatorul 
și conducătorul mărețelor victorii 
obținute în edificarea noii orînduiri. 
Asigurăm conducerea partidului, pe 
dv. personal, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că vom munci 
și în viitor cu aceeași hotărîre, ne
precupețind nici un efort, pentru a 
consolida victoriile obținute, pentru 
a îndeplini în mod exemplar anga
jamentele luate.

în telegrama adoptată de partici- 
panții la adunarea festivă de la Pi
tești, se subliniază : Cu satisfacție 
raportăm Comitetului Central al 
P.C.R., dv. personal, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că hotărîrea noastră de a 
cinsti semicentenarul partidului cu 
realizări deosebite în muncă a deve
nit faptă. Angajamentele luate la în
ceput de an de întreprinderile, de 
instituțiile, de toate colectivele de 
muncă din județul Argeș au fost 
îndeplinite și depășite. In primele 
patru luni ale anului s-a realizat un 
volum suplimentar de producție 
marfă în valoare de peste 100 mi
lioane lei față de 32 milioane lei, cit 
ne-am angajat.

în telegrama transmisă din Bacău 
oe arată : „Cu prilejul adunării fes
tive închinate sărbătoririi a 50 de ani 
de la făurirea partidului, participan- 
ții la adunare, și prin ei toți oamenii 
muncii din județul Bacău transmit 
sentimentele de dragoste și stimă 
față de Comitetul Central al partidu
lui, față de dumneavoastră personal, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, in care 
vedem pe vechiul și oțetitul militant 
comunist, conducătorul încercat, de 
a cărui activitate sint legate mo
mente de mare însemnătate din isto
ria partidului și înfăptuirile pe care 
le trăim cu toții astăzi. Ne angajăm 
ca, sub conducerea organelor și orga
nizațiilor de partial, să depunem toate 
eforturile pentru înfăptuirea sarcini
lor care decurg pentru județul nos
tru din planul cincinal și din anga
jamentele luate, aducindu-ne contri
buția la opera de înălțare a patriei 
socialiste pe noi trepte de civilizație 
și progres.

în acest prag de mare sărbătoare, 
comuniștii, toți oamenii muncii din 
județul Bihor — români, maghiari și 
de alte naționalități — găsesc un 
minunat prilej de a-și manifesta. încă 
o dată, cu sporită mîndrie, atașa
mentul total la înțeleaptă politică a 
partidului și statului nostru, pusă în 
slujba propășirii României socialiste. 
Recunoștința noastră fierbinte pentru 
partid este amplificată și de faptul 
că. asemenea multor județe ale țării. 
Bihorul s-a trezit la viață cu ade
vărat abia în ultimul sfert de veac.

înfrățiți în muncă și idealuri, oa
menii muncii — români, maghiari și 
germani — din județul Bistrița-Nă- 
săud — 6e relevă în telegrama adop
tată la adunarea festivă care a avut 
loc ieri — dau glas, ca un singur om, 
hotăririi lor de a munci și lupta ne
contenit pentru înfăptuirea politicii 
P.C.R.

închinăm toate realizările noastre 
aceluia care, de 50 de ani, este pur
tătorul intereselor fundamentale ale 
poporului, slujindu-le cu credință — 
Partidul Comunist Român, și ne 
angajăm solemn de a nu precupeți 

nici un efort pentru a înfăptui nea
bătut politica partidului și statului 
nostru în care se includ, în modul cel 
mai grăitor, năzuințele întregului 
popor de înflorire neîncetată a pa
triei, de prosperitate și progres.

Pentru noi — se precizează în te
legrama trimisă de participanții la 
adunarea festivă din Brașov — ca și 
pentru toți muncitorii, țăranii și in
telectualii din județul Brașov — ro
mâni, maghiari, germani și de alte 
naționalități — strîns uniți sub steagul 
încărcat de glorie al partidului co
muniștilor, nu există și nu va exista 
un titlu de cinste și onoare mai înalt 
decît acela de a înfăptui politica sa 
internă și externă care este politica 
noastră, expresie a celor mai vitale 
năzuințe ale poporului. Acum, rfrtd 
ne pregătim, împreună cu întreagă 
noastră națiune socialistă, să pășim 
pragul celui de-al șaselea deceniu da 
glorioasă existentă a partidului, re- 
înnoim în fața Comitetului Central, a 
dumneavoastră, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, angajamentul co
muniștilor, al tuturor oamenilor mun
cii din județul Brașov de a îndeplini 
exemplar și a depăși sarcinile stabi
lite de Congresul al X-lea.

în acest moment de bilanț — se 
«pune in telegrama adoptată de adu
narea festivă de la Brăila — rapor
tăm că oamenii muncii din județul 
nostru, în frunte cu comuniștii, au 
realizat și depășit sarcinile de plan 
și angajamentele asumate în cinstea 
semicentenarului partidului.

încredințăm Comitetul Central, pe 
dumneavoastră, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că vom acționa 
cu hotărîre și perseverență, fără pre
get, pentru îndeplinirea întocmai a 
sarcinilor de plan și a angajamente
lor asumate în acest prim an al cin
cinalului, pentru înflorirea și ridi
carea pe culmi tot mai înalte a ju
dețului și a patriei noastre socialiste.

Aducind omagiul lor fierbinte, 
prinosul recunoștinței și profundul 
lor devotament gloriosului și încer
catului nostru partid, conducerii 
sale înțelepte, participanții la adu
narea comuniștilor din județul Bu
zău reliefează in telegrama adresată 
Comitetului Central : Organizația 
județeană ’ Buzău a Partidului Co
munist Român vă asigură, tovarășe 
secretar general, că va face to
tul pentru a promova neabătut 
principiile politicii partidului nos
tru. că vom fi prezenți în primele 
rînduri pe șantierele marilor obiec
tive ale cincinalului, în bătălia pen
tru obținerea recoltelor bogate, adu
cindu-ne contribuția în toate dome
niile vieții materiale și spirituale, a 
țării.

Oamenii muncii din județul Caraș- 
Severin se angajează în fața condu
cerii de partid, a dumneavoastră, iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu — 
precizează telegrama trimisă de par
ticipanții la adunarea de la Reșița — 
să militeze pentru mobilizarea tutu
ror oamenilor muncii la îndeplinirea 
exemplară, cu forțe sporite, a sar
cinilor stabilite de cel de-al X-lea 
Congres al partidului, pentru a-și a- 
duce o contribuție tot mai mare la 
creșterea avuției naționale, la ridica
rea bunăstării poporului.

Relevînd stima, prețuirea și dra
gostea pe care cetățenii județului 
Cluj — români, maghiari, germani 
și de alte naționalități — le nutresc 
pentru Partidul Comunist Român, 
telegrama trimisă de participanții la 
adunarea festivă subliniază : Indus
trializarea țării, transformarea socia
listă a agriculturii, strînsa legătură 
cu masele, adîncirea democrației re
prezintă coordonate ale modului 
creator de gindire și acțiune a parti
dului în procesul complex de făurire 
a noii orînduiri socialiste. De o 
înaltă aoreciere se bucură politica 
înțeleaptă a partidului de rezolvare 
a problemei naționale, in spiritul 
marxism-leninismului. Vâzînd în 
politica partidului politica întregului 
nostru popor, încredințăm Comitetul 
Central, pe dumneavoastră, mult sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
oamenii muncii din județul Cluj, în 
frunte cu comuniștii, înfrățiți și uniți 
în muncă și idealuri, își vor pune Și 
pe mai departe toată energia și pri
ceperea in slujba îndeplinirii exem
plare a obiectivelor stabilite de Con
gresul al X-lea al partidului.

Mărețele realizări înregistrate de-a 
lungul drumului istoric de o jumă

tate de secol parcurs de partid re
prezintă cea mai concludentă dovadă 
a justeței politicii sale științifice, a 
aplicării creatoare a ideilor mar
xism-leninismului la condițiile Ro
mâniei — relevă telegrama expedia
tă de adunarea festivă de la Con
stanța. In cinstea glorioasei ani
versări, muncitorii, inginerii și 
tehnicienii din industria județului, 
printr-o activitate însuflețitoare, 
prin mobilizarea energiilor creatoare, 
6-au angajat să dea peste plan în a- 
cest an o producție marfă de 43 mi
lioane lei. Mecanizatorii, cooperatorii 
și specialiștii din agricultură încre
dințează conducerea de partid că vor 
obține în medie la hectar 12 000 kg 
porumb boabe pe terenurile irigate, 
4 500 kg porumb la neirigat, 3 500 kg 
gHu și 2 000 kg floarea-soarelui.

în noul cincinal — se arată în te
legrama transmisă de participanții 
la adunarea din Sf. Gheorghe — oa
menii muncii din județul Covasna — 
români, maghiari și de alte naționa
lități — vor construi, umăr la umăr, 
așa cum au făcut și pînă acum, noi 
obiective industriale și sociale, con
vinși fiind că activitatea lor crea
toare se integrează armonios în uria
șa operă constructivă a întregului 
popor.

La aniversarea gloriosului semi
centenar al P.C.R. — se subliniază 
în telegrama transmisă din Tîrgo- 
viște — organizația județeană de 
partid, oamenii muncii din județul 
Dîmbovița se prezintă cu însemnate 
realizări, concretizate în îndeplini
rea și depășirea planului și angaja
mentelor luate în toate domeniile de 
activitate. Succesele obținute, nestă
vilitul elan creator al oamenilor de 
pe aceste străvechi meleaguri româ
nești le dedicăm, cu întreaga incan
descență a inimii noastre, sărbăto
ririi emoționantului jubileu al par
tidului, încercat făurar al vieții noi.

Semicentenarul partidului, glo
rioasa aniversare pe care întregul 
nostru popor o intîmpină cu presti
gioase succese — se arată în tele
grama trimisă din Craiova — con
stituie pentru oamenii muncii din 
județul Dolj un puternic imbold în 
obținerea de noi și importante suc
cese în toate domeniile vieții econo
mice și social-culturale. Asigurăm 
conducerea partidului nostru, pe dv. 
personal, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că vom depune și în con
tinuare toate eforturile, întreaga 
noastră energie și pasiune pentru în
deplinirea exemplară a sarcinilor ce 
ne revin din programul adoptat de 
cel de-al X-lea Congres al P.C.R.

Participanții la adunarea festivă 
de la Galați scriu, între altele, în 
telegrama trimisă Comitetului Cen
tral : Mesageri ai stimei și dra
gostei profunde a locuitorilor ju
dețului Galați pentru partid, pen
tru dumneavoastră, iubite tovarășe 
Ceaușescu, ne exprimăm mulțumirea 
pentru faptul că destinele patriei, 
viitorul ei se află în mîini sigure, 
mîini de comuniști, pentru faptul că 
în fruntea partidului, ilustrînd cea mai 
impresionantă etapă a istoriei sale, vă 
aflați dumneavoastră, iubite tovarășe 
secretar general. Atașați trup și su
flet cauzei partidului, toți oamenii 
muncii din județul nostru, conduși de 
comuniști, nu vor precupeți nici un 
efort pentru a îndeplini în mod exem
plar sarcinile prezente și de perspec
tivă, pentru a contribui la creșterea 
și înflorirea patriei.

Pe plaiurile județului Gorj, rezul
tatul politicii înțelepte, științifice, 
realiste a partidului se reflectă preg
nant în pulsul de viață nouă econo
mică și social-culturală, în realiză
rile cu putere de simbol pentru rit
murile și dinamismul fără precedent 
ce caracterizează anii socialismului 
— se relevă în telegrama adoptată de 
adunarea festivă de la Tîrgu-Jiu. 
încercăm sentimente de legitimă și 
nețărmurită mîndrie că succesele 
remarcabile obținute în toate dome
niile vieții sociale reliefează convin
gător că P.C.R. își îndeplinește ple
nar misiunea nobilă cu care l-a in
vestit națiunea de a-i conduce des
tinele pe drmul socialismului și co
munismului.

în telegrama trimisă de participan
ții la adunarea de la Miercurea Ciuc 
se precizează, intre altele : încadrați 
organic în ritmul constructiv. fără 
precedent, pe care îl cunoaște în

treaga țară, oamenii muncii — ro
mâni și maghiari — din județul Har
ghita, în frunte cu comuniștii, uniți 
pentru aceleași țeluri și idealuri, au 
obținut în cinstea glorioasei aniver
sări a semicentenarului partidului 
succese însemnate. Locuind în
tr-un județ în plină dezvoltare, că
ruia partidul și statul nostru, dv. 
personal, mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, ii purtați 
o deosebită grijă, ne angajăm să fim 
și în viitor fii demni ai scumpei 
noastre patrii — România socialistă.

Din telegrama adoptată de adu
narea festivă organizată la Deva re
ținem următoarele : în numele celor 
aproape 70 000 de comuniști, al tu
turor oamenilor muncii din județul 
Hunedoara, transmitem Comitetului 
Central, dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, cele mai 
profunde sentimente de dragoste, 
recunoștință, respect și atașament 
pentru politica internă și externă pe 
care o promovați. Angajați cu toate 
potențele materiale și umane în ma
rea întrecere care a cuprins țara, 
oamenii muncii de pe aceste melea
guri — români, maghiari, germani 
și de alte naționalități — au marea 
satisfacție de a cinsti aniversarea 
semicentenarului partidului cu suc
cese remarcabile în toate domeniile. 
Produsele industriale realizate peste 
plan în primele patru luni ale nou
lui cincinal însumează o valoare de 
peste 110 milioane lei.

în telegrama expediată pe adresa 
Comitetului Central de adunarea de 
la Slobozia se spune, printre altele : 
Oamenii muncii din județul Ialomița 
raportează conducerii partidului rea
lizarea unei producții globale supli
mentare de aproape 34 milioane lei.

Animați de un fierbinte patriotism, 
— acum, la împlinirea a 50 de ani de 
luptă a gloriosului nostru partid — 
asigurăm Comitetul Central, pe dum
neavoastră, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, de atașamentul profund al 
tuturor comuniștilor, de hotărîrea de 
a oontribui cu toate forțele la înfăp
tuirea amplului program de dezvol
tare economică și socială a județului, 
muncind neobosit pentru edificarea 
viitorului luminos al patriei noastre 
socialiste.

Raportînd îndeplinirea și depășirea 
angajamentelor luate în cinstea glo
riosului jubileu al partidului, în tele
grama adoptată de adunarea festivă 
de la Iași se precizează : Folosim 
acest moment înălțător în care noi, 
reprezentanții comuniștilor, ai tutu
ror oamenilor muncii din județ, adu
cem cel mai cald și mai sincer oma
giu partidului nostru drag, pentru a 
asigura conducerea superioară de 
partid, pe dumneavoastră personal, 
iubite tovarășe secretar general, că 
ne vom dedica și de aici înainte, cu 
o și mai mare însuflețire, întreaga 
noastră capacitate creatoare pentru 
înfăptuirea cu suoces a mărețului 
program de înflorire și prosperitate 
a României socialiste. Clipele sărbă
torești de astăzi vor cămine mereu 
vii în memoria noastră și ele vor 
constitui un puternic stimulent în 
întreaga activitate de viitor.

în telegrama participanților la a- 
dunarea festivă organizată de Comi
tetul județean Ilfov al P.C.R. se scrie: 
Pentru noi, cei ce muncim în județul 
Ilfov, ca și pentru toți cei peste 20 
de milioane de locuitori ai României 
socialiste, politica științifică, marxist- 
leninistă a partidului nostru, a condu
cerii sale devotate, în frunte cu dum
neavoastră. scumpe tovarășe secretar 
general, consecvența cu care mili
tează neabătut pentru înflorirea neîn
cetată a patriei, constituie un minu
nat exemplu de dăruire, o pildă de 
devotament în slujirea idealurilor ce
lor mai nobile ale poporului român. 
Hotărîți să-și aducă din plin contri
buția la realizarea sarcinilor care 
stau în fața județului nostru, comu
niștii, toți oamenii muncii de pe a- 
ceste meleaguri, raportează îndepli
nirea și depășirea angajamente
lor luate în cinstea aniversării parti
dului.

Reprezentanții oamenilor muncii 
din județul Maramureș scriu, prin
tre altele, în telegrama adresată Co
mitetului Central : Sărbătorirea se
micentenarului partidului a prilejuit 
pe întregul cuprins al Maramureșu
lui — ținut de legendă și de adinei 
prefaceri înnoitoare — o amplă mo
bilizare a energiilor creatoare aie 
maselor, îmbogățirea tabloului suc
ceselor înregistrate în dezvoltarea 

economiei, științei și culturii, în ri
dicarea nivelului de trai material și 
spiritual al celor ce muncesc. Cei 
aproape 44 000 de comuniști și oa
menii muncii din Maramureș asigură 
Comitetul Central al partidului, pe 
dumneavoastră, scumpe tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că, alături de în
tregul popor, sînt ferm hotărîți să 
muncească și în viitor cu dăruire și 
înaltă responsabilitate pentru a da 
viață planurilor elaborate de partid 
și guvern.

Reafirmînd atașamentul profund 
față de politica partidului, hotă
rîrea fermă de a lupta cu toate for
țele pentru triumful deplin al socia
lismului și comunismului pe pămîn- 
tul României. în telegrama trimisă 
de participanții la adunarea festivă 
din județul Mehedinți se spune :

Fie-ne îngăduit c^ la aniversarea 
celor cinci decenii de existență a 
partidului să ne angajăm că vom 
munci cu totală dăruire pentru în
făptuirea neabătută a politicii parti
dului, contribuind la aplicarea pro
gramului complex elaborat de Con
gresul al X-lea al partidului.

Din telegrama trimisă de adunarea 
festivă de la Tg. Mureș cităm : La 
aniversarea gloriosului semicentenar, 
oamenii muncii din județul Mureș — 
români, maghiari sau germani
— raportează cu mîndrie, cu sen
timentul datoriei împlinite, că ani
mați de un profund patriotism, pă
trunși de dragoste față de partid, 
obțin succese de seamă în toate do
meniile de activitate. La a 50-a 
aniversare a sa, Partidul Comu
nist Român se prezintă mai puter
nic și mai unit ca oricînd, bucurîn- 
du-se de adeziunea unanimă a în
tregii națiuni a cărei coeziune și 
forță vitală cresc și sporesc mereu. 
Continuatoare a tradițiilor muncito
rimii mureșene, organizația jude
țeană de partid, cuprinzînd 63 000 de 
comuniști, se angajează să devină și 
mai mult catalizatorul întregii vieți 
economice și social-culturale din ju
deț, factorul dinamizator al tuturor 
acțiunilor întreprinse, a transpunerii 
în viață a programului științific al 
partidului.

Reprezentanții celor aproape 47 000 
comuniști, ai tuturor oamenilor mun
cii din județul Neamț arată, în tele
grama adresată C.C. al P.C.R. : La 
marea sărbătoare a Partidului Co
munist Român, a întregului popor, 
raportăm cu deosebită satisfacție 
conducerii partidului că oamenii 
muncii din județul nostru, avîndu-i 
în frunte pe comuniști, au realizat 
importante depășiri ale planului, pre
cum și ale angajamentelor asumate 
pe primele patru luni ale acestui an, 
primul an al noului cincinal ; astfel, 
planul producției globale a fost de
pășit cu 108 milioane lei, iar cel al 
producției marfă cu 118 milioane lei. 
Aceste cifre semnifică eforturile 
muncitorilor, inginerilor și tehnicie
nilor, ale virstnicilor și tinerilor al 
căror entuziasm se îmbină cu pasiu
nea și priceperea, cu dragostea ne
țărmurită față de partid și popor, 
față de țară și destinele sale comu
niste.

Acum, cînd sărbătorim gloriosul 
semicentenar al partidului — preci
zează telegrama trimisă de partici
panții la adunarea de la Slatina — 
colectivele de oameni ai muncii din 
întreprinderile industriale, de con
strucții, din unitățile agricole coope
ratiste și de stat din județul Olt, 
raportează conducerii partidului 
succesele remarcabile obținute în 
întrecerea socialistă. în primul tri
mestru al acestui an s-a realizat o 
producție industrială superioară cu 
42,9 la sută față de aceeași perioadă 
a anului trecut, planul de investiții 
fiind depășit cu 9,8 la sută. Totodată, 
lucrările agricole din această primă
vară se execută la timp și de cali
tate. Animați de un profund senti
ment de dragoste pentru încercatul 
nostru partid, vom munci cu și mai 
multă abnegație și dăruire pentru în
deplinirea mărețelor sarcini ce ne 
revin din documentele Congresului 
al X-lea al P.C.R.

Noi, oamenii muncii din județul 
Prahova — muncitori, țărani, inte
lectuali, membri ai partidului cu ac
tivitate din ilegalitate, activiști de 
partid și de stat, întruniți în adu
narea festivă consacrată aniversării 
semicentenarului P.C.R. — se arată 
în telegrama adresată C.C. al P.C.R.
— ne exprimăm admirația și dragos

tea nețărmurită față de trecutul glorios 
de luptă și muncă al clasei muncitoa
re, al comuniștilor, profundul atașa
ment față de politica internă și externă 
marxist-leninistă a partidului, față 
de Comitetul său Central. Animați 
de un fierbinte patriotism, raportăm 
că industria prahoveană a dat pes
te plan — în primele 4 luni ale anu
lui — o producție suplimentară 
globală în valoare de peste 165 000 000 
lei.

Din telegrama adoptată de aduna
rea festivă organizată în județul 
Satu-Mare desprindem următoare
le : Fiecare locuitor al acestor me
leaguri este plin de recunoștință față 
de conducerea partidului nostru, față 
de dumneavoastră personal, iubita 
tovarășe Ceaușescu, care ne-ați aju
tat nemijlocit pentru învingerea 
greutăților ce ne-au încercat, pentru 
alinierea cît mai grabnică a județu
lui nostru la progresul general al 
patriei dragi. Vă asigurăm că nu vom 
uita niciodată căldura cu cane ne-ați 
sprijinit și îndrumat în clipele de 
grea încercare, grija neslăbită pe 
care o manifestați pentru județul 
nostru, că ne vom dărui întreaga pu
tere a brațelor și priceperea minții 
noastre realizării exemplare a sarci
nilor ce ne revin din istoricele docu
mente ale celui de-al X-lea Congres 
al P.C.R.

Sîntem deosebit de mlndri — se 
subliniază în telegrama adoptată de 
participanții la adunarea festivă din 
Zalău — că facem parte din rîndu- 
rile Partidului Comunist Român, 
partid care încă de la crearea sa n-a 
cunoscut cauză mai nobilă decît 
slujirea cu devotament a interese
lor fundamentale ale tuturor celor 
ce muncesc din patria noastră. Co
muniștii, toți oamenii muncii — români 
și maghiari — din județul Sălaj ra
portează că sarcinile planului pe pri
mele 4 luni ale anului și angaja
mentele asumate au fost substanțial 
depășite, constructorii sălăjeni au 
creat condiții de devansare a terme
nelor de punere în funcțiune a ce
lor mai importante obiective indus
triale din județ. Comuniștii, toți lo
cuitorii Sălajului — români și ma
ghiari — vor face tot ce depinde de 
ei pentru transpunerea neabătută in 
viață a politicii înțelepte a partidu
lui.

In telegrama transmisă în numele 
comuniștilor și tuturor oamenilor 
muncii din județul Sibiu — români, 
germani, maghiari — scrie, între al
tele : Cu dorința fierbinte de a oma
gia sărbătoarea partidului prin în
făptuiri de înaltă abnegație, colecti
vele de muncitori, ingineri și teh
nicieni din întreprinderile industriale 
ale județului au dat peste plan, de 
la începutul anului, o producție mar
fă în valoare de 107 milioane Iei. Cu 
rezultate remarcabile se prezintă la 
măreața sărbătoare și oamenii mun
cii de pe ogoarele județului.

Activul de partid al organizației 
județene Suceava, întrunit în adunare 
festivă consacrată gloriosului jubileu 
— se arată în telegrama adresată Co
mitetului Central — își îndreaptă cu 
adîncă recunoștință gîndurile și sen
timentele de profundă stimă și ata
șament către conducerea încercată a 
partidului nostru, către dumneavoas
tră personal, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. Angajați în marea între
cere, comuniștii, toți cei ce muncesc 
pe cuprinsul județului Suceava ra
portează că, unindu-și eforturile, în- 
tîmpină mărețul eveniment al semi
centenarului partidului prin îndepli
nirea planului de producție în in
dustrie pe primele 4 luni cu 5 zile 
mai devreme. Cooperatorii și toți 
lucrătorii din agricultura județului, 
Însuflețiți de politica de dezvoltare 
și modernizare a agriculturii, de re
centele măsuri ale Comitetului Exe
cutiv al Comitetului Central și ale 
Marii Adunări Naționale, muncesc 
cu hărnicie în vederea obținerii unor 
producții sporite.

