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ȘEDINȚA DE CONSTITUIRE A COMISIEI CENTRALE 
DE PARTID Șl DE STAT PENTRU ELABORAREA 

PROGNOZELOR DE DEZVOLTARE ECONOMICĂ

In ziua de 8 iulie a.c. a avut loc ședința 
comună a Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R. și a Consiliului de Miniștri, prezi
dată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România.

La ședință au participat conducătorii 
organizațiilor și instituțiilor centrale, șefii 
de secții ale C.C. al P.C.R., conducătorii 
organizațiilor de masă.

Cu acest prilej s-a analizat indeplinirea

planului de stat de dezvoltare a econo
miei naționale în perioada 1 ianuarie-30 
iunie 1971; au fost, totodată, examinate 
problemele înfăptuirii și depășirii sarci
nilor prevăzute pe semestrul al II-lea al 
acestui an, precum și ale pregătirii con
dițiilor pentru realizarea planului pe anul 
viitor, adoptîndu-se măsuri corespunză
toare.

In încheierea lucrărilor ședinței, a luat 
cuvîntul tovarășul Nicolae Ceaușescu.

SI SOCIALĂ A ROMÂNIEI
7

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a vizitat expoziția „Realizări 
și perspective ale industriei 

ușoare românești"

Pe baza hotârîrii adoptate de 
plenara C.C. al P.C.R. din 5—6 
mai 1971, ieri. 8 iulie a.c., a avut 
loc, sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului de 
Stat, ședința de constituire a Co
misiei Centrale de partid și de 
stat pentru elaborarea prognozelor 
de dezvoltare economică și socială 
a României.

Componența comisiei este urmă
toarea : președintele Comisiei
Centrale de partid și de stat pen
tru elaborarea prognozelor de 
dezvoltare economică și socială a 
României, NICOLAE CEAUȘESCU: 
membri : Nicolae Agachi, ministrul 
industriei metalurgice, Gheorghe 
Aldea, doctor inginer, directorul 
Institutului de cercetări și proiec
tări foraj-extracție Cimpina, Bu

ACORD DEPLIN, HOTĂRÎRE FERMĂ 
PENTRU ÎNFĂPTUIREA

PROGRAMULUI DE MĂSURI PROPUS 
DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
PENTRU DEZVOLTAREA CONȘTIINȚEI 
SOCIALISTE A OAMENILOR MUNCII, 

PENTRU ÎNTĂRIREA SPIRITULUI 
PARTINIC, REVOLUȚIONAR

AL ÎNTREGII ACTIVITĂȚI POLITICO- 
IDEOLOGICE DIN ȚARA NOASTRĂ

Pe adresa redacției continuă să sosească, din toate 
colțurile țării, numeroase declarații, scrisori, luări de 
poziție care salută cu satisiacție ansamblu! cuprinzător 
de măsuri propus de tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
adoptat de Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R., privind 
îmbunătățirea activității de educare marxist-leninistă a 
membrilor de partid, a tuturor oamenilor muncii. O dală 
cu adeziunea unanimă iață de măsurile preconizate, este 
exprimată hotărîrca de a asiqura aplicarea lor neîntîr- 
ziată în viață, creșterea combativității revoluționare in 
întreaga activitate politico ideologică, întărirea spiri
tului militant al acesteia, ca o condiție a accelerării pro
gresului societății românești pe calea socialismului și 
comunismului.

PAGINILE A 1V-V-A

jor Almășan. ministrul minelor, 
petrolului și geologiei, loan Avram, 
ministrul industriei construcțiilor 
de mașini ; Iosif Banc, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri ; 
Constantin Băbălău, prim-secretar 
al Comitetului județean