Aducem drept omagiu la sărbăto
rirea partidului îndeplinirea șl depă
șirea angajamentelor în industrie, 
executarea la timp șî de calitate a 
lucrărilor agricole de primăvară, 
se anunță în telegrama transmisă 
din județul Teleorman. Dînd ex
presie gîndurilor și sentimente
lor noastre pline de recunoștin
ță față de partid, asigurăm con
ducerea de partid, pe dumnea
voastră, scumpe tovarășe secretar 
general, că muncitorii, întreaga ță
rănime teleormăneană, Intelectualii, 

vor munci cu abnegație și dăruire, 
își vor consacra întreaga lor capaci
tate și pricepere înfăptuirii progra
mului de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate.

în telegrama expediată de partici
panții la adunarea festivă din județul 
Timiș se spune, printre altele : Noi, 
cei de azi, facem totul pentru 
a fi demni de exemplul înain
tașilor noștri. In atmosfera de pu
ternică efervescență creatoare, ge
nerată de istoricele hotăriri ale con
greselor al IX-lea și al X-lea, ale 
Conferinței Naționale a P.C.R., de 
măsurile luate pentru perfecționarea 
tuturor laturilor vieții economice și 
sociale, pentru continua adincire a 
democratismului o.rinduirii noastre, 
pentru ridicarea nivelului de trai al 
poporului, oamenii muncii din orașele 
și satele județului Timiș pot spune 
că anii 1966—1970 reprezintă cea mai 
rodnică etapă din istoria multisecu
lară a acestor pămînturi. Noul cin
cinal, in care am pășit de curînd, va 
adăug'a realizărilor de pînă acum suc
cese și mai însemnate.

Sub conducerea gloriosului nostru 
partid — se arată în telegrama adop
tată de adunarea festivă ce s-a des
fășurat la Tulcea — județul nostru 
a parcurs, împreună cu întreaga 
țară, drumul profundelor transfor
mări revoluționare, înnoitoare, ridi- 
cindu-se la un nivel superior da 
viață economică și social-culturală, 
iar cei ce muncesc trăind o viață 
prosperă, demnă de epoca socialis
mului. Angajați în efortul general al 
întregii națiuni, în cinstea gloriosu
lui semicentenar al partidului, oa
menii muncii din județul Tulcea, in 
frunte cu comuniștii, raportează că 
pe primele 4 luni din primul an al 
actualului cincinal, planul producției 
globale industriale a fost realizat in 
proporție de 111,6 la sută. Intensifi- 
cindu-și eforturile, lucrătorii din a- 
gricultura județului au executat Ia 
timp și de bună calitate lucrările din 
campania agricolă de primăvară.

Oamenii muncii din județul Vaslui 
— se subliniază în telegrama adop
tată de adunarea festivă consacrată 
aniversării semicentenarului parti
dului — raportează că în cele patru 
luni ale primului an din noul cinci
nal planul producției industriale glo
bale s-a realizat în proporție do 
103,2 la sută, dîndu-se peste preve
deri produse în valoare de aproape 
19 milioane lei. Lucrătorii ogoarelor 
județului nostru — prin eforturi 
sporite — au reușit să termine încă 
înainte de 1 Mai campania de însă- 
mînțări la toate culturile din acest 
sezon.

La marele jubileu al Partidului 
Comunist Român, cînd țara întreagă 
prezintă bilanțul marilor izbînzi, oa
menii muncii din județul Vilcea — 
se spune in telegrama adoptată do 
adunarea festivă desfășurată la Rm. 
Vilcea — își exprimă profundul ata
șament față de politica științifică, 
înțeleaptă și clarvăzătoare a partidu
lui, aduc omagiul și recunoștința lor 
fierbinte Comitetului Central, dum
neavoastră, iubite tovarășe Nicolao 
Ceaușescu. Vom răspunde în con
tinuare cu faptele noastre la efortu
rile ce se fac pentru dezvoltarea ju
dețului Vilcea și a întregii țări, vom 
depune toată capacitatea noastră de 
muncă pentru a încheia cu noi rea
lizări actualul cincinal.

Recunoscători partidului, condu
cerii sale înțelepte — se subliniază 
în telegrama adoptată de adunarea 
festivă de la Focșani — oamenii 
muncii din județul Vrancea întîm- 
pinâ glorioasa aniversare a semicen
tenarului partidului cu rezultate 
bune în toate domeniile. In primele 
patru luni ale acestui an a fost dată 
peste plan o producție globală in
dustrială în valoare de 38 milioane 
lei. Același elan a însuflețit și pe lu
crătorii din agricultură, care au ter
minat lucrările agricole din primă
vara acestui an. Importante succes» 
au fost obținute și in realizarea sar
cinilor privind activitatea edilitară. 
Vă asigurăm, iubite tovarășe Nicolao 
Ceaușescu — se arată în încheierea 
telegramei — că toți cei ce muncesc 
în județul Vrancea. în frunte cu co
muniștii, își vor intensifica efortu
rile pentru realizarea Ia un nivel 
Înalt a sarcinilor ce le revin in anul 
1971 și în anii următori.
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la marea sărbătoare 
a poporului nostru
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într-o consonanță unanimă pen
tru o dată — o dată atît de însem
nată cum este aniversarea partidu
lui — scriitorii de la noi au toate 
temeiurile să-și întrupeze viziunea 
lor cea mai adîncă, să-și foloseas
că uneltele lor cele mai bune, din 
lăuntrul acestei întoarceri prin 
timp, din lăuntrul acestei perspec
tive istorice.

Pentru slujitorii artei literare e 
un firesc prilej de reflecție care 
implică și un. cit de suocint exa
men. In primul rînd, fiind vorba 
de un anumit specific de muncă, 
examenul trebuie să fie al valo
rii estetice adevărate : fiindcă nu
mai ea autentifică durabilitatea 
operelor acestui îndelungat răstimp 
și le încorporează permanenței 
patrimoniului obștesc.

Prezența afectivă la evenimentul 
acestui an a tuturor cetățenilor, 
cei din generația încercatelor stră
danii veterane, ca și cei care re
prezintă forțele proaspete ale noi
lor generații, le impune și scriito
rilor o reală și profundă partici
pare de conștiință. Unii își amin-

Cicerone THEODORESCU

tesc singuri, alții știu și Încă mai 
află din experiența premergători
lor că disprețul brutal și dezinte
resul obtuz (și nici pe depart^ re
cunoașterea libertății de creație !) 
caracterizau altă dată atitudinea 
straturilor sociale dominante. Vre
mea era, prin regulă de sus, a ob
scurantismului. Singure forțele de 
jos erau ale înnoirii. Iar la facto
rii „de răspundere" înțelegerea 
aportului creator era o rarisimă 
excepție a rațiunii, un incredibil 
triumf al sensibilității.

De aceea, de bună seamă, scrii
torii de toate genurile și de toate 
promoțiile din țara noastră se gin- 
desc la vehicularea sentimentelor 
și ideilor lor verificate de-a lungul 
anilor și proiectate deopotrivă pe 
ecranele viitorului — și nici de cum 
la simple versificări sau la proze de 
spontaneități pasagere.

Poeții reflectează și rîvnesc la

cristalizarea în opera lor a unor 
semnificații, a unor prototipuri, a 
unor simboluri, a unor ficțiuni ex
presive și cuprinzătoare, inspirîn- 
du-se în considerarea etapei stră
bătute de la izvoarele adevărului : 
vegheate de grija și obligația au
tenticității, concretizate în alcătuiri 
capabile să aspire la comunicarea 
unei vibrații...

In sensul acestei aspirații și ca 
una din mărturiile de nuanță ale 
acestui acord unanim in esență, in
tenționează să se prezinte tiparului 
și rondelurile mele intitulate 
„De-atunci, din douăzeci și unu", 
unul din ciclurile noului meu vo
lum în pregătire. Ele se alătură în 
mod deliberat, conștient, acelor 
producții literare care, exprimind o 
credință și o interpretare proprie 
a unor universuri și convingeri 
majore. încearcă totdeodată să în
corporeze experiența și sentimentul 
cititorilor de la noi — virstnici păr
tași și martori de ieri sau tineri 
urmași și activi continuatori, as
tăzi. ai istoriei ultimei jumătăți de 
veac.

*

DRUM
ÎNAINTE

Atunci, in douăzeci și unu. 
Păleau obraji, roșeau cuvinte 
Cind salopeta șl zăbunul 
Zidiră-altarul lor fierbinte.

Cetatea iși aduce-aminte. 
Și-aduce-aniinte și cătunul.» 
Atunci, in douăzeci și unu, 
Păleau obraji, roșeau cuvinte !

Minciuna a-nțeles că minte : 
Poți trage-n adevăr cu tunul, 
Din adevăruri nu-i nici unul 
Să-și uite drumul înainte

De-atunci, din douăzeci șl unu.»

ISTORIA DIN 
ÎNCEPUTURI

Istoria din începuturi
Ideii noi zidea portaluri 
Cind mai sunau sinistre baluri 
Sub noaptea cu-nstelate scuturi.

Din tainițe, din nevăzuturi, 
Urlau ospețele-n finaluri... 
Istoria din începuturi 
Ideii noi zidea portaluri.

Incandescente idealuri 
Zmulgea din Iîncedcle luturi, 
Fintini cu apă vie-n ciuturi 
Și fluvii cu fertile valuri,

Istoria din începuturi.»

ARBUȘTII
Prin cringuri tinere de-arbuști 
Cu-ngindurate crengi gingașe 
Pindiră-adesea multe puști 
Vinatul : păsări fluierașe.»

Trecură și furtuni, iabrașe, 
Tăiară și călăi, inguști,
Prin cringuri tinere de-arbuști 
Cu-ngindurate crengi gingașe.

Dar iată, tihna să ți-o guști 
Sub vîrfurile-n cer țintașe. 
Crescură arborii robuști
Crescu pădurea, uriașe,

Din cringuri tinere de-arbuști™
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EVOCÎND ANII

EROICEI LUPTE...
Mi-am consa

crat 40 de ani de 
activitate literară 
încercării de a 
prezenta momen
te din istoria se- 
micentenară a partidului. N-am izbu
tit, o știu, să realizez tot ce aș fi 
dorit.

Desigur, istoricii și publiciștii au 
reușit să precizeze momentele cele 
mai importante ale acestei lupte, să 
creioneze, apreciind din punct de 
vedere ideologic și politic, figurile 
cele mai marcante ale comuniștilor. 
Dincolo de aceste date și fapte isto
rice rămîne ca o datorie de mare 
importanță prezentarea acelei mul
țimi de oameni anonimi, a masei 
membrilor de partid, care au fău
rit istoria partidului. Iar pentru noi, 
ca scriitori, este o datorie patriotică 
primordială a aduce la lumină acești 
oameni, într-o imagine artistică.

Consider că, față de bogăția și 
semnificațiile majore, multiple ale 
luptei partidului, noi, scriitorii, avem 
încă multe datorii de onorat. Rămîne, 
cred, o datorie a literaturii noastre 
prezentarea veridică a eroismului și 
suferințelor, luptelor acelor comuniști 
care au avut de îndurat ani de tem
niță grea, infruntind nu o dată su
pliciile grevei foamei. Paginilor de 
literatură scrise pină acum li se cer 
adăugate numeroase altele pentru a 
contura o imagine edificatoare asu
pra luptelor greviste ale muncitorilor 
din România din perioada fascizării 
țării, despre poverile care apăsau 
asupra lor, despre familiile înfome
tate, despre femeile care luptau pen
tru a apăra viața copiilor ai căror 
tați se aflau intre zidurile închiso
rilor.

Istoria de jumătate de veac a par
tidului este, desigur, istoria fiecărui 
om în parte, cit și a tuturor, fiecare 
„istorie” constituind sursa unui ade
vărat roman. Și printre aceste ro
mane aș include deopotrivă pe cele 
ale luptătorilor pe tărim ideologie, 
.cit și pe cele ale anonimilor, pină la 
cei în locuințele cărora aveau loc a- 
dunări secrete sau erau găzduite ti

NAGY Istvân
pografii clandes
tine, pină la di- 
fuzorii presei ile
gale, ai mani
festelor de partid. 
Fiecare și-a asu

mat riscurile acțiunilor potrivit per
sonalității, virtuților proprii. Nu 
toți au rezistat acestor grele în
cercări. Unii au căzut pe par
curs, nu au rezistat chinurilor in
terogatoriilor. Mulți și-au sacri
ficat viața. în locul celor căzuți au 
intrat alții în rînduri, purtind din 
mînă în mină drapelul luptei pină 
la victoria finală. Ce sursă generoasă 
de literatură adevărată este descrie
rea unor asemenea fapte care fac 
parte dintr-un întreg : forța hotări- 
toare care a concentrat tot ceea ce, 
mocnind de-a lungul secolelor prece
dente, semnifica însuși viitorul po
porului și a devenit prezentul lui.

întrebarea care mă frâ mintă In ul
timii ani este aceasta : „Voi mai avea 
oare atita putere să aștern măcar în- 
tr-un roman autobiografic ceea ce 
lipsește din celelalte scrieri ale mele, 
mărturii adunate de-a lungul vieții, 
din tinerețe pînă acum, prilejuite de 
sarcinile cărora m-am străduit să le 
fac fată încă de la constituirea parti
dului ?“ Martorii și participanții la 
luptele de dinaintea lui 23 August 
se trec din viată. Experiența lor nu 
trebuie să se piardă însă, ea trebuie 
imortalizată pentru posteritate în me
morii, materie de o excepțională bo
găție și însemnătate pentru viitoarele 
romane istorice. Gindindu-mă la asta, 
mă străduiesc, mai bine zis mă gră
besc, să las într-un amplu roman 
autobiografic, chiar dacă numai în 
forma unei materii prime literare, 
fapte pe care nu le pot povesti 
decît eu. participant la luipta de o 
jumătate de veac a Partidului Co
munist Român. Sper, de asemenea, 
că tinerii mei colegi de breaslă vor 
continua datoria de onoare a litera
turii noastre de a descrie Ia un înalt 
nivel artistic luptele eroice de ieri și 
de azi ale partidului. Este o misiune 
demnă de un scriitor adevărat.

Muzică generoasă, 
izvorîtă din viata tării

într-un timp care 
cuprinde mai bine de 
un pătrar de secol am 
asistat la înflorirea 
multilaterală a patriei 
noastre. Pretutindeni 
am văzut aceeași dez
voltare organică, in
tensivă, rod al muncii 
consecvente a întregu
lui popor. Ca muzi
cian am înțeles că 
arta trebuie să fie — 
așa cum o cer orien
tările clare date crea
ției de către partid, 
prin politica sa cul
turală — un bun al 
poporului, că opera de 
artă se legitimează nu
mai cînd este menită 
să comunice un bogat 
fond de sentimente u- 
nor semeni receptivi. 
Și astăzi. în România 
socialistă, făurită prin 
voința poporului con
dus de partidul co
munist. un asemenea 
imperativ al creației 
se constituie în reali
tate palpabilă prin e- 
xistența unor lucrări 
artistice de veritabilă 
valoare.

Sîntem datori să pu
nem din ce în ce mai 
plenar la îndemîna 
poporului marile cu
ceriri ale literaturii 
muzicale universale a- 
parținînd marilor e- 
poci ale muzicii, să a- 
ducem sentimentul și 
obișnuința trăirii mu
zicii în toate casele. 
Avem, azi, toate con
dițiile să o facem cit 
mai bine, spre folosul 
culturii noastre, al se
menilor noștri.

Trăim într-o vreme

Wilhelm BERGER

cînd cu ajutorul căr
ții, al radioului și te
leviziunii putem, tot
odată, în mod efectiv 
să desfășurăm o ne- 
maiîntîlnită inițiere 
muzicală pe întregul 
teritoriu al patriei 
noastre, putem să aju
tăm la înnobilarea su
fletelor, la clădirea în 
conștiințe a unor sen
timente frumoase, to
nice, optimiste. Cuvîn- 
tul rostit de secretarul 
general al partidului 
In încheierea consfă
tuirii recente cu re
prezentanții uniunilor 
de creație accentuează 
sarcini complexe care 
stau în fața creatorilor 
de artă și constituie un 
imbold viu pentru ori
ce creator adevărat, 
adică pentru orice 
creator care știe că nu
mai din identificarea 
sa cu aspirațiile cele 
mai înalte ale poporu
lui vor izvorî marile 
opere artistice, demne 
de prețuirea contem
poranilor și de exigen
țele viitorului.

Prin devoțiunea ar
tistului față de năzu
ințele și aspirațiile în
tregului popor, față de 
înaltele țeluri hotărîte 
de partidul și guvernul 
României socialiste, în 
mersul ascendent al 
țării noastre se evi
dențiază, în primul 
rînd. umanismul artei 
noastre către care ne

r r
îndeamnă statornic 
partidul. Idealuri care 
îmi sînt scumpe și 
care sînt, de altfel, co
mune colegilor mei de 
breaslă, compozitorilor, 
muzicologilor și, deo
potrivă, partenerilor 
de viață artistică — 
interpreții. Socotesc că 
este un privilegiu pen
tru noi, oamenii de 
artă, muzicienii, acela 
de a simți răspunderea 
pe care o avem in edi
ficarea spirituală a 
compatrioților noștri și 
tocmai acea finalizare 
superioară a efortului 
nostru de creație re
prezintă sursa inepui
zabilă de vigoare, fan
tezie și totodată un 
criteriu tot mai înalt 
de exigență în activi
tatea noastră zilnică.

Graiul muzicii este 
socotit în general u- 
niversal și totuși bucu
ria compozitorilor se 
naște atunci cind reu
șesc să se definească 
fără echivoc într-o 
arie culturală și sti
listică de conduită u- 
manitară, bine preci
zate și localizate. Do
resc ca lucrările mele
— si cred că mărturi
sesc o aspirație gene
rală a creatorilor noștri
— să reflecte ceva din 
poezia plaiurilor nata
le, din frumusețile lor, 
fiindcă legătura cu glia 
strămoșească, cu fră- 
mintările ei, îmi sînt 
săpate profund în su
flet, să reflecte spiri
tul viu, optimist pe 
cate-1 insuflă parti
dul întregii noastre 
existențe.

în aceste zile premergă
toare aniversării Partidului 
Comunist Român, pictorii, 
sculptorii și graficienii iși 
închină lucrările marelui e- 
veniment.

Diferită, sensibil diferen
țiată, realitatea ateliere
lor din str. Pangratti. 
pe care le-am vizitat, 
ne-a descoperit de fiecare 
dată o altă ipostază a ace
leiași opțiuni fundamen
tale. Căci teme inspirate 
dintr-un trecut istoric mai 
mult sau mai puțin înde
părtat, realități specifice 
ale societății noastre con
temporane — evocate și 
descoperite acum în aspecte 
și semnificații noi — au 
strîns laolaltă artiști dintre 
cei mai diferiți ca factură 
stilistică.

Mii de fire, de cauze 
complexe și condiții con
crete, variate, au determi
nat excepționale evenimen
te ale istoriei, au marcat 
pietre de hotar în evoluția 
poporului român. A reme
mora, a concretiza, a adu
na in sinteză vie mari iz
bucniri și prefaceri sociale, 
care au intovărășit dezvol
tarea noastră istorică, în
seamnă, acum, în preajma 
aniversării semicentenaru
lui, a da expresie senti
mentelor de patriotism, de 
atașament față de Partidul 
Comunist Român. Ges
tul artistului se întîlneș- 
te și se confundă, în 
aceste condiții, cu acțiunea, 
demonstrind încă o dată că 
artistul nu se poate defini 
decît în raport cu societa
tea. că arta nu poate fi con
cepută în afara socialului. 
Acesta este sensul lucrării, 
de concentrată sobrietate, 
intitulată „Lupeni ’29“ sau 
al compoziției pe care pic
torul Ion Sălișteanu a con
ceput-o. după Dropria-i ex
presie. „asemeni unei apo
teoză a acestor ani de con
firmare a speranțelor". A- 
cesta este sensul variantei, 
de mari dimensiuni, a com
poziției „13 Decembrie" pe 
care pictorul Eugen Popa a 
reluat-o. dorind să realizeze 
un ansamblu „mai concen
trat. mai dramatic" : sau al 
compoziției „Grivița ’33“ pe 
care tovarășa sa de atelier, 
pictorița Gina Hagiu a rea
lizat-o folosind procedee 
ale gravurii pe zmc.

„Partizani" sau proiectul 
de monument „Doftana”. 
apartinînd sculptorului Na
um Corcescu. se încadrează 
aceleiași sfere de preocu

pări. De altfel, sculptura, 
în marea majoritate a lu
crărilor pe care le-am pu
tut vedea, a adoptat formu
le simple și atotcuprinză
toare în stare să unească 
rațiunea și intensitatea fier
binte a apelului afectiv. 
Faptul că am întîlnit frec
vent titluri ca : „Victorie”, 
„Eroica", „Eliberare", „O- 
magiu" este edificator. Simt 
simboluri în care gîndul și 
sentimentul s-au topit și 
sudat cu realizarea pre

lucrarea pe care o va pre
zenta, alături de un bust al 
lui V. I. Lenin, expoziției 
omagiale.

Proiectul pentru sculptu
ra monumentală „Oameni 
și steaguri”, realizat de Sil
via Radu, „Vicțorie”, sem
nată de sculptorul Vasile 
Gorduz sau grupul „Vesti
torii soarelui", apartinînd 
Ioanei Kassargian se men
țin în planul acelorași sem
nificații generale. Și pentru 
a ne referi în continuare la

Lupta 
comuniștilor 

inspiră 
creația artistică
priu-zis artistică l sînt lu
crări care-și propun să 
marcheze faptul că, în mod 
conștient, a fost dărimată 
o lume și a început con
struirea alteia, fundamental 
deosebite.

„Am vrut să realizez o 
lucrare amplă atit ca vi
ziune eit și ca sentiment, o 
lucrare care să transmită 
o stare de mare încărcă
tură morală", ne declara 
sculptorul Ovidiu Maitec, 
referindu-se la lucrarea sa 
„Eroica".

Un simbol al eliberării 
este și proiectul de mo
nument a cărui machetă a 
fost realizată în metal și 
granit de sculptorul Con
stantin Lucaci.

„Ani dorit să exprim prin 
intermediul lucrării mele 
ideea de om. de omenie, de 
luptă avintată pentru pro
gres...". ne-a spus sculpto
rul Paul Vasilescu despre

sculptură vom aminti lu
crările realizate de Florica 
loan și Emil Mereanu — 
intitulate „Omagiu" și. res
pectiv, „Eliberare” sau 
„Lupta proletară” al cărei 
autor este Cristea Grosu.

Analiza lucidă, rezultat 
al experienței artistice și al 
gindirii acestei experiențe 
asupra omului contempo
ran, a întreprins-o, în ma
rea ei majoritate, pictura. 
Subiecte de actualitate au 
fost abordate cu conștiința 
clară că idealul umanist 
contemporan înseamnă deo
potrivă continuarea tradi
țiilor spirituale constructi
ve dar și continuă autode- 
pășire. Pictura noastră a 
ciștlgat în acești ani un 
substanțial teren în explo
rarea plină de îndrăzneală 
și, uneori, de originalitate a 
celor mai variate aspecte pe 
care viața contemporană 
le-a pus la îndemîna artiș

tilor ; în cercetarea marilor 
mutații sociale și tehnice, 
a vastului lor ecou în de- 
săvirșirea ființei umane.

în această perspectivă ar
ta reprezintă un mij
loc, un instrument de aju
tor ; iar consecventa în fo
losirea acelorași modalități 
de expresie, cu care ne-a 
obișnuit fiecare din artiștii 
vizitați — o calitate în plus 
Vom exemplifica aceste a- 
firmații prin echilibrul, 
concentrarea interioară a 
compozițiilor „Familia”, 
„Trei fete", realizate de 
pictorul Ion Pacea ; prin 
atmosfera specific mari
nă pe care Mircea Io- 
nescu a știut s-o su
gereze evocînd activitatea 
marinarilor de pe traulerele 
noastre ; prin cele două pa
nouri monumentale semnate 
de Vladimir Șetran care își 
propun să reflecte imagini 
ale sportului românesc ; 
prin spațiul plastic bine 
organizat pe care-1 aduce 
Viorel Mărgineanu în ima
ginea unui peisaj contem
poran ; prin atmosfera săr
bătorească a compozițiilor 
Georgetei Năpăruș, intitu
late „1 Mal" și „Spații 
verzi" ; prin teme de o ac
centuată gravitate ca „Pre
gătirea tineretului pentru 
apărarea patriei" al cărei 
autor este Mihai Rusu. sau 
ideea libertății pe care Va
sile Celmare o sugerează in 
compoziția sa.

Sînt tot atîtea mărturii — 
și exemplele s-ar putea în
mulți — că s-a ținut seama 
de concretul specific al rea
lității, că acest contact cu 
realitățile a stat la originea 
unor energii active, a unor 
afectivități ardente.

Nu ne-am propus, desi
gur. în aceste consemnări, 
ierarhizări valorice, jude
căți estetice. Scopul rîndu- 
rilor de fată a fost acela de 
a sublinia efortul creatori
lor noștri de a configura 
prin operă o experiență 
specifică, care să se înscrie 
armonios în ansamblul 
vast, neîntrerupt și com
plex al civilizației contem
porane — astfel incit marea 
expoziție care se va deschi
de in Capitală să reprezin
te cu adevărat un omagiu 
adus strategului tuturor 
victoriilor noastre prin o- 
pere de artă de certă va
loare, cu mesaj vibrant și 
actual.

Marina PREUTU

Societatea românească de azi este 
o societate in continuă devenire și 
perfecționare. De la an la an, pro
gresul este tot mai evident, și dacă el 
a început în sectoare anume, azi se 
continuă la toate nivelurile, în toate 
domeniile. Structurile sociale, in
dustriile, edificiul tehnic, serviciile 
publice, bunurile de consum, învăță- 
mîntul, cultura, toate reproduc, in 
date specifice, devenirea și perfecțio
narea. Progresul, exprimat in deta
liile cele mai concrete, deductibil 
uneori din amănunte dintre cele mai 
curente, a creat și, o atmosferă ca
racteristică, un complex psihologic 
special : el ar putea fi descris ca 
un avint al întregii națivni, unită in 
mod conștient pentru a îndeplini țe
luri clare, aspirații străvechi, apar- 
ținind in aceeași măsură tuturor șl 
fiecăruia.

Societatea românească de azi își 
face din principiul devenirii și al 
perfecționării un adevărat crez, așe- 
zîndu-1 la temelia tuturor actelor 
sale. Progresul e in aceeași măsură 
cauză și efect, principiu și aplicare, 
rezultat și scop. Angajarea tuturor 
cetățenilor într-o acțiune de perfec
ționare cum nu a mai cunoscut is
toria românească a devenit o garan
ție a patriotismului și asigură coe
ziunea unor generații cu formații, 
fonduri culturale, experiențe și gîn- 
duri diferite, toate armonizate de o 
gigantică mișcare, ca niște instru
mente care cîntă, fiecare în nota sa, 
același concert.

Dacă cineva, neavîzat asupra 
progreselor materiale din ulti
mii ani, ar încerca să deducă sta
rea și evoluția societății românești 
din manifestările spiritualului, ar 
găsi și aici suficiente indicii 
pentru a-și face o idee de ansam
blu in concordanță cu realitatea. Art* 
și gîndirea, conceptele și operele 
ș-au îmbogățit ; intre public și ar
tiști, între public și ginditori circu
lația reciprocă a ideilor și afectelor 
e deosebit de vie ; putem vorbi 
de efervescență spirituală ; conștiința 
la toate nivelurile e cuprinză

toare. Bilanțul pozitiv al dezvoltării 
spirituale implică, între altele, 
crearea și întreținerea unui pu
blic treaz și interesat, ferm spri
jinitor al culturii autentice. Dar toa
te acestea nu ar fi posibile în dome
niul spiritului dacă nu ar crește și nu 
s-ar dezvolta permanent libertatea de

turitate politică. Ultimele două 
congrese ale partidului au acordat o 
deosebită importanță domeniului spi
ritual, dînd științelor și artelor un 
remarcabil relief în ansamblul pro
blemelor dezbătute. Modul în care a 
fost cercetată și apreciată problema 
culturii, înțelegerea adîncă a carac-

O LITERATURĂ 

A VIEȚII- 

prin aceasta răspundem 
la îndemnul partidului

Petru POPESCU

creație, dacă formele de expresie 
nu s-ar înmulți și nu s-ar îmbogăți. 
Actul creator în România contem
porană depinde de conștiința unică și 
irepetabilă a artistului, de căutările 
originale și îndrăznețe ale spiritului 
creator, care prefac în minuni ale 
frumosului experiențele vieții ime
diate, istoria contemporană, toate 
actele și răsfrîngerile societății, ale 
timpului și ale locului, in sufletul 
unui artist lucid, responsabil, cu ma-

ferului și specificității expresiei ar
tistice, matura viziune de ansamblu 
asupra dezvoltării viitoare a spiri
tului au favorizat operele care azi 
sînt centru de atenție și confirmă în 
bună măsură faima spiritului româ
nesc. Dacă azi se scriu cărți îndrăz
nețe și substanțiale (ca să nu mă 
gîndesc decît la literatură, unde sînt 
cel mai bine informat), dacă azi se 
scriu mai multe și mai bune cărți 
inspirate din viata poporului, din

idealurile sale — lucrul se datorește 
firește politicii de perspectivă în do
meniul culturii a partidului comunist, 
depozitarul celor mai bune tradiții 
spirituale românești. Natura generoa
să, progresistă, profund umană a li
teraturii noastre a găsit în partid un 
mare sprijinitor. Partidul a continuat 
și dezvoltat orientările și tradițiile 
culturii și artei noastre progresiste, 
s-a identificat cu valorile definitive, 
a creat condiții materiale și spi
rituale pentru ca aceste va
lori să fie îmbogățite. Atitudinea 
fată de artă dovedește o profundă 
înțelegere a caracterului creator, a 
condițiilor pe care le reclamă expre
sia, a cadrului de care are nevoie o 
cultură națională pentru a se îmbo
găți, a satisface profund publicul 
național și a se impune in lume. Mă 
gîndesc, de pildă, la nu puținele îm
prejurări în care conducerea de par
tid și de stat s-a întilnit cu oamenii 
de artă și cultură, și, în cadrul unor 
dezbateri ample și profunde au fost 
analizate laolaltă cele mai impor
tante și cele mai complexe probleme 
ale creației.

Orientările clare, realiste, date de 
partid culturii, corespund aspirațiilor 
creatorilor. înfăptuirea lor prin operă 
dă garanția apropierii de viața și as
pirațiile poporului, garanția durabili
tății în timp a creațiilor artistice, 
care permit personalității creatoare 
să se mărturisească in operă. Știm că 
numai societățile evoluate. stabile, 
întemeiate pe principii juste, repre- 
zentînd cele mai autentice aspirații 
populare, sint acelea care se preo
cupă de spirit și de expresie, făcînd 
din ele forțe ale dezvoltării 
naționale, premise într-o operă 
de edificare care sintetizează între
gul trecut în ce a avut mai de preț 
și care năzuiește către un viitor al 
unor și mai mari, și mai semnifica
tive înfăptuiri. O asemenea societate 
este societatea noastră, a României 
socialiste. Motiv de mîndrie pentru 
fiecare membru al său. pentru crea
torul de artă cu deosebire.

„CARTEA
Integrîndu-se în șirul manifestări

lor omagiale dedicate semicentena
rului Partidului Comunist Român, 
„Decada cărții românești", desfășu
rată între 19—28 aprilie, a prilejuit 
o semnificativă trecere în revistă a 
succeselor obținute in acest dome
niu, ilustrînd elocvent locul impor
tant pe care-1 ocupă cartea în viața 
spirituală a omului zilelor noastre. 
Expozițiile deschise în localități din 
întreaga tară care au prezentat pu
blicului larg o imagine de ansamblu 
a producției editoriale din ultima 
vreme, schimbul viu de opinii rea
lizat cu ocazia întîlnirîlor dintre ci
titori, editori și autori asupra reali
zărilor de pînă acum, precum și asu
pra muncii de perspectivă, au de
monstrat, incă o dată, că îndrumarea 
atentă de către partid, promovarea 
cu consecvență a unor ferme prin
cipii ideologice au creat — ca de 
altfel în toate sectoarele vieții poli
tice, sociale și economice — condiții 
optime pentru desfășurarea unei ac
tivități cu rezultate substanțiale, 
pentru elaborarea unor lucrări ori
ginale care să se înscrie în patri
moniul de valori al culturii națio
nale.

Ca un corolar al tuturor acestor

- in slujba
acțiuni menite să releve interesul și 
prețuirea de care se bucură la noi 
cartea — privită ca un mijloc activ 
de dezvoltare a științei și culturii, 
de instruire și formare a caractere
lor. de potențare a capacităților 
creatoare ale întregului popor în

construtției
Numeroasele standuri ale expozi

ției — în cuprinsul cărora sînt reu
nite peste 3 000 de volume — au so
licitat în multiple direcții atenția vi
zitatorilor, ilustrînd principalele dis
cipline și grupe tematice. Imaginea de 
ansamblu pe care ele o pre-

ÎNSEMNĂRI de la o expoziție

procesul complex de edificare a so
cietății românești contemporane — 
ampla expoziție retrospectivă „Car
tea în slujba construcției socialiste", 
deschisă în Capitală, (sala Institu
tului de arhitectură „Ion Mincu") sub 
auspiciile Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă și ale Academiei de 
științe sociale și politice, sintetizea
ză concludent multitudinea de as
pecte definitorii atît pentru evolu
ția din ultimul sfert de veac, și în
deosebi din anii ultimului cincinal, 
cit și pentru stadiul actual al pro
ducției noastre editoriale.

zintă — obținută prin selectarea 
esențialului dintr-o vastă activita
te editorială — capătă însă noi 
și profunde dimensiuni in momentul 
în care se raportează la acele cifre 
care exprimă totalul realizărilor din 
acest ră.stimp, subliniind prin lim
bajul lor exact și grăitor setea de 
cultură a celor mai diverse categorii 
de cititori. Să ne gîndim, bunăoară, 
la impresionantul tiraj în care au 
fost tipărite cele 141 175 de titluri 
apărute în perioada 1949—1970, to- 
talizînd 1 397 501 000 exemplare, la 
faptul că în ultimul cincinal au

socialiste"
apărut 45 084 titluri, în 453 400 00» 
exemplare, dintre care 1501 titluri, 
cu 7 035 000 exemplare, în limbile na
ționalităților conlocuitoare. Grăitoare 
ni se pare și editarea în tiraje de 
neconceput la vremea lor a operelor 
marilor noștri scriitori clasici : ver
surile și proza lui Eminescu au fost 
tipărite în aproape 4 milioane exem
plare, opera lui Creangă în 7 340 000 
exemplare, iar a lui Mihail Sado- 
veanu in 7 446 000 exemplare. Ase
menea cifre, ca și numeroasele e- 
xemple pe care le-am putea des
prinde din standurile expoziției — 
ediții remarcabile nu numai prin 
valoarea literară și artistică. prin 
ținuta lor științifică, ci și prin aten
ția deosebită acordată prezentării lor 
grafice — reflectă o realitate dina
mică. aflată într-un continuu proces 
de perfecționare. Expoziția „Cartea 
in slujba construcției socialiste” a- 
duce o mărturie sugestivă a dezvol
tării producției editoriale în anii so
cialismului. a creșterii rolului cârtii 
și editorului în peisajul vieții sociala 
și spirituala a României contempo
rane.

S. MOVILEANU



SC1NTEIA — miercuri 5 mai 1971 PAGINA 5

ADEVĂRUL

este
membru de partid^

Au participat la discuție : Paul AN
GHEL — scriitor, Fiiimon ARDELEANU 
— prim-adjunct al Procurorului gene
ral al Republicii Socialiste Romania, 
Marian AVRAM — muncitor. Radu CIU- 
RILEANU — controlor revizor ge
neral, adjunct al ministrului ti-

nanțelor. Paul COJOCARV — primarul 
sectorului 8 din Capitală, ing. Marin 
ENACHE — secretarul Comitetului de 
partid de Ia Uzinele „23 August", Du
mitru PĂDURE — maistru, Marin RA- 
DOI — secretar a! Comitetului muni

cipal București al P.C.R., acad. Nico- 
lae TEODORESCU — decanul Facultă
ții de matematică a Universității din 
București, ing. Cristinel VÎLCIU — ad
junct al ministrului energiei electrice, 
Dan ZAGANESCU — inginer proiectant.

Democrația: un cadru 
stimulator 

al adevărului social

Adevăr revoluționar 

și revoluție pentru adevăr
Redacția: Convocîndu-vă în Ju

rul acestei mese rotunde, acum, 
în preajma aniversării a 50 de ani 
de la întemeierea partidului, re
dacția socotește că o discuție 
despre adevăr ar evidenția una 
din liniile directoare ale activității 
partidului, ar pune în lumină una 
din temeliile cele mai solide pe 
care s-a clădit partidul și pe care 
o slujește prin activitatea sa : ade
vărul.

Adevărul fundamental al vieții 
noastre, al realității noastre este 
acela, că am construit o lume 
nouă, mai bună șl mai dreaptă, că 
am construit și construim o țară 
înfloritoare. Adevărul suprem este 
acela că în anii noștri oamenii 
și-au ciștlgat dreptul la demnita
te, la respect. Partidul comunist 
este partidul adevărului.

Marian Avram : Cei 50 de ani de 
Istorie ai partidului nostru comunist 
au dovedit, în cele mai diferite îm
prejurări, că el este un partid al a- 
devărului. Un partid revoluționar, al 
adevărului — pentru că ADEVĂRUL 
ESTE. PRIN DEFINIȚIE, UN REVO
LUȚIONAR, UN COMUNIST — în 
toată gama de situații pe care le-a 
străbătut în istorie partidul nostru. 
Și a mai dovedit această jumătate de 
secol că politica partidului nostru este 
o politică profund realistă ; iar rea
lismul este un alt nume al adevă
rului.

Partidul nostru a proclamat, încă 
de la naștere, că acest popor merită 
să fie fericit și întreaga sa luptă și-a 
bazat-o pe acest adevăr. Dar adevărul 
nu convenea burgheziei ; „Universul** 
se tipărea în palat, iar „Scînteia" în 
hrube pentru că spunea adevărul. Va
lurile de teroare care s-au abătut a- 
supra partidului nu l-au demobilizat ; 
de multe ori, comuniștii au plătit cu 
viața fiindcă au spus adevărul ; dar 
partidul a spus adevărul în timpul 
crizei, în timpul cînd amenința fas
cismul și cînd a venit fascismul, in 
timpul războiului, după cucerirea pu

Realism și partinitate
Marin Enache : Aș vrea să adaug 

ceva : partidul nostru comunist este, 
prin definiție, un partid al realității, 
al realismului, dar trebuie să consta
tăm că, ținînd cirma revoluției, el a 
fost și este, în același timp, un partid 
care nu se împacă cu unele realități 
și vrea să le transforme.

Mă gîndesc la Conferința națională 
a partidului din 1945 ; partidul ne-a 
spus atunci că fără industrializare 
nu vom putea să existăm, nu vom 
putea să ne conducem, să fim stăpîni 
pe soarta noastră. Ni s-au arătat 
perspectivele : să ajungem o țară cu 
o industrie dezvoltată. Și ni s-a spus 
cinstit : va fi greu, va trebui să 
strîngem cureaua. Și iată că în pe
rioada istorică următoare, partidul a 
pus în centrul politicii sale indus
trializarea și viața a arătat că el a 
ales singurul drum pe care se putea 
merge pentru inflorirea României, 
Oricine poate să judece : Cine a avut 
dreptate, cine a spus de fapt adevă
rul : partidele burgheze, care susți
nuseră ideea că România trebuie să 
rămină o țară agricolă, că industria 
este străină sufletului țăranului ro
mân, ar strica farmecul patriarhal al 
satului — sau partidul comunist ? 
Viața a demonstrat că fără a porni 
de la realitate, de la adevăr nu poți 
să-ți stabilești un program de per
spectivă pe baze cit de cit științifice.

„Minciuna stătea cu regele la masa" - și nu numai 
cu el; minciuna era un vajnic agent electoral al partide
lor burgheze și moșierești, minciuna redacta programe 
ale oamenilor politici, manifeste „către popor", minciuna 
era editor de ziare și autor de imnuri, promisiune minis
terială și primar ia țară...

0 FĂCLIE A LUCIT TOTDEAUNA ÎN BEZNĂ - FĂCLIA 
ADEVĂRULUI. IAR CEL CARE 0 TINEA RIDICATĂ ERA PAR
TIDUL COMUNIST ROMAN. EL SPUNEA POPORULUI ADEVĂ
RUL, A LUPTAT PENTRU EL - Șl POPORUL L-A URMAT 
TOCMAI FIINDCĂ ADEVĂRUL ERA ÎNSCRIS PE STEAGUL 
SĂU, ERA DE PARTEA SA. ADEVĂRUL A FOST Șl ESTE 
MEMBRU AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN, MEMBRU CU 
VECHIME DE 50 DE ANI !

terii politice șl nu s-a sfiit niciodată 
s-o facă și nu se sfiește nici astăzi. 
Pentru că...

Marin Rădoi : ...pentru că partidul 
nostru nu are motive să ascundă ade
vărul. Dimpotrivă, proclamarea ade
vărului în fața întregului popor este 
de natură să mobilizeze masele la în
făptuirea unei opere fundamentale : 
construirea unei orînduiri sociale noi. 
CONSTRUCȚIA SOCIETĂȚII SO
CIALISTE NU SE POATE FACE 
FARA CA POPORUL SA CUNOAS
CĂ ADEVĂRUL. Și asta, chiar dacă 
uneori adevărul nu este plăcut. Vor
bind oamenilor, poporului, deschis, 
cinstit și numai așa, PARTIDUL A 
REUȘIT SA MOBILIZEZE ÎNTRE
GUL NOSTRU POPOR, SA-I DE
CLANȘEZE ENERGIILE PENTRU 
REALIZAREA UNOR OBIECTIVE 
MĂREȚE.

Paul Anghel : Nu numai prin 
ideologia sa s-a plasat Partidul Co
munist Român pe pozițiile adevăru
lui. El a reprezentat întotdeauna cea 
mai revoluționară forță din țară, s-a 
plasat în avangarda luptei sociale și 
în felul acesta a cumulat cele mai 
radicale poziții ale societății-româ- 
nești. Cine putea să rostească adevă
rul mai răspicat despre situația mun
citorului din România, adevărul des
pre situația țărănimii din România 
decît partidul comunist ? Mi se pare, 
deci, că prin toate „datele sale ci
vile*, PRIN PROGRAMUL SAU PO
LITIC ADOPTAT ȘI PROPUS PO
PORULUI, PRIN ACȚIUNILE SALE 
FERME ȘI PRIN POLITICA SA 
CONSECVENTA PARTIDUL S-A SI
TUAT PE POZIȚIILE ADEVĂRU
LUI.

Partidul s-a situat de partea ade
vărului în ilegalitate și se situează 
de partea adevărului și îl rostește 
răspicat în epoca construcției socia
liste, acum cind totul este al nostru, 
cînd și adevărul este al nostru. Exis
tă o simbioză între adevăr și partidul 
nostru comunist întrucît activitatea 
partidului se întemeiază pe marxism, 
pe concepția materialistă, și acesta, 
este însuși adevărul despre societate, 
adevărul despre lume.

La Congresul al X-lea ni s-a ară
tat perspectiva de a ajunge printre 
țările avansate economic ale lumii. 
Și iarăși partidul ne-a spus deschis : 
va trebui să asigurăm o rată de acu
mulare înaltă, să muncim bine, să 
facem eforturi, să ne însușim teh
nica cea mai înaltă, oricîtă bătaie de 
cap ne-ar da, să ne reciclăm cum 
se spune, adică să ne așezăm frumos 
și să învățăm, și electronică, și me
canică fină, și automatizare.

Și ne spune deschis adevărul cînd 
ne pune sub ochi și ne cere să li
chidăm niște neajunsuri ; îmi aduc 
aminte de cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu din noiembrie, la 
ședința Comitetului Executiv, cînd 
a arătat că, în ce privește metalur
gia, statul a cheltuit miliarde pentru 
dotarea uzinelor, pentru importul de 
Utilaje, iar rezultatele, raportate la 
fondurile fixe existente, rămîn sub 
nivelul scontat, acel nivel care ar 
trebui să răspundă prin volumul pro
ducției și randament efortului făcut.

Dan Zăgănescu : Și la noi, la „23 
August**, cînd a venit la adunarea 
generală a salariaților, în februarie, 
tovarășul Ceaușescu a arătat deschis 
că se cheltuiește prea mult pentru 
obținerea produselor. In unele țări — 
arăta dînsul — cheltuielile materiale 
reprezintă 35 pînă la 50 Ia sută din 
valoarea totală a produsului. La noi, o 

astfel de producție se realizează cu 
cheltuieli mai mari. Dacă le-am re
duce, s-ar obține cîștiguri de zeci de 
miliarde.

Nicolae Teodorescu : ESTE EVI
DENTA GRIJA PARTIDULUI, A 
CONDUCERII PARTIDULUI PEN
TRU CUNOAȘTEREA ADEVĂRU
LUI ȘI PENTRU FUNDAMENTA
REA PLANURILOR DE VIITOR PE 
ACEST ADEVĂR. ASTA SE NU
MEȘTE CONDUCERE ȘTIINȚIFICA!

Cristinel Vîiciu : în domeniul unde 
lucrez. în energetică, acest lucru este 
.mai mult decît evident. Energetica — 
în concepția partidului nostru — a 
fost întotdeauna cu un pas înaintea 
dezvoltării generale. Justețea aces
tei concepții, realismul acestei po
litici au fost dovedite nu o dată, con
firmate cu fiecare prilej. O politică 
bazată pe realitate, o politică realistă, 
științifică se impune întotdeauna, 
capătă încrederea oamenilor.

Redacția: Vedeți vreo legătură 
cauzală între tema în discuție — 
adevărul — șl faptul că oamenii 
i-au ales pe comuniști în fruntea 
țârii 7

Dumitru Pădure : Oamenii au as
cultat glasul adevărului, au înțeles 
cuvintul partidului nostru și de a- 
ccea l-au urmat. înainte, traiul omu

Socialismul —

orînduirea
Marin Rădoi : Așa este. Cred că în 

6istemul nostru social. într-un sistem 
ca al nostru ascunderea adevărului 
poate dăuna enorm. A fost o perioa
dă — și mai există mentalitatea a- 
ceasta — cînd se considera că prin 
prezentarea înflorită a realității se a- 
duc servicii construcției socialiste; dar 
adevărul nu poate fi deformat, adevă
rul este unic. Au existat perioade — 
știți foarte bine acest lucru — cînd 
activistul de partid se considera că 
este infailibil, că indicațiile lui duc, 
chipurile, la soluționarea tuturor 
problemelor Au existat o serie de 
opere, de spectacole care au impri
mat o asemenea stare de lucruri ; un 
secretar de organizație de partid nu 
avea voie să greșească. Acesta era. 
nu un serviciu adus muncii de par
tid. ci un prejudiciu, încuraja subiec
tivismul, arbitrariul. NE-AM DE
BARASAT DE ACESTE CONCEP
ȚII și la ora actuală întreaga ac
tivitate desfășurată de partidul nos
tru, în ultimii ani este un exemplu 
de combatere a oricărei tendințe de 
înflorire a realității. Este imposibil 
de conceput că o operă de dimensiu
nile construcției socialiste poate să 
fio făcută pe un cîmp presărat nu
mai cu trandafiri, că sintem scutiți 
de greșeli. Tăria partidului constă 
tocmai in aceea că el, recunoscind 
aceste greșeli, le elimină, le îndepăr
tează și ia toate măsurile ca ele să 
nu se mai poată repeta.

E normal ca partidul să profeseze 
adevărul de vreme ce întreaga sa ac
tivitate și-o întemeiază pe înaltele 
principii ale eticii comuniste.

Redacția : Dacă examinăm pro
blema istoric, constatăm că este și 
o chestiune de climat, de ambian
ță, în care intervin accente de o 
intensitate variabilă. Dvs. ce pă
rere aveți ?

Radu Ciuriieanu : Congresele al 
IX-lea și al X-lea ale partidului, 
Conferința Națională din 1967, sînt 
adevărate victorii ale realismului. 
Adevărul este un parametru continuu 
al vieții partidului nostru și in ca
drul acestei continuități îmi îngă
dui să relev perioada de după Con
gresul al IX-lea. ÎN ULTIMII ANI 
S-A CREAT UN CLIMAT NOU, MAI 

lui era greu nu numai pentru că te 
eovîrșeau lipsurile și nevoile, dar și 
pentru că nu înțelegeai încotro să 
te îndrepți, cum să ieși din viața de 
disperare. Or, din cuvîntul partidu
lui, din cuvintele șoptite sau din 
discuțiile cu comuniștii, din mani
feste, din ziarele ilegale, tot mai 
mulți oameni au înțeles adevărul 
despre societate, despre libertate, 
despre revoluție și au venit alături 
de partid, au luptat, uneori chiar cu 
arma în mină, pentru a cîștiga a- 
ceastă luptă. Este adevărat ? Este. 
ȘI ESTE ADEVĂRAT CA SUB CON
DUCEREA PARTIDULUI, IN ACEȘTI 
ANI, POPORUL NOSTRU, ÎN FRUN
TE CU CLASA MUNCITOARE, A 
CONSTRUIT SOCIALISMUL, A RE
PURTAT victorii în Întreaga 
noastră economie, în știin
ța, ÎN VIAȚA sociala.

Poporul a înțeles cuvîntul partidu
lui și acesta este motivul pentru 
care no putem mîndri cu rezultatele 
pe care le-am obținut în acești ani. 
Și mai trebuie spus și că în acești 
ani de luptă, de activitate, de fră- 
mintări, de sacrificii și bucurii, par
tidul nostru a recunoscut, a avut 
tăria și curajul de a spune lucruri
lor pe nume atunci cind s-au făcut 
greșeli și ACEASTA A ÎNTĂRIT 
ÎNCREDEREA OAMENILOR IN 
CUVINTUL SĂU.

dreptății
PROASPĂT PENTRU AFIRMAREA 
LUI, PENTRU ROSTIREA LUI.

Practic, oamenii nu au rețineri, 
temeri ca să spună deschis adevă
rul, să arate care este adevărul la 
ei, să critice deschis stările de lu
cruri necorespunzătoare. Ca să iau un 
exemplu : am citit relatările din 
ziare de la Congresul sindicatelor. 
Oamenii au vorbit fără nici o șo
văială, au spus adevărul despre rea
lizări, dar au spus și că la Reșița 
au fost anul trecut rebuturi ae 
multe milioane.

M-aș referi apoi la principialita
te. Pentru partidul nostru adevărul 
nu este o chestiune de conjunctură, 
de moment ; in viața politică a al
tor partide pot fi apropieri sau în
depărtări de adevăr in funcție de 
conjunctură, dar nu aceasta caracte
rizează partidul nostru. In dezvălui
rea neajunsurilor șl lipsurilor nu 
există menajamente ; unii se în
treabă dacă dezvăluirea lipsurilor și 
neajunsurilor exprimă tărie sau slă
biciune ? Răspunsul este categoric: 
ACEASTA DOVEDEȘTE TĂRIE ȘI 
NU SLĂBICIUNE. Subliniez acest 
lucru pentru că unii văd în dezvălui
rea adevărului — și mă refer la ac
tivitatea economică — un pericol. 
Dar adevărul trebuie arătat fără re
tușuri, fără concesii, fără menaja
mente — el este adevărul nostru și 
adevărul nostru nu poate avea ra
bat. In ce constă tăria 7 In faptul 
că numai așa există posibilitatea de 
a depăși greutățile, de a găsi soluții 
și a lua măsuri, tăria constă în fap
tul că numai așa ai posibilitatea o- 
biectivă de caracterizare, de îndrep
tare și perfecționare a unei situații.

Trebuie spus că în activitatea eco
nomică sînt mentalități și concepții, 
pe diferite trepte cind adevărul este 
„puțintel" voalat, „puțintel" fardat. 
Se intîmplă așa — fie ca să se as
cundă o incompetență, fie ca să in- 
tirzie aplionrea principiului „omul 
potrivit, la locul potrivit", fie din 
alte motive, și desigur că acest lucru 
are consecințe negative în activita
tea economică — întîrzie intervenția 
în luarea măsurilor ș.a.m.d. Unii 
mai au și următoarea concepție: 
„Ce-o să zică lumea 7“ Am avut o 
discuție acum cițiva ani; „Domnule 

— zicea interlocutorul — dar este 
politic să arătăm că pierdem ?** „O 
fi nepolitic — i-am răspuns. Dar este 
politic să pierdem 7 Să mergem în 
pierdere ?** Nu este de neglijat că în

Cuvint cinstit, curajos 
și deschis 

în fața întregului popor
Redacția: Considerați că ade

vărul poate fi întotdeauna rege
nerator, vitalizant, poate fi sursă 
de forță ?

Fiiimon Ardeleana : Realiza
rea aspirațiilor poporului, o demo
crație socialistă consecventă presu
pun o prezență dinamică a maselor 
pe arena vieții politice, pe toate 
treptele organizării și luării deciziei 
in viața socială ; o astfel de pre
zență înseamnă identificarea puterii 
de stat cu masele largi ale poporu
lui, înseamnă posibilitatea plenară 
de exprimare a voinței poporului și 
asigurarea respectării acestei voințe. 
Haina juridică pe care o îmbracă 
voința exprimată a poporului este 
legea.

Partidul nostru manifestă în ul
timii ani o preocupare susținută 
pentru statornicirea întregii vieți a 
țării pe temeiul legii, pentru înlătu
rarea subiectivismului și arbitrariu- 
lui, a oricăror abuzuri și încălcări ale 
ordinii de drept socialiste, pentru 
consolidarea dreptății și echității so
ciale, pentru afirmarea liberă a ade
vărului, creînd — și în acest fel — 
condiții pentru manifestarea multi
laterală a personalității umane.

Adoptarea unor legi care să ex
prime cit mai deplin voința și in
teresele poporului este indisolubil 
legată, in concepția partidului nos
tru, ' de necesitatea obiectivă a apli
cării lor neabătute, a respectării 
stricte a voinței exprimate prin ele.

De la Congresul al IX-lea al 
partidului s-au luat măsuri eficiente 
pentru curmarea definitivă a practi
cilor voluntariste, abuzive, s-au in
tensificat eforturile pentru INTRO-

Redacția: Ce avem de spus 
despre cadrul in care se rostește 
adevărul ?

Paul Anghel : Nu se poate să nu 
stabilim o legătură intre adevăr și 
adîncirea și lărgirea democrației la 
noi ! Se cuvine să subliniem această 
idee. Numai o politică profund popu
lară, o politică întemeiată pe încre
dere face posibil ca adevărul să se 
rostească pe cit mai multe guri, pe 
cit mai multe canale ; eu văd o le
gătură intimă între procesul de 
democratizare — ears are ca moment 
hotărîtor Congresul al IX-lea — și des
chiderea tuturor canalelor de infor
mație, a tuturor căilor circulatorii ale 
vieții noastre sociale. Ca un exem
plu : adevărul gol-goluț, care s-a 
rostit la plenara din februarie des
pre sindicate. S-a spus că se situa
seră pe poziția anacronică a roiului 
de „curea de transmisie", că apăru
se o anumită birocratizare a condu
cerii sindicatelor, că apăruseră feno
mene de scleroză, de inerție. Un 
exemplu magistral ai rostirii adevă
rului de către partid.

...Cum am spus, fac o legă
tură directă intre procesul de 
democratizare și adevăr. Numai 
democrația, numai dezvoltarea demo
crației socialiste face cu putință ros
tirea adevărului pentru că ea antre
nează toți oamenii în administrarea 
edificiului social, fiindcă investește 
întreaga societate cu răspunderi, le 
multiplică, creează posibilități de 
control al societății asupra aplicării 
unor măsuri, fiindcă face aptă socie
tatea să participe la elaborarea pla
nurilor de viitor ale țării. Democra
ția socialistă este cadrul în care 
adevărul este promovat, rostirea lui
— act firesc, prezența sa — absolut 
necesară.

Cristinel Vilciu : Este un fapt real 
că după Congresul al IX-lea. după 
Conferința Națională a P.C.R., după 
Congresul al X-lea adîncirea demo
cratizării întregii vieți sociale, eco
nomice din țara noastră a căpătat 
un climat mai favorabil. Ca să dau 
un singur exemplu : s-au constituit 
comitetele de direcție tn care sala- 
riații își au reprezentanții lor și par
ticipă deopotrivă la dezbaterea pro
blemelor economice și sociale. Comi
tetele de direcție, adunările generale 
ale salariaților — acest forum al sa
lariaților menit să găsească și să 
stabilească măsuri care să conducă 
la o mai bună activitate a uzinelor
— sînt instituții profund democra
tice și profund realiste.

Marin Enache : Partidul nostru 
poate rosti adevărul și pentru că se 
consultă întotdeauna cu poporul, cu 
masa de cetățeni ; în vederea hotă- 
rîrilor pe care le Va lua în găsirea 
soluțiilor cele mai bune, partidul nu 
consideră ca intangibilă o părere 
adoptată anterior, ci preia părerile 
celor mai diverse categorii de oa
meni și Ie studiază, le analizează pe 
fiecare. Mi se pare că este un stil 
de muncă care demonstrează o im
portantă teză marxist-leninistă și a- 
nume că POLITICA PARTIDULUI 
PORNEȘTE DE LA REALITATE ȘI 
SE TRANSFORMA TOT ÎN REALI
TATE. De fapt, politica partidului 
nostru a devenit de mult o axiomă 
demonstrată permanent de viață ; 
programul, toate acțiunile întreprin
se de partidul nostru încă din ile
galitate, au demonstrat că el se în
temeiază numai pe adevăr, pe reali
tate.

Un principiu etic 
și o permanentă sursă 

de forțe
Redacția: Legat de ceea ce s-a 

spus : cum trece un adevăr de la 
calitatea de teză abstractă la ca
litatea de iapt palpabil? 

concepția unora mai există aseme
nea confuzii și trebuie luptat pe 
plan ideologic și arătat că aceasta 
este calea justă și că nu pot exista 
concesii.

NAREA UNUI SPIRIT DE DEPLI
NA LEGALITATE, DE RESPECTA
RE A DREPTURILOR ȘI LIBERTĂ
ȚILOR CETĂȚENEȘTI de către toa
ta organele de stat, în primul rînd 
de către cei chemați să vegheze la 
respectarea legilor, pentru asigurarea 
climatului prielnic desfășurării mun
cii pașnice și creatoare a întregului 
popor. Partidul a luat în ultimii ani 
măsuri hotărîte pentru repararea 
unor nedreptăți săvîrșite în trecut. 
Au fost reabilitați militanți de frun
te ai partidului nostru, s-a spus a- 
devărul despre condițiile în care a 
avut loc condamnarea lor nedreap
tă, despre comuniști cinstiți care au 
avut de suferit represiuni nejustifi
cate. Desigur, acesta a fost un ade
văr trist. Dar partidul l-a spus cinstit, 
curajos, deschis în fața întregului 
popor. De ce ? Desigur, din coman
damente etice, morale — dar și ca 
o garanție pentru ca asemenea lu
cruri să nu se mai poată repeta vreo
dată in viitor. Avem încă o dova
dă a trăiniciei orînduirii socialiste.

Partidul nu s-a sfiit să-și recu
noască deschis greșelile — și m-aș re
feri Ia unele concepții și poziții ero
nate din perioada ilegalității ca, de 
pildă, aprecierea despre țărănime sau 
aprecierea privind natura statului ro
mân. Partidul informează deschis ma
sele cu privire la adevărata stare de 
lucruri din toate sectoarele vieții 
sociale, înfățișează fidel realitatea 
obiectivă, supune dezbaterii publioe 
problemele de stat, legile mai im
portante. deschide larg posibilitatea 
criticării fenomenelor negative, cu
noașterii adevărului, oferă tuturor 
oamenilor muncii modalități reale, 
concretă de a-și spune liber și ne
stingherit cuvîntul în toate proble
mele.

Marian Avram : Intru totul exact. 
Numai o politică întemeiată pe reali
tate poate răspunde just problemelor 
puse de realitate. Politica partidului 
demonstrează, fără putință de tăgadă, 
contactul lui strins cu realitatea din 
țara noastră. Toate documentele, și 
îndeosebi documentele Congresului 
al IX-lea- și documentele Congresu
lui al X-lea. demonstrează acest lu
cru. Exemplul personal pe care ni-1 
oferă conducerea partidului este și 
acela că ea cunoaște realitatea prin- 
tr-un CONTACT DIRECT, VIU, CU 
SITUAȚIA EXISTENTA ÎN CELE 
MAI VARIATE DOMENII DE AC
TIVITATE. Exemplul oferit de to
varășul Ceaușescu în întâlnirile nu
meroase pe care le are cu cele mai 
diferite categorii de oameni ai mun
cii demonstrează cit de animată este 
conducerea noastră de dorința de a 
cunoaște realitatea in mod nemijlo
cit, de a cunoaște realitatea direct 
de la surse.

Nicolae Teodorescu : TREBUIE 
SPUS NEAPĂRAT, ÎN CONTINUA
RE, CA PARTIDUL NOSTRU, CON
DUCEREA SA, NU SE MULȚUMESC 
DOAR CU CUNOAȘTEREA ADE
VĂRULUI, CI CA O CONTINUA 
PRIN PRACTICAREA ADEVĂRU
LUI. Afirmarea adevărului s-a mai 
făcut, au mai fost grupări politice 
sau indivizi care au spus o parte de 
adevăr ; dar practicarea adevărului 
în opera de guvernare este proprie 
partidului comunist. Viața...

Radu Ciuriieanu : ...viața, practica 
sînt supremul criteriu de verificare 
a unui adevăr ; viața este, in ultimă 
instanță, criteriul de apreciere a va
labilității sau nevalabilității sale. Și 
asta în orice domeniu de activitate : 
științific, economic, social.

Nicolae Teodorescu : întocmai. De 
la afirmarea unui adevăr ca o axio
mă șl pînă la practicarea lui este o 
oarecare cale. Tot istoria arată că 
partidul comunist, consecvent și ști
ințific, a practicat adevărul pe toate 
planurile de activitate. Dați-mi voie 
să spun că pentru omul de știintă 
este o condiție esențială ca adevărul 
să existe și in viața lui de toate zi
lele ; exemplul practicării adevăru
lui cu consecvență și cu claritate il 
atrage. Cred că — vorbim din punc
tul de vedere al istoriei — apro
pierea oamenilor de știință de partid 
și de politica sa, deplina lor alătu
rare de partid se datorește tocmai 
faptului că adevărul a fost nu numai 
enunțat dar și practicat.

LA CONGRESUL AL X-LEA AM 
AVUT SENZAȚIA CA SÎNT LA UN 
CONGRES AL OAMENILOR DE 
ȘTIINȚA. Dezvoltarea multilaterală 
a socialismului, care implică și pre
viziunea, are într-o asemenea măsu
ră un caracter științific, de adevăr 
științific impresionant pentru un om 
de știință, incit e foarte greu de 
conceput că un om de știință ar pu
tea să nu înțeleagă politica parti
dului.

Vreau neapărat să subliniez urmă
torul lucru : ceea ce caracterizează 
mersul științei, acum, în această pe
rioadă de revoluție științifică și teh
nică, este umanizarea, adică sociali
zarea științei, tn acest proces de so
cializare, politica partidului se carac
terizează, după părerea mea, prin- 
tr-o umanizare a adevărului știin
țific — in sensul că adevărul științi
fic, luat ca atare, este adaptat și fo
losit pentru îmbunătățirea parame
trilor fundamentali ai societății noas
tre : și aceasta se face pe toate pla
nurile, in toate domeniile.

Paul Cojocaru : Aș dori să exem
plific cu activitatea — poate simplă 
la prima vedere — de gospodărire a 
unui sector din Capitali. Să încep 

cu un adevăr mai general: între 
vorbele și faptele noastre nu există 
deosebire. Mi gîndesc la calitatea pe 
care o am, aceea de primar al secto
rului.

Să mă refer la o perioadă relativ 
recentă, la perioada alegerilor de 
deputați. De la primul contact, luat 
cu alegătorii noștri, cînd am venit in 
fața lor, le-am spus limpede ce 
putem și ce nu putem face. S-au 
ridicat multe probleme, și în peri
oada alegerilor și după alegeri ; dacă 
au cerut lucruri care se pot rezolva 
le-am promis, dacă nu — le-am spus 
că nu se pot rezolva. Astăzi am re
zolvat marea majoritate a propune
rilor făcute de cetățeni, a cerințelor. 
Ceea ce a făcut ca numărul cetățe
nilor care participă lo. activitatea con
siliului popular să fie cu mult In 
creștere față de alte perioade. Este 
un lucru de mare importanță, încă o 
dovadă că noi trebuie, că noi sintem 
obligați, in Întreaga noastră activi
tate, să spunem cetățenilor că 
nu putem face un lucru sau altul, 
că putem să facem un lucru sau 
altul ; numai așa aducem o contri
buție substanțială la transpunerea în 
viață a politicii partidului și la creș
terea prestigiului afganelor de stat.

Dan Zăginesctu : Eu lucrez in pro
iectare. îmi amintesc de o situație 
cînd se punea problema să facem un 
proiect pantru o locomotivă pentru 
export, export atit de necesar pentru 
economia noastră. Era nevoie de o 
locomotivă de bună calitate, care să 
reprezinte nu numai uzina, ci țara ; 
trebuia s-o facem cu un număr 
restrîns de oameni, într-un termen 
scurt. Organizația noastră de partid 
a mobilizat membrii de partid, cei
lalți salariațî și, în primul rind, le-a 
explicat situația și, în numele lor, 
după o consultare matură, s-a an
gajat, ne-am angajat cu toții, să dăm 
proiectul cu o lună mai devreme. 
Astfel, ne putem mîndri la ora ac
tuală că am realizat ceva, un lucru 
care poate că altfel nu se putea 
realiza.

Marian Avram t Și nu a fost sin
gura situație cind adevărul spus des
chis, cinstit a declanșat energiile oa
menilor. în istoria uzinelor noastre, 
mai ales în ultimii ani, sînt nenu
mărate asemenea exemple. Au fost 
situații grele și nouă, muncitorilor, 
ni s-a spus întotdeauna adevărul șl 
lucrul acesta ne-a mobilizat.

Marin Enache : în 1970, prin dezba
terea cifrelor de plan la „23 August1', 
s-au făcut aproximativ 1 400 de pro
puneri care să conducă la o mai 
bună activitate, la o eficiență spo
rită a activității noastre. Dintre ele 
au fost selecționate multe care au 
condus la economii suplimentare de 
peste 9 milioane de lei. în 1971, Ia 
dezbaterile care au avut loc în 
uzină, inclusiv la adunarea generală 
a salariaților unde a participat se
cretarul general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, s-au făcut 
propuneri care vor conduce la o eco
nomie de peste 22 milioane lei pen
tru anul 1971, ceea ce va putea să 
dea un spor de producție de peste 
25 milioane lei. Iată o confirmare a 
democrației noastre economice în 
care oamenii muncii sînt chemați 
să-șl spună părerea. Este o realitate 
a zilelor noastre.

Dumitru Pădure : Care capitalist 
ar fi îndrăznii, spunea tovarășul 
Ceaușescu, să dea pe mina munci
torilor dezbaterea activității între
prinderii ? Ar fi fost un mare peri
col pentru el. Iată, noi avem această 
încredere : supunem aprecierilor, 
criticii ascufiie activitatea economică 
■ fiecărei unități și stabilim măsuri 
care să conducă ia o activitate mal 
bună. Este un adevăr, este o reali
tate a politicii partidului nostru 7 
Este.

Paul Anghel : îmi amintesc do 
un suprem adevăr formulat de tova
rășul Ceaușescu la Cluj acum trei 
ani : nimeni nu are monopo
lul adevărului. Din acest ade
văr suprem decurg, înainte de orice, 
foarte multe obligații — lupta cu 
inerția, lupta cu scleroza, cu apucă
turile voluntariste. Există și piedici 
în calea adevărului și împotriva lor 
trebuie să luptăm mereu. Procesul 
nașterii și dezvoltării adevărului 
este un proces foarte complex șl 
foarte contradictoriu. Adevărul nu se 
rostește singur, lui trebuie să-1 
creezi un cadru de rostire. Să-l auzi, 
să-l amplifici, să-l trimiți înapoi îm
bogățit ; în circuitul acesta intervin 
obstacole, el se desfășoară ca un 
proces viu. Aici, în acest proces, 
avem un front de luptă extrem da 
ascuțit în care bătăliile nu se ciștigă 
ușor, ci cu eforturi mari ; sintem 
angajați in aceste eforturi și în a- 
ceastă luptă continuă, in acest efort 
continuu care este, în ultimă instanță, 
efortul Partidului Comunist Român 
de înălțare a țării. Adică, cel mai 
mare, mai nobil, mal ADEVARAT 
efort din istoria României.

Redacția : Se cuvine, in Încheiem 
re, să încercăm o sinteză a păreri
lor rostite. Adevărul — un revolu
ționar, un comunist prin definiți® 
— este o metodă de lucru a parti
dului nostru, iar preocuparea pen
tru cunoașterea realității, o preo
cupare fundamentală. Politica 
Partidului Comunist Român este o 
politică profund realistă, ștlințlli- 
că, care pornește de la realitate șl 
se transformă în realitate.

Adevărul vieții noastre e un ade
văr frumos | țara se dezvoltă 
impetuos, traiul nostru este de la 
an la an mai bun. România con
temporană stă cu fruntea sus prin
tre țările lumii — și acest adevăr 
de netăgăduit este rezultatul luptei 
și muncii de cinci decenii a comu
niștilor.

Marele adevăr al vieții noastre 
este perspectiva luminoasă a pa
triei, sînt zările de lumină către 
care ne îndrumă partidul nostru 
iubit. Iată de ce, ca un singur om, 
întregul popor iubește și cinsteșto 
Partidul Comunist Român.

Discuție realizată de
George-Radu CHIROVICI
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NICI O PALMĂ DE PÂMÎNT
SĂ NU
Restanțele pot diminua producția agricolă

I

Constituie un fapt pozitiv că în cele mai multe județe s-a încheiat 
semănatul porumbului in limitele timpului optim și că au fost făcute 
lucrări de calitate superioară. Lucrările agricole de primăvară nu pot 
fi insă considerate ca încheiate pînă la însămînțarea ultimei suprafețe 
prevăzute a se cultiva cu fiecare cultură. La Ministerul Agriculturii, 
Industriei Alimentare, Silviculturii și Apelor se apreciază nesatisfăcător 
faptul că, în unele județe, nu au fost însămînțate în totalitate suprafe
țele prevăzute a se cultiva cu diferite culturi, ceea ce, evident, ar putea 
periclita realizarea fondului de stat la unele produse.

După cum ne declara tov. Va- 
•ile Vedeanu, director general în 
minister, în acest an, datorită îmbu
nătățirii planificării în agricultură, 
județele n-au mai primit indicatori 
de plan pentru suprafețele cultivate, 
ci numai pentru fondul de stat la 
principalele produse vegetale : grîu, 
porumb, fasole, floarea-soarelui, sfe
clă de zahăr, cartofi și legume. 
Unele cooperative agricole n-au în
țeles însă că pentru a se putea asi
gura cantitățile de produse contrac
tate trebuie cultivate în mod obliga
toriu anumite suprafețe, care de alt
fel unitățile le-au prevăzut în pla
nurile de producție. Aceste suprafețe 
însumate dau ceea ce trebuie să rea
lizeze fiecare județ in parte la anu
mite culturi. Or, iată că acum, Ia 
începutul lunii mai, se constată că 
In unele județe nu au fost realizate 
suprafețele propuse a se însămînța. 
La sfecla de zahăr, județul Timiș 
mai are de semănat 1 000 hectare, 
Mureș — 1 200 hectare, Sibiu — 600 
hectare, Arad — 450 hectare, Olt — 
500 hectare. Aceeași situație se con
stată și In județele Bihor, Cluj, Bis- 
trița-Năsăud și Alba. De ase
menea, la floarea-soarelui nu au 
fost realizate suprafețele prevăzute 
a se cultiva cu 1200 hectare în ju
dețul Olt, 1100 hectare în județul Ti
miș, 900 hectare în județul Dolj și 
suprafețe ceva mai mici în județele 
Tulcea, Mehedinți și Botoșani. întru
cît solul are suficientă 
specialiștii consideră că

umezeală, 
semănatul

sfeclei de zahăr șl florii-soarelul mai 
poate continua și în această perioadă. 
De aceea.lucrările trebuie să continue 
pină la însămînțarea în totalitate a 
suprafețelor destinate acestor cul
turi.

O deosebită atenție trebuie acorda
tă încheierii grabnice a însămînțării 
porumbului. In unele județe cum 
sînt Olt, Timiș și Arad continuă să 
se lucreze în ritm nesatisfăcător. în 
perioada 30 aprilie — 3 mai, de
exemplu, în județul Olt au fost în- 
sămințate numai 1 082 hectare cu po
rumb, iar în județul Timiș — 770 
hectare. Din situațiile operative re
zultă că pînă la realizarea suprafe
țelor prevăzute a se cultiva cu po
rumb în județul Timiș mai trebuia 
însămînțate 10 000 hectare ,iar în ju
dețul Olt — 22 000 hectare. Necesi
tățile fiecărei cooperative agricole, 
ale economiei țării impun ca supra
fețele pe care și le-au propus uni
tățile agricole să le cultive cu dife
rite plante agricole să se însămințeza 
integral. Trebuie combătută concepția 
acelora care susțin că oricum, chiar 
dacă vor insămînța sau nu suprafe
țele prevăzute, tot vor realiza pro
ducția globală planificată. Experiența 
celorlalți ani a demonstrat că cei 
care au procedat astfel nu au reușit 
să-și îndeplinească planul.

în această perioadă se însămin- 
țează o serie de plante agricole care 
sînt mai pretențioase la căldură : 
soia, orezul și se plantează in cimp 
legumele. Trebuie atras atenția in

cine a
negri : PACEA

extraordinar: CRIN-
18; 20.

• îngerii
15,30; 19.
• Trimis
GAȘI — 16;
• Pan Volodyjovskl : COSMOS 
— 15,30; 19.
• Doar un telefon : FLACARA — 
15,30; 18; 20,15.
• Vagabondul : VITAN 
19.

15,30;

teatre

ie;

• Frații : PATRIA — 9; 11,30; 14; 
in completare : Trepte — film de 
scurt-metraj.
• Apa ca un bivol negru : (spec
tacol de gală) : PACrUA — 19,30.
• Pe cometă: LUQSiAFARUL — 
s; 11,15; 13,3»; 16; 19,39; 29,4».
a Triunghiul de foc : Prieteni de 
vatră vecne; Hunedoara, u-meni 
și ofel; Galați, oameni și o(el ; 
Trepte. Rupă zece ani : TxMFuKI 
NOI — 9—21 în continuare.
• Printre colinele verzi : CEN
TRAL — 9; 11,45; 14,30; 11,15; 20,15.
• Zestrea domnitei Kalu : VICTO
RIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;
20,45, GRIV1ȚA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30, melodia — 9;
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
• Mihai Viteazul : DACIA — 
8—19,15 in continuare.
• Răscoala ; MUNCA 
16; 20.
• Domiciliul conjugal : CAPITOL
— 9,30; 11,16; 14; i6,3o; 18,45; 21.
• liaiuucii lui Șaptecai : AU- 
HORA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
• Haiducii Iul Șaptecal; Zestrea 
uomnițel Kalu : aoMla — 9; 12,39; 
16; 19,30.
• Moartea filatelistului : PRO
GRESUL — 16; 18; 29.
• Răutăciosul auoiescent : LA-
KOMET — lo,30; 17,39; 19,30.
• Butch Cassidy și Sundance Kid:
txUU’UKEȘTl — 8,»0; 11; 13,39; 16; 
18,30; 21, FEROVIAR — b,»u; 11; 
13,30; 16; 18,39; 21, GLOKxa — 
9; 11,15; 13,39; 16; 18,15; 20,39,
l'LAMuRA — 9; 11,1a; x3,30; 16; 
18,15; 20,39.
• B.D. intră in acțiune : UNIREA
— 15,30; 13; 20,15, MUȘILOR — 
15,30; 18; 20,15.
• Fecioara — 9; Accattone — 
10,30; 12,30; 14,39; Cu mumie p« 
oraș — 16,30; 16,45, Mazarm — 
21 : CINEMATECA (sala Union;.
• Z. : LUMINA — 9,30; 12,15;
43,30; 18,13; 20,45.
• Sunetul muzicii : FESTIVAL —
9; 12,30; 16,16; 20, xVlUxOEUxV —
9; 12,.Ml; 16,la; 20, FAVORIT — 9; 
12,30; 16; 19,30.
• Adio, Granada ! : EXCELSIOR
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,1a; 20,30,
FLOKEAUCA — 15,30; 18; 2(1,30,
MIORIȚA — 9; 11,15; 15,4a; la;
20,lâ.
• Los Tarantos : ÎNFRĂȚIREA
INTRE POPOARE — 17,4»; 20,
FERENTARI — 16,30; 17,4»; 20.
• Valurile Dunării : ÎNFRĂȚI
REA INTRE POPOARE — 15,50.
• Prețul puterii : BUZEȘTI — 
13,39; 18; 20,30, RAHOVA — 15,30; 
18; 20,1a.
• Secretul 
liUCEGI — 
HUL — 15;
• Renegata
20,15.
• Poienile roșii : DRUMUL SĂRII
— 15,30; 17,45; 20.
• Cel trei care au speriat Vestul: 
GIULEȘTI — 15,30; 18; 20,30, ARTA
— 15,30; 18; 20,15, VOLGA — 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Canarul șl viscolul: VOLGA
— 9, 15.

• Opera Română : Turandot — 
19,30.
• Teatrul de operetă : Suzana — 
19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Coana 
«Jhirița — 20; (sala Studio) : CUI 
i-e frică de Virginia Woolf ? 
— 20.
• Teatrul de comedie : Cher 
tolne — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza 
landra" (sala din bd. Schitul 
gureanu) : Play Strindberg 
20; Purlcele in ureche
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Omul care... — 19,30.
• Teatrul Mic : Ape și oglinzi 
— 20.
• Teatrul Ciulești : Omul care a 
văzut moartea — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Ma- 
teiaș Giscarul — 9,30.
• Teatrul „Țăndărică" 
ser. Academiei) : Tlgrișorul
— 17.
• Studioul I.A.T.C. „I. L. 
giale" ; E zi de slavă și
— 20.
• Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasilescu" : Mini-jazz cu 
maxi-haz — 19,30.
• Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Bimbuici — 
19,30.

t V

An-

Bu- Mă-
20.

(sala din
Petre

Cara- 
temei

din Santa Vittoria :
13; 17,45; 20,30, VIITO- 
17,45; 20,30.

: LIRA — 15,30; 18;

18,00 Deschiderea emisiunii — 
Economie, știință, conducere 
— Sistemul național de in
formatică șl conducere

18.20 Aplauze pentru colegii noștri.
19,10 Tragerea Pronoexpres
19.20 1001 de seri
19,30 Telejurnalul de seară.
20,00
20,25

50 de ani în 50 de evocări 
Moment poetic. Versuri de 
M. R. Paraschivescu, Adrian 
Păunescu, Eugen Frunză, Ni
coiae Dragoș.
„In această țară, comu
niștii..." (V) — Realizator Eu
gen Mândrie
Telecinemateca : „Gropițe"
— Cu Shirley Temple, Frank 
Morgan. Regia William A. 
Seiter

22,55 Telejurnalul de noapte.

20,35

21,25

O NOUĂ LINIE DE TRAMVAI
în cartierul Titan din Capitală a 

fost inaugurată marți dimineața linia 
de tramvai nr. 30. Potrivit angaja
mentului asumat în cinstea semicen
tenarului partidului, de către con
structorii de linii ai I.T.B.. lucrarea 
a fost terminată cu două luai mai 
devreme față de termenul planificat.

Prima cursă, pe noua linie, a reve
nit vagonului de mare capacitate 
V3A, .realizat în cadrul 
I.T.B. Pentru a ilustra 
transportului bucureștean in comun, 
la inaugurare a fost prezentat și un 
tramvai cu cai, care circula pe stră
zile Capitalei in urmă cu mai bino 
de o jumătate de veac, epocă recon
stituită și de pasagerii îmbrăcați in 
costume specifics.

atelierelor 
dezvoltarea

Pe noua linie, tramvaiele parcurg 
traseul Aleea Barajul Dunării — str. 
Li viu Rebreanu — Bd. Ion Șulea — 
Șoseaua Mihal Bravu — Piața Muncii 

~ ’ Călărași — Piața Unirii — 
Unirii —

— Calea 
Splaiul 
retur.

Puțind 
tori pe oră într-un 
hiculele ce vor circula pe această li
nie vor descongestiona considerabil 
celelalte trasee din cartierul Titan.

La festivitatea inaugurală au luat 
parte tovarășii Dumitru Popa, pri
marul general al Capitalei, Dumitru 
Joița, prim-vicepreședinte al Comi
tetului Executiv al Consiliului popu
lar municipal, numeroși constructori 
și cetățeni din cartierul Titan.

(Agerpres)

transporta

Podul

10 000 
singur

Izvor și

de că’ă- 
sens, ve-

mod deosebit asupra necesității de 
a se însămînța toate suprafețele 
prevăzute a se cultiva cu orez. Pen
tru a se asigura aprovizionarea 
populației cu acest valoros aliment 
s-a prevăzut cultivarea, in acest an, 
a unei suprafețe de 26 500 hectare 
cu orez. întrucît este vorba de o 
plantă care, propriu-zis, crește în apă 
este necesar să se execute amena
jarea terenului și să se asigure și 
sursa de apă necesară. încă de la 
consfătuirea cu cadrele din agricul
tura județului Ialomița au fost cri
ticate unele neajunsuri în ce pri
vește exploatarea orezăriilor, ceea ce 
a făcut ca, în unele locuri, produc
țiile să fie mici, cu mult sub posibili
tăți. Ca urmare, organele agricole 
județene au luat măsuri în vederea 
îmbunătățirii activității in acest sec
tor, creîndu-se, prin asocierea mai 
multor cooperative agricole, unele 
orezării mari. Cooperativele agricole 
de producție din județul Ialomița au 
hotărit să cultive în acest an aproape 
800 hectare de orez pe terenuri con
centrate în 6 cooperative agricole și 
2 mari asociații intercooperatiste.. 
Din vreme au fost luate măsuri în 
vederea identificării suprafețelor des
tinate a se cultiva cu orez, pentru 
executarea lucrărilor de amenajări și 
reamenajări. Totodată, pe baza pro
iectelor întocmite de Oficiul jude
țean de îmbunătățiri funciare, încă 
din primele zile ale lunii martie s-a 
trecut la organizarea șantierelor la 
Perieți, Cosimbești, Ghimbășani și 
alte unități, unde se amenajează 
450 hectare de noi orezării. Datorită 
ritmului nesatisfăcător, însă, lucră
rile prevăzute n-au fost terminate 
peste tot. De asemenea, în județ 
există suprafețe de teren care tre
buie desecate deoarece au exces de 
umiditate. Nu numai în Ialomița, ci 
și in alte județe — Olt, Teleorman, 
Dolj — sînt întirziate lucrările de 
amenajare a terenului și de aducțiu- 
ne a apei. De exemplu, trebuie gră
bite lucrările de aducțiune a apei 
pentru orezăriile cooperativelor agri
cole Uda —Teleorman, Sprincenata — 
Olt etc. Specialiștii din minister re
comandă ca, paralel cu lucrările de 
amenajare a orezăriilor, să se asi
gure nivelarea terenului. Acolo unde 
nu mai există posibilități să se însă- 
mînțeze în uscat, să se asigure nive
larea terenului sub apă folosindu-se 
tractoarele care au fost adaptate In 
acest scop. De asemenea, să se folo
sească erbicidele care asigură distru
gerea plantelor specifice acestor te
renuri.

ÎNSĂMÎNȚAREA TUTUROR SU
PRAFEȚELOR PREVĂZUTE A SE 
CULTIVA ESTE O SARCINA DE 
MARE ÎNSEMNĂTATE ECONOMI
CA, CAREIA OAMENII MUNCII 
DIN AGRICULTURA, ORGANELE 
JUDEȚENE DE PARTID, DE STAT 
ȘI AGRICOLE TREBUIE SA-I A- 
CORDE TOATA ATENȚIA.

O știre de ultimă oră, 
transmisa ae coresponden
tul nostru, mtormeaza ca, 
la Ir. Severin, construc
torii ae nave au lansat la 
apa, in ziua de 4 aprilie, al 
patrulea cargou frigorific 
ae 2 uuu taw am proaucpa 
anului 1971. Cu acest prilej, 
primul secretar al Comite
tului județean Mehedinți ai 
P.C.R., Traian Dudaș, i-a 
felicitat pe lucrătorii șan
tierului naval pentru succe
sele obținute in îndeplini
rea exemplară a planului 
de producție pe 4 luni și 
depășirea angajamentelor 
luate în cinstea semicente
narului partidului. într-o 
telegramă adresată de colec
tivul șantierului Comitetu
lui Central al P.C.R., tova
rășului Nicoiae Ceaușescu, 
se spune, printre altele : 
„Acum, cind Partidul Co
munist Român, conducăto
rul înțelept și încercat al 
poporului nostru, 
te o jumătate de 
existență, noi, 
Șantierului naval 
nu-Severin, ne angajăm să 
punem în valoare întreaga 
capacitate și energie de care 
dispunem, în așa fel, incit 
in anul 1975 să dublăm 
producția de nave față da 
1970".

Țara noastră dispune de 
posibilități mari de dezvol
tare a transporturilor na
vale, pe mare și pe Dunăre, 
iar în viitor — așa cum in
dică documentele partidului 
— și pe unele ape interioa
re. Tot mai mult, șantierela 
noastre navale sînt in mă
sură să înfăptuiască am
plul program ce-1 au in 
perspectiva următorilor ani. 
De altfel, navele de con
strucție romanească s-au 
impus în lume prin calită
țile lor funcționale.

...îl însoțim pe cală pe 
dispecerul Dumitru Daia, de 
la sectorul 2 al șantierului 
din Turnu-Severin. Se aflau 
acolo, in diferite stadii de 
construcție, mai multe car
gouri de 2 000 tdw — do
tate cu puternice instalații 
frigorifice — și care vor 
încheia o comandă de 12 
astfel de vase pentru ex
port, precum și șlepuri de 
1 200 tone, destinate acelu
iași scop.

— Pînă în 1965, ne-a spus 
dispecerul, aveam alte con
diții de muncă ; nici pe de
parte nu se pot compara cu 
cele de acum. Nici utila
jele moderne de care dis
punem, în prezent, nu e- 
xistau atunci.

Avem nevoie de cît mal 
multe nave. De toate to
najele, de toate felurile, 
pentru ca să ne dezvoltăm 
în ritm cît mai accelerat 
flota comercială maritimă 
și fluvială, pentru a satis
face cerințele exportului, 
corespunzător intereselor 
economiei. Mărirea produc
ției în acest sector se ob
ține prin construirea de noi 
capacități de fabricație, 
prin folosirea maximă a ce
lor existente pe șantiere, 
dotarea acestora cu utila
jele necesare, ridicarea pro
ductivității muncii la toate 
operațiunile care 
la finalizarea 
Iriginerul-șef 
Pândele ne-a 
mai solicitată

implineș- 
secol de 
salariatii 
din Tur-

dustrialâ este cala de mon
taj. In urma valorificării 
posibilităților sporite create 
pe șantier în ultimii cinci 
ani (secții, utilaje, apara
tură modernă), datorită a- 
plicării unor tehnologii de 
lucru moderne, la Turnu- 
Severin, ciclul de montaj 
pe cală este acunf cu trei 
luni mai mic față de 1966, 
iar ciclul de armare s-a re
dus cu aproape jumătate, 
în comparație cu 1968.

La accelerarea ritmului 
acestor lucrări, foarte mult 
a contribuit extinderea su
durilor semiautomate, auto
mate, în mediu de gaze 
protectoare și în argon. In-

vantaj are această idee mo
dernă 7 Corespunzător re
ducerii greutății navei, ca
pacitatea ei de încărcare și 
transport sporește. In ca
zul cargourilor de 2 000 
tdw, la care se aplică a- 
ceastă soluție, cîștigul su
plimentar e de 50 tone.

Să ne imaginăm că încă 
o navă s-a lansat la apă. 
Este un moment 
pentru constructori. Munca 
lor, insă, nu s-a încheiat. 
Prima cursă a noii nave, 
remorcată, ține pină Ia che
iul de armare a sectorului 
doi. Aci, uzînd de o expre
sie a constructorilor, pro
dusul se finalizează : in-

solemn

LA TURNU-SEVERIN

Prezentul
și viitorul
unui mare

șantier naval
ginerii Ionică Popescu, 
șeful serviciului proiectări, 
și Lucian Paulescu, șeful 
serviciului tehnic, ne rela
tau că, cu 15 ani în urmă, 
încă se vorbea despre vi
teza de lucru a nituitorilor. 
Dar, în comparație cu ei, 
sudorii — de exemplu echi
pele conduse de Ion Țintoș 
și Dumitru Anghel — reali
zează acum adevărate re
corduri. Și să nu neglijăm 
încă un aspect : că munca 
lor are altă tehnicitate, su
perioară, că nu mai depun 
acel bineștiut efort fizic, 
cînd mînuiau ciocanele 
pneumatice de mii și mii 
de ori, pentru fiecare navă 
construită, Toate îmbinările 
metalice sînt, în prezent, 
făcute prin sudură. Șantie
rul are peste două sute de 
specialiști în această mese
rie și... nici un nituitor.

Pentru prima dată în 
construcția de nave româ
nești, la Turnu-Severin s-a 
materializat un proiect la 
care ultimele două etaje 
ale suprastructurii sînt din 

Constantin aliaj de aluminiu sudat. A- 
spus că cea 

suprafață în

concură 
noilor nave.

luminiul este de cîteva ori 
mai ușor ca oțelul. Ce a-

cepe ciclul de armare. 
Vasul este luat în primire 
de echipe de electricieni, 
de electroniști și motoriști, 
timplari, vopsitori ș.a., ca- 
re-i fac „toaleta" în vede
rea plecării în cursa de 
probă. Este dotat cu tot ne
cesarul de aparataj și insta
lații pentru navigație și 
exploatare. Am vizitat un 
cargou într-un stadiu avan
sat de armare. Nu insistăm 
asupra confortului pentru 
marinari ; poate fl compa
rat cu cel din hotelurile 
luxoase. Constantin Breazu, 
un tînăr dispecer, ne-a 
dat ... 
loacele < 
navigație, 
sideră la 
valoroase 
mondial, 
ratelor o 
succint, deoarece comple
xitatea lor interesează in 
primul rînd pe navigatori. 
Sînt instalații de aer con- 
di'ionat, de detectare și 
combatere a incendiilor, de 
orientare giroscopică, indi- 
cînd nordul, radiogoniome- 
tre, sonde ultrason pentru 
măsurătorile de adincime.

tînăr dispecer, 
lămuriri despre mij- 

de propulsie și 
pe care le con- 

nivelul celor mal 
dotări pe plan 

Enumerarea apa- 
vom face numai

Instalații pentru viteză 
(loch). Ele creează imagi
nea unei uzine moderne, în 
care cea mai bine cotată 
este electronica.

In expunerea sa Ia șe
dința Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R. și a gu
vernului din 25 noiembrie 
1970, cu privire la necesita
tea îmbunătățirii prevede
rilor actualului cincinal, în 
direcția dezvoltării mai in
tense a industriei construc
toare de mașini, secretarul 
general al partidului, tova
rășul Nicoiae Ceaușescu, 
făcea referire la construc
ția de nave, la perfecțio
narea activității din acest 
domeniu. La șantierul din 
Turnu-Severin toți cei cu 
care am discutat reveneau 
mereu asupra acestei sar
cini de o importanță excep
țională pentru munca lor. 
Iată ce ne-a declarat ingi- 
nerul-șef Ilie Pielaru :

— In actualul cincinal, 
șantierului i s-au alocat In
vestiții însemnate. Vom 
construi încă două hale 

' mari de producție, se vor 
da în exploatare noi es
tacade prevăzute cu po
duri rulante pentru ate
lierul de prelucrări ; cheiul 
de armare și cala de lansa
re se vor extinde și moder
niza. Intr-un cuvînt, ni se 
creează capacitatea ca lu
nar, în medie, să lansăm Ia 
apă trei nave.

Pentru a contura mai 
mult efectul acestor redi- 
mensionări, se poate arăta 
că, în 1975, aici urmează să 
se realizeze o producție de 
trei ori mai mare față de 
anul trecut. Tot mai impor
tantă va fi și ponderea 
materialelor și reperelor 
fabricate în țară, care se 
folosesc în construcția de 
nave. Dacă în 1965, circa 70 
la sută din acestea (cu re
ferință la greutatea lor) 
proveneau din import, pro
centul este acum sub 30 la 
sută. Și va scădea continuu. 
La fel de substanțială ur
mează să fie și diversifica
rea tipurilor de nave con
struite. încă din acest prim 
an al actualului cincinal, 
s-au pus în lucru nave cu 
parametri funcționali și de 
exploatare superiori, 
turi de cargourile 
tdw, se vor crea 
2 300 tdw, se vor 
tancuri petroliere 
de 5 300 tdw și fluviale de 
1 390 tdw. Nomenclatorul se 
,va lărgi prin fabricarea de 
șlepuri de 1 000, 1 200 și
1 500 tone, cu nave speciale 
pentru sarcini mari și aga- 
baritice, pentru greutăți ce 
nu pot fi altfel transportate 
pe drumuri și căi ferate, cu 
șalande de 1 100 tdw și 
docuri plutitoare, cu capa
citatea de a ridica pînă la 
800 tone. Nu se vor neglija 
nici navele cu tonaj mai 
mic, dar cu viteze mari, 
cum sînt cele avînd aripi 
portante.

Cele descrise credem că 
prefigurează și sugerează 
în același timp amploarea ce 
urmează să o cunoască — 
pe fondul dezvoltării între
gii noastre economii — și 
acest șantier naval, dospie 
care ni s-a spus că este cel 
mai vechi din țară.

Ală- 
de 2 000 
altele de 
construi 

maritime
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ții și pentru industria materialelor de 
construcție, se execută, între altele, 
mari cantități de buloane și prezoa- 
ne speciale, de diferite categorii. Nu
mai pentru producția de excavatoare 
hidraulice se vor produce anul a- 
cesta — în mod nerațional, pe uti
laje universale de mare capacitate, 
de către personal specializat în alte 
domenii — 150 000 de bucăți. în tim
pul cheltuit cu producerea lor — 
25 000 ore — s-ar putea fabrica in 
plus 6 excavatoare hidraulice. Dacă 
nu se vor lua măsurile care se im
pun, risipa va fi în curind și mai 
mare, căci producția de excavatoare 
va crește în actualul cincinal de peste 
cinci ori.

Ce cauze generează anomalii de 
genul celor la care ne referim 7

Asemenea anomalii, care „consumă" 
fără rost din capacitățile de produc
ție ale unor întreprinderi, se datoresc 
îndeosebi refuzurilor sistematice ale 
uzinelor specializate într-un domeniu 
sau în altul de a prelua diferite co
menzi de colaborare-cooperare. Ar
gumentul pe care se bazează aceste 
refuzuri — invocat ca un adevărat 
lait-motiv — este lipsa de capacități 
de producție disponibile. în cazul u- 
zine’.or care produc în serii mici sau 
unicat o mare diversitate de mașini, 
utilaje și instalații, cauza eșecului u- 
nor asemenea demersuri și, implicit, 
a preluării execuției unor elemente 
care nu au nimic de a face cu profi
lul de fabricație, constă adesea și în 
faptul că acestea nu reușesc întot
deauna să nominalizeze piesele și 
subansamblele la care nc referim pînă 
in luna aprilie a anului premergător 
celui în care urmează a ii produse, 
deci nici să încredințeze la timp unor 
colaboratori de specialitate sarcina 
realizării lor. „Și chiar dacă aceasta 
operație se încheie la termenul le
gal — ne spunea directorul tehnic al 
uzinei „Independența" — adesea nu-i 
cunoaștem, în schimb, pe furnizorii 
care ni le-ar putea executa și livra.

Pînă să-i găsim, timpul trece șl ne 
vedem obligați să ne asumăm — 
vrem, nu vrem — tot noi sarcina fa
bricării lor. Este necesar, așadar, să 
primim de la beneficiari mai devre
me decît pînă acum documentațiile 
tehnice complete ale produselor pe 
care urmează să le executăm, iar pe 
de altă parte, să dispunem de cata
loagele de produse ale tuturor uzine
lor. Este cît se poate de regretabil că 
asemenea cataloage, ținute la zi, din

In cantități subminimale prezintă 
pentru combinatul hunedorean anu
mite inconveniente. Ni se pare, însă, 
date fiind pierderile pe care le înre
gistrează uzina brăileană la realiza
rea lor în condiții inadecvate, că pro
blema ar trebui privită cu mai multă 
înțelegere, că ar trebui acceptată so
luția cea mai puțin păgubitoare 
pentru economie. Bine ar fi. desigur, 
ca in toate situațiile similare accep
tarea sau refuzarea comenzilor de lu-

Produsele
de completare

• 
care să rezulte cît mai amănunțit ce 
produce o întreprindere sau alta (ga
mă de tipodimensiuni) și ce caracte
ristici au respectivele produse sint o 
adevărată raritate".

Șenilele excavatoarelor hidraulice 
S—601 și S—401 se realizează la uzi
nele „Progresul" din Brăila (N.B. : 
prin turnare, cu un coeficient ridicat 
de rebuturi și la un preț de trei ori 
mai mare decît cel normal) dintr-un 
alt motiv : Combinatul siderurgic din 
Hunedoara, care produce elemente 
similare (laminate) pentru 
„Tractorul" din Brașov, nu a 
tat să le producă și pentru 
brăileană deoarece cantitățile 
nile solicitate ar fi prea mici, 
parte de noi gîndul de a 
realizarea unui asemenea

uzina 
accep- 
uzina 

de șe- 
De- 

nega că 
sortiment

crărl în colaborare să nu se facă atît 
în funcție de interesele locale, cit ju
decind prin prisma celor generale.

Ministerul Industriei Construcțiilor 
de Mașini și Comitetul de Stat al Pla
nificării — consideră aproape fără ex
cepție cadrele tehnice și de conducere 
din întreprinderi cu care am discutat 
pe această temă — ar trebui să inter
vină mai hotărit și să reglementeze 
cît mai operativ această chestiune, să 
oblige uzinele specializate să accepte 
comenzile de piese și subansamble pe 
care celelalte întreprinderi nu le 
executa, dat fiind profilul lor de 
bricație, decit în condiții tehnice 
economice improprii. Subscriind 
cestei opinii subliniem, totodată, 
— înainte de toate — chiar 
prinderile ar trebui să dea dovadă do

pot 
fa- 

Și 
a- 
că 

între-

mal multă inițiativă in acest dome
niu, să acționeze cu mai multă per
severență în scopul extinderii cola
borării și cooperării interuzinale în 
producție.

Acest lucra este pe deplin posibil. 
O dovedește. între altele, experiența 
valoroasă a Uzinei mecanice din Cu- 
gir. Aceasta și-a „dezvoltat" în bună 
măsură capacitatea de producție ex- 
tinzind în mod sistematic cooperarea 
cu alte unități. Pe baza unui pro
gram întocmit în acest scop cu multă 
grijă, uzina a atras in cercul său de 
colaboratori îndeosebi unități ale in
dustriei locale și ale cooperației meș
teșugărești, încredintîndu-le, treptat, 
execuția unor piese și subansamble 
din ce în ce mai pretențioase. însem
natele capacități de producție care 
au fost eliberate în felul acesta sint 
folosite în prezent mult mai rațional 
decît înainte, și anume la realizarea 
pieselor de mare tehnicitate și com
plexitate din componența mașinilor- 
unelte, a celor de spălat rufe și a 
celor de cusut (care se produc aici). 
In acest an volumul colaborărilor cu 
cooperația meșteșugărească se ci
frează la peste 80 milioane lei. „Anul 
viitor — ne spunea ing. Petru Popa, 
șeful serviciului cooperări al uzinei 
din Cugir — o cincime din producția 
uzinei se va realiza in afară, de către 
colaboratori. Și nu e vorba de piese 
oarecare, ci de grupurile hidraulice 
pentru mașinile de rectificat plan, de 
capul vertical și de cutia schimbăto
rului de viteză ale mașinii universale 
de frezat, de șasiul, centrifuga și în
trerupătorul pachet pentru mașinile 
de spălat rufe".

Prin redarea unor capacități de 
producție 
de 
tot 
iul 
sc

fabricației propriu-zise 
mașini și utilaje, prin încadrarea 
mai strictă a producției in profi- 
de fabricație al întreprinderilor, 
pot obține însemnate sporuri de 

producție la sortimentele de bază. 
Ceea ce, mai cu seamă in condițiile 
sarcinilor de plan — actuale și de 
perspectivă — substanțial sporite ale 
uzinelor constructoare de mașini, nu 
este deloc de neglijat.

IO preocupare firească a spe
cialiștilor de la Grădina botani
că din Capitală este aceea de a 
Ireda cit mai complet caracteris

ticile florei țării noastre. In a- 
cest scop, recent, un grup de 

Ibotaniști a străbătut rezervația 
naturală Hagîeni (Constanța) de 
unde a adunat peste douăzeci 
de noi specii de piante deose- 

Ibit de rare în țara noastră. 
Printre acestea, o specie de dro- 
biță (Genista trifoliata), citcva I specii de brindușe (Crocus chri- 
santhus, Crocus pallasii), o va
rietate de măceș (Rumex tu- 
berosus), una de sal vie (Salvia 

Iringens) și altele. împreună cu 
alte plante rare, adunate în de
cursul a peste șapte ani din di- I verse zone geografice ale țării, 
noile specii replantate în Gră
dina botanică vor alcătui un I sector nou — acela al „plante
lor rare din România". Un mo
tiv de atracție in plus pentru 
vizitatori.

I Reacția unei 
I „experiențe"

Elevii școlii generale din la
tul Sirbești, comuna Alimpești 
(Gorj), se pregăteau să intre la 
ore, cind in curte a răsunat o 

I puternică explozie. Ce se in- 
Itimplase ? Cițiva elevi ai clasei 

a Vil-a încercau o experiență, 
„studiată“ mai inainte la ora de 

I fizică. Punind in sticlă o can
titate de carbid și apă, au legat 
deasupra un balon să vadă in 
cit timp se umple cu oxigen și 

Idacă se ridică singur in aer.
Vrind să grăbească reacția, unul 
dintre copii — Toader Constan- 

Itin — a aprins un chibrit la 
gura sticlei, provocind explozia. 
Din fericire, „experiența" nu 
s-a soldat cu grave accidente. 

I Așteptăm să vedem ce ecou va 
avea explozia pentru magazio
nerul grupului de șantiere al 

I hidrocentralei de la Lotru (lotul
Sirbești), din a cărui neglijen
ță carbidul a ajuns pe mina 
copiilor.

„Recordul" 
unui 
„fulger"

I în ziua de 17 aprilie, Vasile
I Constantinescu din Bistrița a 

expediat o sumă de bani unei 
cunoștințe din Reșița printr-un 
mandat telegrafic cu indicația 
„fulger". După spusele salaria
tei de la ghișeu, banii trebuiau

I să ajungă la destinatar în cel 
| mult două ore de la expediere.

In ziua de 26 aprilie, expedi
torul a primit însă o telegramă 

. din Reșița din care rezulta că 
mandatul său „fulger" n-a a- 
juns încă la destinație. In a- 
ceastă situație, oficiul poștal 
din Bistrița a cerut lămuriri ce
lui din Reșița. Deocamdată 
insă nti se știe unde este suma 
cu pricina. Pentru că, pe sem
ne, „fulgerul"... durează.

Cu duhul 
blîndețîi ?

Constantin Mihăilescu a fost 
angajat de conducerea O.C.L. 
Alimentara Hunedoara (director 
Gheorghe Georgescu) in func
ția de gestionar la magazinul 
din satul Plop. După numai 
citeva luni, i s-au descoperit 
15 000 lei lipsă in gestiune. Con
ducerea unității i-a adresat 
imediat o... mustrare, cerindu-i 
să se facă băiat cuminte și să 
se apuce serios de treabă (! ?) 
Peste alte citeva luni, C.M. a 
ajuns cu minusul la circa 30 000 
lei. De data aceasta, n-a mai 
apucat să primească o nouă 
mustrare. Organele de miliție 
i-au întocmit, spre regretul con
ducerii O.C.L. Alimentara, un 
voluminos dosar penal. Credem 
insă că, dată fiind îngăduința 
sa in acest caz (și in altele si
milare), organele de resort vor 
lua măsurile corespunzătoare. 
$i, sperăm, nu se vor rezuma 
doar la... mustrări.

Fugă 
nesănătoasă

într-una din serile trecute, 
lucrătorii de miliție l-au desco
perit, în raza satului Herești 
(Ilfov), pe Vasile Pană, din lo
calitate, în stare de comă. 
S-au luat măsuri pentru trans
portarea lui la spital, dar V. P. 
a decedat pe drum. Cercetările 
întreprinse imediat au stabilit 
că era vorba de un accident de 
circulație. Continuîndu-se in
vestigațiile, a fost descoperit și 
făptașul. Era Dumitru Vandea, 
tractorist la secția de mecanizare 
a agriculturii Hotarele. întorcin- 
du-se de la cimp cu tractorul e- 
chipat cu grapă și discuitor, el 
l-a lovit pe V.P. și, cu toate că 
l-a văzut căzind pe șosea, și-a 
continuat drumul. Dacă ar fi pro
cedat corect, poate că victima 
ar fi fost salvată. Așa însă, pe 
lingă accidentul comis, tracto
ristul va răspunde in fața in
stanței și pentru fuga de la lo
cul faptei.

Rubrică redactată de : 
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"
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Vizitele delegației Adunării populare 
a R.P. Bulgaria 

RECEPȚIE OFERITĂ DE AMBASADORUL 
R. P. BULGARIA LA BUCUREȘTI

Convorbiri la C.C. al P.C.R.

Cu prilejul vizitei în țara noastră 
a delegației Adunării Populare a 
R. P. Bulgaria, condusă de acad, 
prof. Sava Ganovski, membru al C.C. 
al P.C.B., președintele Biroului Adu
nării Populare, ambasadorul R. P. 
Bulgaria la București, Spas Gospo- 
dov, a oferit, marți seara, o recepție 
în saloanele ambasadei.

La recepție au luat parte Ștefan 
Voitec, președintele Marii Adunări 
Naționale, Dumitru Popa, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., Mihai Dalea, membru su
pleant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., Gyorgy Kovăcs și

★

I tn cursul zilei de marți, membrii 
delegației Adunării Populare a R. P. 
Bulgaria, condusă de acad. prof. Sava 
Ganovski, membru al C.C. al P.C.B., 
pre ^dintele Biroului Adunării Popu
lare a R. P. Bulgaria, însoțiți de Con
stantin Scarlat, deputat în M.A.N., 
și de ambasadorul R. P. Bulgaria la 
București, Spas Gospodov, au vizitat 
Uzina „23 August'1 din Capitală.

Oaspeții au fost salutați la sosiră 
de Ion Morega, adjunct al ministru
lui industriei construcțiilor de ma
șini, Stelian Grindeanu, director ge
neral al uzinei, Marin Enache, secre
tarul comitetului de partid, de mem
bri ai comitetului de direcție al în
treprinderii.
, Vizitînd fabrici și secții ale uzi-

Vizitele primarului orașului
Helsinki

Delegația primăriei orașului Hel
sinki, condusă de Teuvo Aura, pri
marul capitalei Finlandei, care se 
află în țața noastră la invitația Con
siliului popular al municipiului Bucu
rești, a vizitat în ultimele zile lito
ralul Mării Negre.

Oaspeții finlandezi au avut o în
trevedere cu primarul municipiului 
Constanța, Petre Nicolae, informin- 
du-se asupra principalelor probleme 
economice, social-culturale și edili- 
tar-gospodărești, asupra activității 
turistice în stațiunile de pe litoral și

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

fi, 7 și 8 mai a. c. în țară : Vreme în 
general instabilă. Cerul va fi varia
bil. Vor cădea averse de ploaie, în
soțite de descărcări electrice, mal

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

ACTUALITATEA LA BASCHETCampionatele naționale de box
o AU ÎNCEPUT SURPRIZELE • ASTA-SEARÂ PRIMA GALĂ 

SEMIFINALĂ
Din interiorul plușat al unei 

frumoase casete iese la iveală 
o lupoaică de bronz, trofeu pe 
care federația italiana l-a tri
mis — prin intermediul d-lui 
Giacinto Aniello, arbitru inter
național — spre a fi decernat 
celui mai bun boxer al campio
natelor naționale ale României.

— D-le Aniello, gestul de a- 
tenție și de simpatie al fede
rației dv. a produs o excelentă 
impresie asupra pugiliștilor ro
mâni. Cum vedeți modalitatea 
concretă de atribuire a tro
feului ?

— Poate că tocmai un juriu 
de ziariști ar trebui însărcinat 
cu alegerea celui mai bun pu
gilist.

— îmi permiteți să vă fac o 
contrapropunere : un juriu al
cătuit din cei 7 arbitri străini, 
prezenți la campionatul nostru, 
și-ar putea asuma această res
ponsabilitate.

— Voi face federației române am
bele propuneri...

★
Și acum să trecem la o scurtă re

latare asupra galei de ieri după-a- 
miază, începind cu categoria semi- 
muscă, pe care am putea-o numi și 
„categoria surprizelor". Penalizat cu 
două avertismente, Petre Ganea, fost 
campion al țării, s-a văzut eliminat 
din întrecere de către tînărul clujean 
Remus Cosma ! Lovitura de teatru 
sau, și mai bine zis. lovitura k.o. 
s-a înregistrat în rundul al doilea 
al meciului Boboc — Lumezeanu. 
Experimentatul boxer care este Lu
mezeanu, s-a lăsat surprins de un 
croșeu de stingă, excelent dublat de 
un upercut de dreapta, această ultimă 
lovitură dovedindu-se decisivă. In 
al treilea meci, Ștefan Băiatu l-a e- 
limitat pe Cornel Buhara. iar în cel 
de-al 4-lea, campionul țării, Mihai 
Aurel, singurul boxer natural în 
greutate ca semimuscă, l-a făcut 
k.o. în rundul ultim, pe Kerim Sey-

* 
ț
*
*

*

Aseară, în ședința Biroului 
F.R. Fotbal, s-au discutat prin
tre alte probleme și cererile de 
ridicare a sancțiunilor aplicate 
jucătorilor Dinu și Dumitrache, 
după comportarea lor la meciul 
Farul—Dinamo.

Din discuțiile care au avut 
loc în Biroul federal, se pare 
destul de controversate, a re
ieșit că. fără a fi fost contestată 
justețea hotărîrii comisiei de 
competiții și disciplină (suspen
darea pe trei etape fiecare), s-a 
decis anularea ultimei etape de 
suspendare, pe care o mai a- 
veau de executat Dinu și Dumi
trache, urmînd ca ea să fie cu
mulată unei eventuale sanc- 

Gheorghe Necula, vicepreședinți ai 
M.A.N., Ilie Radulescu, șef de secție 
la C.C. al P.C.R., Cornel Burtică, 
Horia Hulubei, miniștri, Pompiliu 
Macovei, președintele Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă. Nicolae 
Ecobescu, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, președinți de comisii 
permanente și secretari ai M.A.N., 
conducători ai unor instituții centrale 
și organizații obștești, deputați, aca
demicieni, oameni de știință și artă, 
ziariști.

Recepția s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, prietenească.

*
nei, parlamentarii bulgari au primit 
explicații cu privire la producția ac
tuală și de perspectivă a acestei mari 
unități industriale bucureștene și 
s-au interesat de rezultatele obținute 
în direcția îmbunătățirii calității pro
ducției, de problemele sociale ale 
salariaților și preocuparea conducerii 
uzinei pentru rezolvarea lor. Ei au 
avut cuvinte de înaltă apreciere asu
pra nivelului tehnic al produselor fi
nite, în special al locomotivelor 
Diesel-hidraulice, care se exportă în 
numeroase țări, printre care și Re
publica Populară Bulgaria.

La sfîrșitul vizitei, membrii dele
gației Adunării Populare a R. P. Bul
garia au semnat în cartea de onoare 
a uzinei. (Agerpres) 

asupra perspectivelor dfc dezvoltare 
a acestora.

împreună cu Vasile Drăgoescu, se
cretarul Comitetului Executiv al Con
siliului popular al municipiului 
București, oaspeții finlandezi au vi
zitat stațiunile Mamaia, Eforie nord, 
Eforie sud, complexele turistice din 
nordul Mangaliei și orașul Manga
lia, Muzeul de arheologie și acvariul 
din Constanța, precum și stațiunea 
viticolă Murfatlar. In cinstea dele
gației primăriei orașului Helsinki, 
primarul municipiului Constanța a 
oferit un dejun. (Agerpres) 

frecvente în zona de munte. Vînt 
potrivit, cu unele intensificări de 
■scurtă durată. Temperatura va înre
gistra o ușoară scădere de scurtă 
durată, care se va manifesta cu deo
sebire în regiunile din nordul țării. 
Temperaturile minime vor fi cuprin
se între 3—13 grade, izolat mai cobo- 
rîte, iar maximele intre 13—23 grade, 
în București : Vremea ușor insta
bilă, cu cerul temporar noroc. Vor 
cădea ploi de scurtă durată. Vînt 
potrivit. Temperatura ușor variabilă.

dalim. La „cocoș", cele 4 meciuri au 
fost îndeajuns de anoste. Aurel Du
mitrescu, învingător la N. Manea, 
nu a încîntat pe nimeni, însă despre 
el ne-am învățat minte să spunem 
că se antrenează pe parcursul com
petiției, așa că să așteptăm viitoare
le lui evoluții. Ceilalți trei semifina- 
liști sînt : Ionel Ciocoi, V. Ivanovici, 
Adrian Moraru. *

Meciuri excelente am văzut la ca
tegoria semiușoară. La 28 de ani — 
după ce fusese de două ori campion 
al acestei categorii și apoi de 
alte două ori la cea imediat su
perioară, adică la ușoară — Va
sile Antoniu s-a reîntors la pri
ma lui dragoste, printr-o strălu
cită victorie tactică asupra campio
nului pe anul trecut. Aurel Iliescu, 
între Costică Bumb și Simion Aurel 
a fost o partidă furtunoasă, perfect 
egală ca punctaj, în care juriul l-a 
preferat, pentru mai multă claritate 
în lovituri, pe Bumb. Pușcaș și Cio
chină, ceilalți doi semifinaliști, au 
ciștigat. relativ ușor in dauna lui 
M. Păuniță și C. Hoduț.

în gala de aseară publicul și spe
cialiștii au asistat la cel mai dispu
tat și mai spectaculos meci din toate 
cite au avut loc ieri : Alee Năstac- 
Al. Tîrîlă (categ. mijlocie). Primul 
cîștigă la puncte. Iată și alte re
zultate : semimijlocie : Filip b.p. 
Ene (decizie discutabilă), Melinte 
p.b. Ghiță (surpriză !), Hodoșan b.p. 
Voicu, Silberman b.k.o. Ispas ; 
mijlocie : Cojocaru b.p. Deșliu, Chi- 
văr b.p. Petrea, Stumph b.p Ol- 
teanu.

Astăzi, de la orele 19. tot în incin
ta patinoarului acoperit „23 Au
gust" se desfășoară semifinalele la 
categoriile : muscă, pană, ușoară, 
mijlocie mică și semigrea. Merită a 
fi văzute mai ales partidele Gruescu- 
Ivan. Nedelcea-Amăzăroaie. Cu- 
țov-Iacob, Covaci-Tudor Nicolae, 
dar și celelalte meciuri se anunță a- 
tractive.

Valoriu MIRONESCU

țiuni pe care cei doi jucători o 
vor suferi în decurs de un an 
de zile. Această decizie a Bi
roului F.R.F. a fost adoptată 
luindu-se în considerare com
portarea. îp general, meritorie 
a fotbaliștilor Dinu și Dumi
trache, atitudinea lor în fața 
comisiei de competiții și disci
plină, unde au arătat că înțe
leg răspunderea pe care o au 
atît în echipa de club în care 
activează, cit si în cadrul lotu
lui reprezentativ, precum și an
gajamentul lor de a se pregăti 
cu maximum de seriozitate în 
vederea viitoarelor întîlniri in
terne sau internaționale, de a 
nu se mai abate de la normele 
de conduită sportivă.

\

I
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La sediul C.C. al P.C.R. au avut 
loc la 4 mai convorbiri între 
tovarășii Manea Mănescu și Paul 
Niculescu-Mizil, membri ai Comite
tului Executiv, ai Prezidiului Per
manent, secretari ai C.C. al P.C.R., 
și tovarășii Gyorgy Aczel și Zoltan 
Komoesin, membri ai Biroului Politic, 
secretari ai C.C. al P.M.S.U., care se 
află într-o vizită de prietenie în 
țara noastră.

Cu acest prilej s-a examinat dezr 
voltarea în continuare a relațiilor de 
prietenie și colaborare multilaterală 
dintre P.C.R. și P.M.S.U., dintre Re
publica Socialistă România și Repu

PRELUNGIREA ACORDULUI DE COLABORARE
CULTURALĂ ROMÂNO-SOVIETIC

La 4 mai a.c., Vasile Gliga, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, și 
V. I. Drozdenko, ambasadorul Uniu
nii Sovietice la București, au efec
tuat un schimb de note privind pre

Secretarul de stat pentru afacerile externe 
al R. S. F. Iugoslavia va face o vizită

in țara noastră
La invitația ministrului afacerilor 

externe, Corneliu Mănescu, secretarul 
de stat pentru afacerile externe al 
R.S.F. Iugoslavia, Mirko Tepavaț, va

Cronica zilei
General-locotenent Ion Coman, ad

junct al ministrului forțelor armate 
și secretar al Consiliului Politic Su
perior, a oferit marți un cocteil cu 
prilejul încheierii turneului in țara 
noastră a Ansamblului artistic al 
Armatei Populare Coreene.

Cu același prilej, ambasadorul 
R.P.D. Coreene la București, Kang 
Iăng Săp, a oferit o recepție.

★
In cadrul unei solemnități ce a 

avut loc marți la amiază, în amfi
teatrul „Alexandru Odobescu11 al 
Universității din București, profeso
rului Mario Ruffini, de la Univer
sitatea din Torino, i-a fost conferit 
titlul de Doctor honoris causa al 
Universității bucureștene.

La solemnitate au luat parte 
membri ai senatului universității, ca
dre didactice, numeroși studenți.

Prof. univ. Dimitrie Macrea a re
levat personalitatea eminentului om 
de știință italian, autor a numeroase 
lucrări de istorie, limbă și literatură 
română, subliniind în același timp 
contribuția sa la răspîndirea cunoș

• Turneul final al campionatului 
feminin

La sfîrșitul acestei săptămîni, sala 
Floreasca găzduiește ultima parte a 
campionatului feminin — turneul fi
nal, cu participarea ocupantelor pri
melor patru locuri în clasamentul 
etapelor de pînă acum : Politehnica, 
Rapid, I.E.F.S. (toate din București) 
și Crișul Oradea. Titlul de campioa
nă îl are asigurat, încă înain
te de disputarea acestui turneu, 
formația Politehnica. Turneul sa 
anunță totuși interesant, lupta pen
tru locul al doilea în clasamentul fi
nal fiind încă deschisă — la ea par
ticipă formațiile Rapid Și I.E.F.S. 
Programul celor trei zile de baschet 
feminin este următorul : vineri (de 
la ora 16,30) : Rapid — Crișul, Poli
tehnica — I.E.F.S. ; simbită (de la 
ora 16,30) : Crișul — I.E.F.S., Ra
pid — Politehnica ; duminică (de la 
ora 9) : Politehnica — Crișul, 
I.E.F.S. — Rapid.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• Echipele de tenis de masă (ju

niori) ale Școlii sportive din Bu
zău, care întreprind în prezent un 
turneu în Cehoslovacia, au evoluat 
la Bratislava în compania unor se
lecționate locale. In competiția pe 
echipe, gazdele au ciștigat la mascu
lin cu 5—3, iar la feminin victoria 
a revenit junioarelor românce cu 
soorul de 5—3. Turneul individual 
feminin s-a încheiat cu victoria ju
cătoarei românce Camelia Filimon, 
urmată de Czikova și Gaiova. Mino- 
dora Popescu a ocupat locul 5, iar 
Simona Petrescu s-a clasat pe lo
cul 11. In turneul masculin, primul 
loc a fost ocupat de cehoslovacul 
Szmid, urmat de Constantin Dinu.

• In orașul francez Le Mans con
tinuă turneul de calificare pentru 
campionatul european masculin de 
baschet. Echipa Cehoslovaciei a în
vins formația Elveției cu scorul de 
99—59 (38—24). Intr-un alt joc, se
lecționata Franței a dispus cu 99—46 
de reprezentativa Scoției. In clasa
ment conduc echipele Cehoslovaciei 
și Franței, cu cite 6 puncte (din 3 
meciuri), urmate de Elveția — 5 
puncte (4 meciuri), Scoția — 4 puncte 
(3 meciuri), Grecia — 3 puncte (3 
meciuri).

• La sfîrșitul acestei luni se va 
desfășura, în orașul iugoslav Zadar, 
un mare concurs internațional de 
tenis de masă, organizat de Uniunea 
europeană. La acest turneu participă 
ca invitați 8 jucători și 8 jucătoare. 

blica Populară Ungară, s-a făcut un 
schimb de păreri în legătură cu 
preocupările actuale în construirea 
socialismului în cele două țări, pre
cum și asupra unor probleme inter
naționale.

La convorbiri, care s-au desfășurat 
într-o atmosferă tovărășească, au 
mai luat parte tovarășii Vasile Vlad, 
membru supleant al C.C. al P.C.R., 
șef de secție la C.C. al P.C.R.. Nicolae 
Ionescu, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R., și Laszlo Perjesi, ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.M.S.U.

lungirea pe un termen de încă 5 ani 
a valabilității Acordului de ' colabo
rare culturală între Republica Socia
listă România și U.R.S.S., semnat 
in anul 1956. (Agerpres) 

face o vizită de prietenie în Republi
ca Socialistă România în perioada 
11—13 mai 1971.

(Agerpres)

tințelor despre poporul român tn 
străinătate.

în aplauzele asistenței, prof. univ. 
Boris Cazacu, prorector al Universi
tății din București, a înmînat prof. 
Mario Ruffini Diploma de Doctor 
honoris causa.

Mulțumind pentru cinstirea acor
dată, prof. Mario Ruffini a evocat, în 
cuvîntul său, momente din îndelun
gata sa activitate științifică și didac
tică.

(Agerpres)

PRONOSPORT
Cîțtigurile Concursului Nr. 18 

din 2 mai 1971
CATEGORIA I : (13 rezultate) 188,90 

variante a 824 lei.
CATEGORIA a Il-a : (12 rezultate) 

2 330,55 variante a 128 lei.
Valoarea ciștlgurilor de categoria a 

IlI-a fiind sub plafonul minim pre
văzut in regulamentul concursului, 
nu se plătesc.

• Dublă intilnire intre echipele 
masculine ale României și Albaniei.

Reprezentativele celor două țări, 
aflate în preâjma turneelor de cali
ficare pentru campionatul european, 
vor susține în sala Floreasca din Ca
pitală două partide de verificare : 
duminică, de la ora 12, și luni după 
amiază. După cum se știe, baschetba- 
liștii noștri urmează să susțină, în
tre 19 și 23 mai, la Katowice, meciu
rile de calificare pentru C.E.. alături 
de echipele Poloniei, Ungariei, Da
nemarcei și Țării Galilor.

• Schimb de opinii Intre specia
liști

„Probleme actuale ale performan
tei sportive în baschetul românesc 
pe plan intern și internațional" — 
iată tema discuțiilor purtate de o 
serie de specialiști cu ocazia „mesei 
rotunde" organizate ieri lâ Institutul 
de educație fizică și sport de către 
secția de baschet din cadrul cate
drei de jocuri sportive a institutului.

Printre invitate se numără și cam
pioana tării noastre, Maria Alexan
dru. Turneul este dotat cu două 
trofee memoriale „Trudi Pritzî" (la 
feminin) și „Richard Bergman" (la 
masculin).

• Federația internațională de ci
clism a dat un comunicat prin care 
anunță suspendarea a 3 cicliști care 
s-au făcut vinovați de „doping". A- 
cești cicliști au fost suspendați pe di
ferite perioade și în același timp a- 
mendați. Printre ei figurează și Ro
ger Pingeon (Franța), care a fost 
suspendat pe o perioadă de trei luni. 
Ceilalți doi cicliști sînt Christian 
(Belgia) și Wagtmans (Olanda).

• La Tokio au luat sfîrșit campio
natele mondiale de lupte libere pen
tru juniori. în ordinea categoriilor 
titlurile au fost cucerite de următorii 
sportivi : Matsuhashi (Japonia) ; Bak 
(Turcia) ; Onishi (Japonia) ; Sokolov 
(U.R.S.S.) ; Kvarelașvili (U.R.S.S.) ; 
Mehdioun (Iran) ; Essmaieli (Iran) ; 
Pirahmadian (Iran) ; Kasimikov 
(U.R.S.S.) și Bittick (S.U.A.).

• Pe terenurile de la „Foro Ita- 
lico" din Roma a început cea de-a 28-a 
ediție a campionatelor internaționale 
de tenis ale Italiei. In primul tur al 
probei de simplu bărbați americanul 
Tom Gorman l-a învins cu 2—6, 
6—4, 6—4 pe danezul Torben Ulrich, 
iar italianul Ezio di Matteo l-a eli
minat cu 6—2, 6—2 pe australianul 
Alan Stone.

viața internațională 

MANIFESTĂRI PESTE HOTARE

CONSACRATE ANIVERSĂRII P.C.R.
MOSCOVA 4 (Agerpres). — Cores

pondență de la L. Duță și S. Podină • 
La Casa oamenilor de litere din 
capitala sovietică a avut loc marți 
o adunare festivă a reprezentanților 
opiniei publice din Moscova, consa
crată aniversării semicentenarului 
Partidului Comunist Român.

In prezidiul adunării, organizate de 
Comitetul orășenesc Moscova al 
P.C.U.S., Institutul de marxism-leni- 
nism de pe lingă C.C. al P.C.U.S., 
Prezidiul Uniunii asociațiilor sovietice 
de prietenie și legături culturale cu ță
rile străine și conducerea centrală a 
Asociației de prietenie sovieto-româ- 
ne, au luat loc V. I. Konotop, mem
bru al C.C. al P.C.U.S., prim-secre- 
tar al Comitetului regional Moscova 
al P.C.U.S., președintele conducerii 
centrale a Asociației de prietenie so- 
vieto-române, A. M. Kalașnikov, se
cretar al Comitetului orășenesc Mos
cova al P.C.U.S., G. A. Kiseliov, ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.U.S., A. K. Melnicenko, vice
președinte al Comitetului Executiv

Heinemann a primit 
o delegație 

de ziariști români
BONN 4 — Corespondentul A-

gerpres. transmite : Președintele Re
publicii Federale a Germaniei, Guștav 
Heinemann, a primit marți după-a- 
miază, la reședința sa de la Bonn, de
legația de ziariști români care se află 
într-o vizită în R.F. a Germaniei, la 
invitația Departamentului federal al 
presei și informațiilor.

Șeful statului vest-german s-a în
treținut cordial cu ziariștii români.

SESIUNEA C.E.P.A.L.

Intervenția 
observatorului 

român
SANTIAGO DE CHILE 4. Cores

pondentul Agerpres, E. Pop, trans
mite : In Comisia economică a Na
țiunilor Unite pentru America La
tină (C.E.P.A.L.), întrunită în cea 
de-a 14-a sesiune în capitala chi
liana, au continuat dezbaterile asu
pra programului O.N.U. pentru cel 
de-al doilea deceniu al dezvoltării.

Luind cuvîntul în calitate de ob
servator, ambasadorul României la 
Santiago de Chile, Vasile Dumi
trescu, a arătat că guvernul român, 
care militează cu consecvență pen
tru promovarea cooperării internațio
nale, împărtășește pe deplin pre
ocupările legitime ale participanților 
la sesiunea C.E.P.A.L. în legătură cu 
posibilitățile de realizare a obiecti
velor propuse pentru cel de-al doi
lea deceniu al dezvoltării. Infățișînd 
realizările economice și sociale ale 
Republicii Socialiste România, vorbi
torul a subliniat că aceste succese 
au determinat modificări importante 
și in structura comerțului exterior, 
reflectate și în schimburile comer
ciale cu țările Americii Latine (Ar
gentina, Brazilia, Columbia, Chile, 
Peru, Venezuela, Uruguay), care, în 
1970, au fost de 3,7 ori mai mari de- 
cît în 1966. Citind cifre semnificative 
în legătură cu perspectivele crește
rii schimburilor comerciale ale 
României, reprezentantul țării noas
tre a arătat că, în cadrul acestora, 
un loc important îl vor ocupa ță
rile latinb-americane și alte țări în 
curs de dezvoltare.

TREI DECENII DE LA 
ELIBERAREA ETIOPIEI DE 

SUB OCUPAȚIA FASCISTĂ
Astăzi se împlinesc 

trei decenii de la eli
berarea Etiopiei de 
sub ocupația vremel
nică a fasciștilor ita
lieni.

Unul din cele mai 
străvechi state ale con
tinentului african, cu 
o continuitate istorică 
de aproape trei mii de 
ani, Etiopia s-a aflat, 
în numeroase rînduri, 
în fața încercărilor co
tropitorilor de a o 
subjuga. Agresiunea 
trupelor lui Mussolini 
în 1935 nu a reușit să 
înfrîngă dîrzul și cu
rajosul popor etiopian, 
care, după șase ani de 
lupte grele, și-a elibe
rat în întregime pa
tria, la 5 mai 1941. 
încă de la inceputul 
luptei împotriva cotro
pirii fasciste, poporul 
român a urmărit cu 
admirație și simpatie 
actele de eroism și sa
crificiu ale poporului 
etiopian. Deși se afla 
în ilegalitate, Partidul 
Comunist Român, con
secvent spiritului său 
profund internaționa
list, și-a manifestat 
solidaritatea cu lupta 

poporului etiopian 
pentru apărarea inde
pendenței naționale, a 
condamnat în terme
nii cei mai aspri agre
siunea fascistă. Sînt 
cunoscute, de aseme
nea, luările de poziție 
ale unor personalități 
democratice ale vieții 
politice românești, în
tre care Nicolae Titu- 
lescu, cuvintele prin 
care acesta a vestejit 
la Liga Națiunilor ac
țiunile agresorilor mus- 
solinieni.

în prezent, Etiopia, 
ca si alte state de pe 
continentul african, se 
află în plin proces al 
dezvoltării economiei 
și culturii naționale, 
în cadrul unui vast 
program guvernamen
tal. se construiesc noi 
obiective industriale 
menite să pună în va
loare bogățiile țării. 
Paralel, se depun e- 
forturi pentru crește
rea și diversificarea 
producției agricole. In 
cadrul acțiunilor de 
modernizare a țării 
s-a extins rețeaua de 
învățămînt, în ve
derea formării de ca

al Sovietului orășenesc-Moscova, 
Alla Lavrentieva, adjunct al minis
trului industriei ușoare a U.R.S.S., 
și Alexei Grebnev, redactor șef-ad- 
junct al ziarului „Izvestia", vicepre
ședinți ai conducerii centrale a 
Ă.P.S.R.. activiști ai C.C. al P.C.U.S., 
funcționari superiori ai M.A.E. al 
U.R.S.S.

La masa prezidiului se aflau, de a- 
semenea, Ion Ciubotaru, însărcinat 
cu afaceri a.i. al României la Mos
cova, Gheorghe Zaharia, director ad
junct al Institutului de studii isto
rice și social-politice de pe lingă C.C. 
al P.C.R., membri ai ambasadei ro
mâne din Moscova.

Adunarea a fost deschisă de A. M. 
Kalașnikov, care, după ce a subliniat 
succesele cu care comuniștii și între
gul popor român întîmpină jubileul 
P.C.R., le-a urat, în numele comu
niștilor și al oamenilor muncii din 
Moscova, noi realizări în îndeplinirea 
obiectivelor trasate de Congresul al 
X-lea al Partidului Comunist Român.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale României și Uniunii Sovietice.

A luat apoi cuvîntul V. I. Konotop. 
După ce a evocat momente din isto
ria Partidului Comunist Român, vor
bitorul s-a oprit asupra relațiilor da 
prietenie și colaborare dintre P.C.U.S. 
și P.C.R., dintre poporul sovietic și 
poporul român, și a subliniat însem
nătatea Tratatului de prietenie, cola
borare și asistență mutuală dintre 
România și U.R.S.S., semnat în 1970. 
In încheiere, vorbitorul a felicitat 
călduros, în numele comuniștilor și al 
întregului popor sovietic, pe comu
niștii români și întregul popor ro
mân, le-a urat noi succese în con
strucția socialistă.

Mulțumind organizatorilor adună
rii și vorbitorilor care au rostii cu
vinte prietenești la adresa P.C.R. și 
a poporului nostru, însărcinatul cu

Ziua presei sovietice
Ca in fiecare an, 

ziua de 5 mai, zi in 
care a văzut lumina 
tiparului, in anul 1912, 
primul număr al zia
rului „Pravda", este 
sărbătorită in Uniunea 
Sovietică ca Z.iu<i pre
sei. ,<■ > S 1 i-

în U.R.S.S. presa 
cunoaște o dezvoltare 
continuă ; ea pătrunde 
în toate localitățile — 
de la orașele cu o 
populație de mai mul
te milioane de locui
tori, pină in cele mai 
îndepărtate cătune din 
Extremul Nord, din Si
beria sau din Asia 
Centrală, este prezen
tă la locurile de mun
că din uzine sau de pe 
ogoare, se află zilnic 
pe masa de lucru a 
oamenilor de artă și 
cultură, a cercetăto
rilor științifici, este 
citită in cele mai largi 
categorii ale popu
lației. O dovadă eloc
ventă in acest sens o 
constituie faptul că in 
U.R.S.S. apar circa 
9 000 de ziare cen
trale și locale și peste 
5 500 de periodice, cu 
un tiraj total de peste 
290 milioane exempla
re. Ziarele se tipăresc 
în 57 de limbi. In ce 
privește tirajul editării 
de cărți, Uniunea So
vietică se situează pe 
primul loc in lume. 
Cele peste 230 de edi
turi din întreaga țară 
scot anual un miliard 
316 milioane de cărți 
și broșuri.

Anul acesta Ziua 
presei sovietice se a- 
niversează la scurtă 
vreme după Congresul 
al XXIV-lea al 
P.C.U.S., eveniment 
de o deosebită impor
tanță in viața parti
dului și a statului -so
vietic. In lumina im
portanțelor hotăriri 
ale congresului, presa

CORESPONDENTĂ. 
DIN MOSCOVA 

DE LA 
SILVIU PODINA

sovietică desfășoară o 
vie activitate organi
zatorică, urmărind și 
reflectind mersul în
trecerii socialiste, mi- 
litind pentru extinde
rea experienței înain
tate, a inițiativelor ce 
apar în practica de zi 
cu zi a construcției 
comuniste. In prezent, 
in centrul atenției zia
relor și revistelor so
vietice se află un im
portant șir de obiec
tive fixate de congres: 
ridicarea eficienței
producției, creșterea 
substanțială a produc
tivității muncii, inten
sificarea dezvoltării e- 
conomice, sporirea in
tr-un ritm rapid a 
producției bunurilor 
de larg consum, ri
dicarea calității pro
duselor, urgentarea a-

dre naționale ; Uni
versitatea de la Addis 
Abeba este una din 
cele mai mari de pe 
continent.

Pe plan extern, E- 
tiopia promovează o 
politică de pace și co
laborare cu toate ță
rile lumii, militînd 
■pentru soluționarea li
tigiilor internaționale 
pe calea tratativelor. 
Această țară este cu
noscută ca un factor 
activ în lupta pentru 
lichidarea colonialis
mului și a politicii de 
apartheid. Intre Româ
nia și Etiopia s-au 
statornicit relații de 
prietenie șj colabo
rare, vizitele reciproce 
la nivel înalt contri
buind la o mai bună 
cunoaștere Ia dezvolta
rea cooperării între 
cele două țări și po
poare. în interesul pă
cii și înțelegerii inter
naționale.

Cu prilejul Zilei eli
berării Etiopiei, po
porul român transmite 
poporului etiopian 
urări de prosperitate 
și pace.

A. B. 

afaceri a.i. al României la Moscova, 
Ion Ciubotaru, a înfățișat pagini ale 
istoriei de peste un secol a mișcării 
muncitorești din România, ale glo
rioasei istorii semicentenare a Parti
dului Comunist Român. Vorbitorul a 
evocat tradiționalele relații de prie
tenie și colaborare dintre comuniștii 
români și cei sovietici, dintre po
poarele celor două țări, relații car« 
s-au ridicat pe o nouă treaptă, su
perioară, în condițiile construirii so
cialismului și comunismului.

A urmat apoi un concert festiv.
★

SOFIA 4 (Agerpres). — Uniunea 
Scriitorilor bulgari a organizat marți, 
la Sofia, o seară de literatură româ
nească închinată aniversării semicen
tenarului Partidului Comunist Ro
mân. Cu acest prilej, poetul bulgar 
Nikolai Zidarov a vorbit despre în
semnătatea acestui mare eveniment 
în viața partidului și a poporului ro
mân. Apoi a urmat un program ar
tistic, in cadrul căruia au fost re
citate versuri al« unor cunoscuți 
poeți români.

♦
PARIS 4. — Corespondentul Ager

pres transmite: La ambasada români 
din Paris a avut loc o conferință d» 
presă consacrată împlinirii a 50 de ani 
de la crearea P.C.R. Ambasadorul 

' Constantin Flitan a prezentat partici
panților principalele etape ale activită
ții partidului, a expus principiile poli
ticii interne și externe a Partidului 
Comunist Român. Răspunzînd la în
trebări, ambasadorul a vorbit despre 
dezvoltarea pe plan economic și so
cial-cultural a țării noastre, despre 
relațiile tot mai bune dintre Româ
nia și Franța, despre politica de 
pace și cooperare internațională 
promovată de guvernul român.

plicării în producție 
a celor mai noi cuce
riri ale științei și teh
nicii moderne, perfec
ționarea organizării 
muncii, sporirea în 
continuare a produc
ției agricole etc.

Publicațiile sovie
tice acordă o atenție 
deosebită legăturilor 
lor cu masele de ci
titori. Redacțiile pri
mesc zilnic numeroase 
scrisori expediate de 
corespondenții volun
tari, cuprinzind infor
mații prețioase, teme 
interesante pentru ar
ticole și reportaje, 
dezvăluind lipsuri, fă- 
cind propuneri con
structive de perfec
ționare a activită
ții din diferite sec
toare. „Pravda“ pri
mește, de pildă, anual 
peste 370 000 de scri
sori, ,.Trud“ o cifră a- 
semănătoare, iar „Iz
vestia" peste 340 000.

In adunările ce se 
organizează cu prile
jul Zilei presei, zia
riștii, tipografii, lucră
torii din sistemul de 
difuzare a presei trec 
în revistă succesele pe 
care le-au obținut in 
împlinirea misiunii pe 
care le-a încredințat-o 
Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice, e- 
xaminează in spirit 
critic și dezbat pe larg 
modalitățile de a răs
punde și mai bine exi
gențelor tot mai mari 
ale milioanelor de ci
titori.

CONTACTE INTRE 
REPREZENTANȚII GUVERNULUI 

POLONEZ SI VATICANULUI•
VARȘOVIA 4 — Corespondentul 

Agerpres, Io6if Dumitrașcu, trans
mite : La sfîrșitul lunii aprilie, la 
Roma a avut loc un prim contact o- 
ficial între reprezentantul guvernu
lui polonez, A. Skarzynski, ministru 
adjunct, șeful Oficiului pentru pro
blemele cultelor, și reprezentantul 
Vaticanului, A. Casaroli, secretar al 
Consiliului pentru problemele publica 
ale bisericii, relevă presa polonezii 
de marți.

Părțile s-au informat reciproc cu 
privire la pozițiile lor in problemele 
legate de normalizarea relațiilor din
tre stat și biserică în Polonia, scrie 
ziarul „Slowo Powszechne". Proble
mele ce urmează a fi discutate cu 
prilejul altor întîlniri sînt complicate 
și nu trebuie așteptate concluzii ime
diate. soluționarea lor cerind timp, 
calm și meditare, notează, la rîndul 
său, ziarul „Zycie Warszawy".

Deschiderea sesiunii 
0. M. S.

GENEVA 4 (Agerpres). — Marți 
au Început la Geneva lucrările ce
lei de-a 24-a sesiuni a Organizației 
Mondiale a Sănătății. Participă de
legații din 129 de țări membre. Din 
România este prezentă o delegație 
condusă de Mihail Aldea, adjunct al 
ministrului sănătății.

Pe ordinea de zi a sesiunii, ale 
cărei lucrări vor dura trei săpta- 
mîni, figurează, între altele, aproba
rea proiectului de buget al O.M.S. 
pentru anul 1972 și luarea în discu
ție a unor noi cereri de aderare la 
O.M.S.



ORIENTUL APROPIAT
• W. ROGERS LA CAIRO • DECLARAȚII DUPĂ VIZITELE 
FĂCUTE LA AMMAN Șl BEIRUT • ÎNTREVEDERE JARRING- 

GHALEB
Secretarul de stat al S.UiA.. W. 

Rogers, își continuă turneu! în O- 
rientul Apropiat. După vizitele între
prinse în Arabia Saudită, Iordania 
Si Liban, mărfi el a sosit la Cairo, 
capitala Republicii Arabe Unite.

intr-o declarație făcută pe aero
port, șeful diplomației americane a 
precizat, după cum relatează agenția 
M.E.N., că este purtătorul unui me
saj adresat de președintele S.U.A., 
Richard Nixon, președintelui R.A.U., 
Anwar Sadat. Agenția egipteană a- 
daugă că secretarul de stat a evocat 
necesitatea unui acord de pace du
rabil și just, bazat pe prevederile 
rezoluției Consiliului de Securitate 
din noiembrie 1967, rezoluție care 
trebuie să fie aplicată în totalita
tea ei.

Tn prima li a vizitei sale în R.A.U., 
William Rogers a avut întrevederi cu 
Mahmud Riad, ministrul egiptean de 
externe. Obiectul central al discuții
lor l-au constituit ultimele evenimen
te din Orientul Apropiat, precum și 
luările de poziții privind posibilită
țile de soluționare politică a conflic
tului din zonă.

Un purtător de cuvînt oficial ior
danian a declarat că în timpul vizi
tei lui Rogers la Amman s-a făcut 
un schimb de păreri asupra modali
tăților de aplicare a rezoluției Con
siliului de Securitate din noiembrie 
1967. Partea iordaniană, a precizat 
purtătorul de cuvînt, și-a reafirmat 
adeziunea la această rezoluție, subli
niind necesitatea aplicării ei pentru 
asigurarea retragerii trupelor israe- 
liene de pe toate teritoriile arabe o- 
cupate. în context, oficialitățile de la 
Amman au subliniat că o pace justă 
nu va fi realizată în regiune atît timp 
cit partea arabă a Ierusalimului nu 
va fi retrocedată Iordaniei. Partea 
iordaniană, a spus în continuare pur
tătorul de cuvînt, a pus accentul pe 
obligația și necesitatea apărării 
drepturilor poporului palestinean.

în cursul vizitei sale la Beirut, șe
ful diplomației americane a fost pri
mit de președintele Libanului, Sulei
man Frangieh. cu care a abordat di
verse aspecte ale situației din Orien
tul Apropiat. El a avut, de asemenea, 
convorbiri cu premierul libanez, Sa- 
eb Salam, și cu ministrul de externe, 
Khalil Abouhamad. întrebat de zia
riști despre șansele unei soluționări

ÎN SPRIJINUL DEZVOLTĂRII 
COOPERĂRII EUROPENE 

REZOLUȚII ADOPTATE LA SESIUNEA COMISIEI ECONOMICE 
A O.N.U. PENTRU EUROPA

GENEVA 4 (Agerpres) — în șe
dința finală a celei de-a 26-a sesiuni 
a Comisiei Economice O.N.U. pentru 
Europa, delegațiile statelor membre 
au procedat la adoptarea rezoluțiilor, 
care sintetizează amplele dezbateri 
purtate pe parcursul celor două săp- 
tămîni ale lucrărilor și indică prin
cipalele direcții ale activităților vii
toare ale comisiei. Sesiunea a aprobat 
raportul de activitate al Comisiei E- 
tonomice a O.N.U. pentru Europa, 
document care urmează să fie supus 
spre examinare Consiliului Econo
mic și Social al O.N U.

în cele șase rezoluții principale a- 
doptate la cea de-a 26-a sesiune a 
Comisiei Economice a O.N.U. se 
relevă, prin însemnătatea proble
maticii abordate, și inițiativa Ro
mâniei referitoare la cooperarea 
științifică și tehnică dintre statele 
europene. Rezoluția referitoare la 
cooperarea științifică și tehnică 
stipulează, !n esență, crearea unui 
organ permanent în cadrul comisiei, 
menit să faciliteze schimbul de ex
periență și colaborare. Comisia a a- 
probat, totodată, programul de lucru 
al acestui nou organ, care prevede, 
între altele, organizarea în țara noas
tră, în perioada 1972—1973, a unor 
reuniuni internaționale pe tema apli
cării efective a științei și tehnicii în

Va spune oare Franța din nou „nu" 
aderării Angliei la Piața comună ? 
Aceasta este întrebarea care frămîn- 
tă cercurile politice și pe observa
torii de pe malurile Tamisei în aș
teptarea sesiunii cheie din luna mai 
a negocierilor de la Bruxelles. Vo
luminosul „dosar britanic" (despre 
care un comentator spunea mai în 
glumă, mai în serios, că are atîtea 
file îneît din acestea, precum și din 
ionele de hirtie ale comentariilor 
presei pe tema „aderării" s-ar putea 
Înălța un dig de-a lungul întregului 
Canal al Minerii) , se află iar în cen
trul actualității. Ziarele londoneze 
aduc mereu, în funeție de orientare 
și interese, atîtea argumente pro și 
contra, îneît omului de pe stradă, 
complet derutat, îi este practic im
posibil să mai aprecieze dacă Piața 
comună li va aduce fericirea mult 
promisă sau îi va înrăutăți situația. 
Așa se explică faptul că, intr-un re
cent sondaj, pe lîngă numărul ridicat 
al celor cere continuă să se pronunțe 
împotriva aderării, foarte mulți au 
preferat să răspundă „nu știu" la 
întrebarea dacă sint sau nu in fa
voarea acestui act. Și nici nu este 
de mirare dacă, zi de zi și oră de 
oră. celor aproape 60 de milioane de 
englezi li se administrează alternativ, 
pe toate căile propagandei moderne, 
„elixiruri" contradictorii.

Judecind după afirmațiile ziarului 
„DAILY TELEGRAPH", „Anglia nu 
se poate aștepta să aibă succes la 
runda crucială a tratativelor de luna 
viitoare dacă negociatorii săi nu vor 
satisface Franța in trei puncte prin
cipale". Acestea sînt următoarele :

— ridicarea cotei părți pentru bu
getul comunitar la cel puțin la 7 la 
sută în primul an, față de numai 3 
la sută rit au oferit inițial englezii ;

— revizuirea unor aranjamente în 
vigoare pentru a permite accesul 
Franței la secretele nucleare brita
nice (ca și la cele obținute din S.U.A. 
în baza legii Mac Mahon) ;

— asumarea solemnă a angaja
mentului că nu va căuta să submi
neze unele prevederi ale Tratatului 
de la Roma în care este interesată 
Franța.

în mod Intenționat se lasă la o 
parte problema rolului lirei sterline 

a conflictului din Orientul Apropiat, 
Rogers a precizat : „Nu pot prezice 
rezultatele eforturilor noastre. Recu
nosc că problema este dificilă, dar 
Statele Unite sînt încurajate în misi
unea lor de evoluția intervenită de 
trei luni încoace".

(Agerpres) 
*

Comentind turneul întreprins de 
Rogers, ca și ultimele evoluții din 
Orientul Mijlociu, inclusiv discuțiile 
în legătură cu posibilitatea deschi
derii Canalului de Suez, ziarul fran
cez „Le Figaro" arăta luni că „săp- 
tămîna care începe se anunță ca una 
din cele mai importante din ultimul 
timp pentru această zonă frămînta- 
tă“. Amintind că este pentru prima 
dată din anul 1953 cînd un șef al 
diplomației americane vizitează 
Cairo, cotidianul parizian relevă, în 
același timp, că, în aprecierea si
tuației din Orientul Mijlociu, deși își 
fac simțită prezența unii indici pozi
tivi, în cercurile diplomatice intere
sate se păstrează încă „multă pru
dență".

★
CAIRO 4 (Agerpres). — Gunnar 

Jarring, mediatorul O.N.U. în Orien
tul Apropiat, a avut luni, Ia Mos
cova, o întrevedere cu M. Ghaleb, 
ambasadorul Republicii Arabe Unite 
în U.R.S.S. — anunță ziarul „Al 
Ahram". în cadrul întrevederii au 
fost abordate ultimele aspecte ale si
tuației din Orientul Apropiat și, în 
special, vizita secretarului de stat 
american, William Rogers, în regiune. 
Evocînd recenta întîlnire pe care a 
avut-o la Geneva cu secretarul ge
neral al O.N.U., Gunnar Jarring a 
subliniat că sînt necesare noi efor
turi pentru ca misiunea sa să poată 
duce la rezultatele scontate.

★
CAIRO 4 (Agerpres). — Capitala 

egipteană găzduiește, începînd de 
luni, sesiunea anuală a Consiliului E- 
conomic Arab, care grupează Repu
blica Arabă Unită, Siria, Sudanul, 
Irakul, Iordania, Republica Arabă 
Yemen și Kuweit.

Reuniunea este consacrată analiză
rii unui proiect de unificare a sis
temelor vamale ale țărilor membre 
și de transfer liber al capitalurilor, 
precum și unele programe economice 
comune.

industrie și a previziunii tehnologice. 
Celelalte rezoluții adoptate se refera 
la unele domenii importante și ac
tuale ale cooperării europene, cum 
sînt dezvoltarea comerțului intereu- 
ropean, cooperarea industrială, acti
vitățile de ansamblu ale comisiei pe 
linia cooperării europene.

Ministrul de externe 
al Franței la Moscova

MOSCOVA 4. — Agerpres : Marți 
a sosit la Moscova, intr-o vizi
tă oficială, ministrul afacerilor ex
terne al Franței, Maurice Schumann. 
El va avea convorbiri cu ministrul 
afacerilor externe al U.R.S.S., Andrei 
Gromîko.

Cei doi miniștri'vor efectua un 
schimb de vederi asupra unor pro
bleme internaționale, situația din 
Europa ocupînd un loc prioritar. Ei 
vor aborda și posibilitățile de extin
dere a colaborării, cu deosebire în 
sfera economică.

Ministrul francez va rămîne in ca
pitala sovietică pină la 7 mai.' 

ca monedă internațională de rezervă, 
problemă deosebit de complexă și 
controversată,’a cărei abordare este 
apreciată ca fiind de natură să. a- 
mine pentru un timp îndelungat, 
dacă nu chiar să blocheze pentru

Ecuația aderării Angliei la C.E.E. 
și „necunoscuta franceză"

„Țineți Marea Britanie departe de 
această manifestație

totdeauna intrarea Angliei în Piața 
comună. Pină și un adept înflăcărat 
al «celor șase», deputatul britanic Dick 
Taverne, a fost nevoit să declare : 
„Dacă Franța vrea reglementarea in 
prealabil a problemei rolului lirei

NOI MANIFESTAȚII ANTIRĂZBOINICE LA WASHINGTON

Incidente de amploare 
între demonstranți și poliție

WASHINGTON 4 (Agerpres). — 
Capitala Statelor Unite a fost luni 
teatrul unor incidente fără precedent 
intre forțele de ordine și cele cîteva 
zeci de mii de demonstranți împo
triva războiului din Indochina, care, 
în scopul de a perturba activitățile 
guvernamentale, au încercat blocarea 
traficului. Pentru dispersarea mani- 
festanților, care au ocupat temporar 
cîteva din podurile și intersecțiile 
importante ale orașului, au fost mo
bilizați aproximativ 18 000 de poli
țiști, cărora li s-au adăugat efective 
ale armatei aduse in ajun la Wa
shington. Forțele de ordine au utili
zat grenade cu gaze lacrimogene si 
alte mijloace. Arestările au depășit 
cifra record de 7 000 de persoane. 
Printre cei reținuți se află cunoscu
tul pacifist dr. Benjamin Spock și doi 
dintre principalii organizatori ai ma

VIETNAMUL DE SUD

Acțiuni ofensive 
ale forțelor patriotice

SAIGON 4 (Agerpres).— în ulti
mele 48 de ore, forțele patriotice din 
Vietnamul de sud au atacat mai 
multe poziții americano-saigoneze de 
pe întreg teritoriul țării. La 6 km 
sud de fosta bază de pușcași marini 
de la Con Thien, o unitate a celei 
de-a cincea divizii americane de in
fanterie mecanizată a fost atacată de 
patrioți. suferind pierderi în oameni

SE CONFIRMĂ OFICIAL CĂ BOMBARDIERE
AMERICANE „B-52“ ÎNTREPRIND RAIDURI 

ÎMPOTRIVA LOCALITĂȚILOR DIN LAOS
WASHINGTON 4 (Agerpres). — 

Departamentul de Stat al S.U.A. a 
admis, pentru prima dată public, că 
bombardierele „B-52" întreprind rai
duri asupra zonelor dens populate 
din nordul Laosului. Confirmarea a 
fost făcută de subsecretarul de stat 
John Irwin, care girează conducerea 
departamentului, în absența lui 
William Rogers. în răspunsurile sale 
din cadrul audierilor asupra politicii 
Statelor Unite în Asia de sud-est 
organizate de Comisia senatorială 
pentru problemele externe. John 
Irwin a afirmat că nu deține date 
despre amploarea acestor raiduri, dar

La Pnom Penh 
continuă să se des
fășoare penibilul 
„carusel al pu
terii". După ce, in 
decurs de numai 
cîteva zile, Lon 
Noi și-a prezentat 
în două rînduri 
candidatura la pos
tul de președinte 
al guvernului ma
rionetă și tot de 
atîtea ori și-a re
tras-o, se anunță că 
a acceptat — pen
tru a treia oară ! 
— să preia sarcina 
formării unui „gu
vern de salvare". 
Este însă greu de 
presupus că el sau 
principalul său ri
val, Sîrik Matak, 
care a primit func
ția de „premier 
delegat", vor reuși 
să salveze un re
gim în plină dez
agregare ca urmare
a loviturilor tot Scaun vacant de premier în Cambodgia : cine mai do- 
mai puternice ale rește, cine mai poftește ?...
forțelor patriotice. Desen de Eugen TARU

sterline, atunci aceasta înseamnă cu 
adevărat un veto".

De. asemenea, rămîne în suspensie 
problema relațiilor preferențiale din
tre Anglia și o serie de țări din 
Commonwealth, ale căror exporturi

Piața comună" spun participanții la 
din Trafalgar Square

............    înwwwarf

se îndreaptă exclusiv spre vechea 
metropolă. Va obține Anglia pentru 
ele un regim preferențial și după 
intrarea in Piața comună ? Tocmai 
pentru a afla un răspuns la această 
întrebare a inițiat un turneu în Eu

nifestărilor care au loc de peste două 
săptămîni la Washington, Abbie Hoff
man și Rennie Davis. Cîteva sute de 
persoane au fost rănite sau intoxi
cate cu gaze lacrimogene. Mai multe 
zeci de vehicule au fost incendiate 
sau avariate.

Incidentele s-au prelungit aproape 
toată ziua, avînd drept urmare dacă 
nu blocarea completă a traficului, 
cel puțin o îngreunase considerabilă 
a lui.

Marți au avut loc noi manifestații 
Împotriva războiului din Vietnam. 
După cum transmite agenția Reuter, 
poliția a intervenit din nou, ares- 
tind peste 400 de persoane. Deși si
tuația nu mai este atit de Încordată, 
Washingtonul are aspectul unui oraș 
asediat. Peste 10 000 de soldați și po
lițiști continuă să ocupe principalele 
puncte strategice ale orașului.

și material de luptă. în același sector, 
forțele patriotice au bombardat cu 
rachete o bază americană de artile
rie situată la 7 km sud de localitatea 
Gia Linh. Alte operațiuni militare 
au avut loc în centrul și sudul țării. 
Patrioții au bombardat cu mortiere 
pozițiile saigoneze din districtul Ben 
Cat, de la numai 30 km nord de 
Saigon.

președintele comisiei, William Ful
bright, a susținut că, potrivit infor
mațiilor de care dispune, „numărul 
raidurilor este substanțial mai mare 
anul acesta dccît anul trecut".

Audierea lui Irvin ilustrează, după 
cum transmit agențiile de presă, creș
terea îngrijorării din Congres în le
gătură cu bombardamentele efectuate 
de aviația americană în Valea UI- 
cioarelor și alte regiuni din nordul 
Laosului. Pină acum. Pentagonul a 
susținut că aviația americană ope
rează numai în unele zone din sudul 
Laosului.

/<>) ■

ropa occidentală premierul neo
zeelandez Holyoake. Pentru Noua 
Zeelandă. ca și pentru alte țări ale 
Commonwealth-ului, aderarea Angliei 
poate însemna un dezastru econo
mic „dacă această țară va fi obli
gată de francezi să cumpere unt din 
Franța și nu din Noua Zeelandă". 
(„TIMES").

Datele problemei rămin în con
tinuare atît de încîlcite, îneît in pre
zent se vîntură tot mai mult ideea 
unei intilniri intre premierul Heath 
și președintele Franței, Pompidou. 
Comentind o asemenea posibilă in- 
tilnire la nivel înalt, „FINANCIAL 
TIMES" scrie că ea „ar putea clari
fica unele neînțelegeri, dar dacă nu 
se va ajunge la un acord, atunci va 
fi inevitabilă o ruptură definitivă".

Situația se complică și prin fap
tul că, încercînd să cîștige capital 
politic, unul din liderii conservatori, 
Enoch Powell, aflat în conflict cu ac
tuala conducere, a pornit un asalt 
împotriva cabinetului, învinuindu-1 
că „induce opinia publică în eroare". 
Opinia publică britanică, a spus 
Powell, „nu va fi de acord să devină 
parte a Comunității Economice Eu
ropene ca urmare a unui truc și nu 
va uita niciodată acea persoană sau 
acel partid care au impins-o pe a- 
ceasta cale". Atitudinea lui Powell 
se explică, în primul rlnd, prin mo
tive de oportunism politic, insă gu
vernul nu-și poate permite să o ig
noreze. După cum, în ultima instanță, 
nu poate nesocoti poziția unor 
cercuri foarte largi din Marea Brita
nie, care se împotrivesc mecanisme
lor de integrare ce funcționează in 
cadrul Pieței comune, apreciind că 
acestea pot limita atributele suve
rane ale țării.

Fără îndoială, partizanii britanici 
ai Pieței comune incearcă amărăciu
nea că nici la ei acasă „nu sint în
țeleși". In momentul de față insă, 
neplăcerile principale sint cauzate de 
„necunoscuta franceză", de faptul că 
Parisul ar putea pregăti o surpriză 
sau, cum se exprimă unii comenta
tori. „o bombă cu explozie intîr- 
ziată".

N. PLOPEANU
Londra. 4.

ÎNTREVEDERI 
ALE PREMIERULUI 

(IU EN-LAI
PEKIN 4 (Agerpres). — Premie

rul Consiliului de Stat al R. P. Chi
neze, Ciu En-lai, l-a primit pe Char
les Samba Sissoko, membru al Co
mitetului Național pentru Apărarea 
Revoluției, ministrul afacerilor ex
terne și al cooperării al Republicii 
Mali, șeful delegației guvernamen
tale maliene care face o vizită in 
R. P. Chineză, anunță agenția China 
Nouă.

în timpul unei recepții organizate 
la Pekin, Charles Samba Sissoko a 
reafirmat sprijinul pe care Repu
blica Mali l-a acordat și continuă 
să-l acorde permanent R. P. Chi
neze pentru restabilirea drepturilor 
legitime ale acesteia la Organizația 
Națiunilor Unite și pentru expulza
rea clicii ciankaișiste. In cuvîntul 
de răspuns, Li Sien-nien, vicepre- 
mier al Consiliului de Stat al R. P. 
Chineze, a exprimat convingerea că 
relațiile de prietenie și cooperare 
dintre R. P. Chineză și Republica 
Mali se vor dezvolta și vor deveni 
mai puternice, pe baza celor cinci 
principii ale coexistenței pașnice, 
menționează agenția chineză.

★

Premierul Consiliului de Stat al 
R. P. Chineze a primit pe Chester 
Alvin Ronning, om politic canadian, 
precum și pe ziariștii peruani Ma
nuel Jesus Orbegăză, Antonio Meza 
Cuadra și German Cameră, aflați 
în vizită in R. P. Chineză.

agențiile de presă transmit:
Pentru restabilirea drep

turilor legitime ale R.P. Chi
neze IO O.N.U. Reprezentantul 
permanent al Finlandei la O.N.U., 
Max Jakobson, care candidează pen
tru postul de secretar general al 
O;N.U. în cazul retragerii lui U 
Thant, s-a pronunțat pentru uni
versalitatea organizației mondiale. 
In această ordine de idei, el a sub
liniat importanța restabilirii dreptu
rilor legitime ale R.P. Chineze la 
O.N.U., pe Care a caracietizăt-o a fi 
o acțiune necesară pentru adaptarea 
organizației la realitățile lumii con
temporane. Totodată, el s-a pronun
țat in favoarea prezenței în organis
mele O.N.U. a reprezentanților celor 
două state germane și ai altor țări 
ale lumii.

U Thant despre gravita
tea situației din R.S.A. Vor- 
bind in cadrul sesiunii comune a trei 
organisme ale O.N.U. care se 
ocupă de problemele Africii de 
Sud (Comitetul de decolonizare, 
Comitetul de luptă contra aparthei
dului și Consiliul pentru problemele 
Namibiei), secretarul general U Thant 
a subliniat gravitatea situației din 
R.S.A. El a spus că această situație 
„reprezintă una din cele mai se
rioase violări în masă a drepturilor 
omului din lumea contemporană". 
Vorbitorul a adăugat : „Faptul că 25 
de ani după semnarea Cartei O.N.U. 
milioane de ființe umane trăiesc 
încă în condițiile discriminării și 
represiunii crunte, lipsiți de acele 
drepturi de bază și libertăți funda
mentale pe care Națiunile Unite 
s-au angajat să le apere, constituie o 
sursă majoră de discordie între state 
și slăbește eficiența O.N.U.".

„ZILELE FILMULUI 
ROMÂNESC" 
IN FINLANDA

ln capitala Finlandei a avut 
loc gala filmului „Mihai Vi
teazul", care a marcat începutul 
„Zilelor filmului românesc" in 
Finlanda. Manifestarea se des
fășoară in orașele Helsinki, 
Turku șt Tampere. La gala 
inaugurală au participat Meeri 
Kalavainen, ministrul culturii, 
Jaakko Itala, ministrul invăță- 
mintului, Jusii Saukkonen, pre
ședintele Consiliului municipal 
al orașului Helsinki, Mauno 
Koivisto, guvernatorul Băncii 
Naționale a Finlandei, regizori, 
actori de film și alți reprezen
tanți ai vieții cultural-artistice 
finlandeze. Au fost de față Mir
cea Bălănescu, ambasadorul 
României in Finlanda, și dele
gația de cineaști români. Filmul 
„Mihai Viteazul" a fost primit 
cu căldură și s-a bucurat de a- 
precierea spectatorilor.

întîlnire Jan Marco-Janos 
Peter. Intre 2 și 3 mai la Bratislava 
a avut loc o intilnire a ministrului 
de externe al Cehoslovaciei, Jan 
Marko, și ministrului de externe al 
Ungariei, Janos Peter. Cu acest prilej 
au fost discutate probleme ale dez
voltării relațiilor dintre cele două 
țări și a avut loc un schimb de ve
deri cu privire la unele probleme in
ternaționale actuale, mai ales in le
gătură cu pregătirea convocării con
ferinței general-europene pentru 
securitate și colaborare.

Ln Addis Abeba s au înku- 
nit reprezentanți din 41 de state afri
cane independente pentru, a discuta 
perspectivele dezvoltării industriei și 
comerțului pe continentul lor. Ini
țiată de Comisia economică a Orga
nizației Unității Africane, conferința 
are drept scop intensificarea cooperă

în editura „Nagel“ a apărut 

în limba spaniolă volumul:

de NICOLAE
în urmă cu cîteva zile a 

apărut la cunoscuta casă edito
rială „Nagel" (cu sedii la Pa
ris, Geneva, MUnchen) vo
lumul „NICOLAE CEAUȘESCU: 
Pentru o politică de pace și 
cooperare internațională", tipă
rit in limba spaniolă. El a fost 
precedat, după cum se știe, de 
versiunile franceză și engleză 
ale aceluiași volum, apărute în 
cursul anului trecut tot în edi
tura „Nagel".

Publicat in condiții grafice 
excelente, volumul oferă o sin
tetică și elocventă imagine a 
politicii externe desfășurate de 
partidul și statul nostru, re
unind o culegere de texte din 
principalele rapoarte, discursuri 
și declarații ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, din perioa
da 1965—1970.

Lucrarea cuprinde, de ase
menea, o scurtă biografie a șe
fului statului român și nume-

rii economice și elaborarea unei stra
tegii comune pentru următorul „De
ceniu al dezvoltării".

Diferendul dintre Hondu
ras și Salvador. Powvit știrilor 
transmise din Tegucigalpa, guvernul 
Hondurasului a acuzat Salvadorul că 
ar purta responsabilitatea declanșării 
incidentelor înregistrate săptămîna 
trecută intre unități militare ale ce
lor două țări in golful Fonseca. Co
municatul . constituie un răspuns la 
declarația guvernului Salvadorului 
publicată duminică, prin care Hondu
rasul a fost acuzat că ar fi provocat 
aceste incidente.

Delegația sindicatelor din 
România, °°ndusă de Chițu Flo- 
rea, membru al Comitetului Executiv 
al C.C. al U.G.S.R., care a participat 
la sărbătorirea zilei de 1 Mai in 
R.A.U., a fost primită de Abdel La
tif Bolteia, președintele Federației 
Generale a Muncitorilor din R.A.U., 
ministrul muncii, cu care a avut o 
convorbire prietenească despre dez
voltarea relațiilor între sindicatele 
din cele două țări. O delegație con
dusă de președintele sindicatelor 
egiptene va face o vizită în Româ
nia. O delegație similară română a 
fost invitată să viziteze R.A.U.

Convorbiri iugoslave - 
vest-germane. Bonn au avut 
Ioc convorbiri intre ministrul federal 
al economiei. Karl Schiller, și Toma 
Granfil. membru al Vecei Executive 
Federale a R. S. F. Iugoslavia. In 
centrul discuțiilor s-au aflat proble
me ale dezvoltării relațiilor eoonomi- 
ce dintre cele două țări, în special 
cele privind construirea de către 
R.F.G. a unor unități industriale în 
Iugoslavia.

In Olanda au început 
consultările în vederea al
cătuirii unui nou cabinet. 
Regina Juliana a primit, succesiv. Ia 
reședința sa, pe președinții celor 
două vechi camere ale parlamentului 
și pe vicepreședintele Consiliului de 
Stat.

Noi atentate au fost înresis- 
trate la Belfast în cursul nopții de 
luni spre marți. Ultimele explozii au 
făcut ca numărul atentatelor inre- 
gistrate de la începutul anului în Ir
landa de Nord să se ridice la 131.

Delegația guvernamen
tală sovietică în frunte 011 N>- 
kolai Baibakov, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, președintele 
Comisiei de Stat a Planificării, și-a 
încheiat vizita în Cuba, pierind spre 
patrie, informează agenția T.A.S.S. 
In timpul vizitei, delegația a avut 
întîlniri cu Fidel Castro, prim-secre- 
tar al C.C. al P.C. din Cuba, primul 
ministru al Guvernului Revoluționar 
al Republicii Cuba, și cu președintele 
Republicii, Osvaldo Dorticos. Au fost 
abordate probleme privind dezvolta
rea relațiilor economice dintre cele 
două țări.

Referitor la relațiile din
tre Grecia și Iugoslavia 
la alte probleme de interes reciproc 
din zona balcanică, D. Papaioannou, 
director în Ministerul de Externe al 
Greciei, a avut timp de două zile 
convorbiri la Belgrad cu persoane 
competente ale guvernului iugoslav, 
se arată într-un comunicat publicat 
la Atena.

Congresul a! XXII-lea al 
sindicatelor din Ungaria s a 
deschis marți la Budapesta. La lu
crări participă Pal Losonczi, Jeno 
Fock și alți conducători de partid și 
de stat. Lă congres participă și de
legația Uniunii Generale a Sindica
telor din România, condusă de Ștefan 
Pavel, secretar al Consiliului Central 
al U.G.S.R.

CEAUȘESCU
roase fotografii, ilustrind bo
gata activitate pe plan internă- ș 
țional a președintelui Nicolae 
Ceaușescu.

Intr-o notă introductivă a 
editurii se relevă că această 
culegere definește sensul pro
fund al activității Partidului 
Comunist Român, ca „partid al 
tinereții, al viitorului".

Volumul răspunde interesului 
pe care cercuri tot mai largi 
de cititori ii manifestă față de 
România, față de personalita
tea marcantă, de prezența acti
vă in viața internațională a 
președintelui Nicolae Ceaușescu, 
reflectă atenția și stima cu 
care este privită în lumea con
temporană țara noastră, activi
tatea neobosită a reprezentan
ților săi de promovare a păcii 
și cooperării in întreaga lume.

Paul DIACONESCU
Paris, 4

Președintele Republicii 
Chile, Salvador Allende, l-a primit 

tpe Eugen Kattner, adjunct al minis
trului pentru problemele economice 
externe al R. D. Germane, care se 
află, in fruntea unei delegații, intr-o 
vizită la Santiago. Cu acest prilej, 
relatează agenția A.D.N., a avut loc 
un schimb de păreri cu privire la 
extinderea colaborării dintre cele 
două țări.

Curtea Supremă a S.U.A. 
a decis Bă mențină in vigoare pe
deapsa cu moartea. Decizia este de 
natură să pună capăt moratoriului 
existent de patru ani asupra execu
tării sentințelor de condamnare la 
moarte pronunțate de diverse tribu
nale. In închisorile americane se află 
în prezent 650 de condamnați la 
moarte care așteaptă execuția.

James Earl Ray, condamnat 
la 99 ani închisoare pentru asasinarea 
fostului lider al populației de culoa
re, Martin Luther King, a încercat să 
evadeze. El a fost prins în momentul 
cind încerca să escaladeze zidul în
chisorii.

La sediul UNESCO din 
PariS au inceput lucrările Co
mitetului internațional de experțl 
neguvernamentali, însărcinat cu ela
borarea studiului pe care UNESCO 
îl pregătește în prezent, la cererea 
O.N.U., cu privire la înființarea 
„Universității internaționale a Na. 
țiunilor Unite". Din partea Românie, 
participă la lucrările acestui comi
tet profesor doctor Jean Liveseu, 
rectorul Universității din București.

Alegeri prezidențiale pen- 
tru desemnarea noului șef al statului 
pentru următorii șapte ani au avut 
loc ieri in Liberia. Agenția Reuter 
apreciază că actualul președinte, 
William Tubman, ace toate șansele 
de a-și reînnoi mandatul.

Premierul desemnat al 
Republicii Arabe Yemen, 
Ahmed Mohamed Noaman, a format 
noul guvern yemenit, alcătuit din 18 
membri.

IN LVNA IUNIE

MANIFESTĂRI 
CONSACRATE ROMÂNIEI 

LA DUSSELDORF
BONN 4 — Corespondentul

Agerpres, Mircea Moarcăș, trans
mite : Ambasadorul Republicii 
Socialiste România in R. F. a 
Germaniei, Constantin Oancea, 
a ținut o conferință de presă cu 
prilejul organizării in orașul 
Diisseldorf, intre 4 și 13 iunie, 
a unor manifestări reunite sub 
denumirea : „România se pre
zintă — Zile ale economiei și 
culturii românești". Aceste ma
nifestări se vor desfășura sub 
auspiciile Camerei de Comerț a 
Republicii Socialiste- România și 
societății vest-germane de târ
guri și expoziții „Nowea". Ex
poziția economiei naționale ro
mânești care va fi organizată 
la Diisseldorf, a spus ambasa
dorul român, va fi cea mai mare 
manifestare de acest fel organi
zată de România în R. F. a Ger
maniei, ea propunindu-și să o- 
fe’re vizitatorilor o imagine cit 
mai cuprinzătoare asupra po
tențialului economic* al țării 
noastre, ln aceeași perioadă 
vor avea loc numeroase alte ac
țiuni, intre care „o săptămînă a 
filmului românesc", expoziții de 
artă etc.
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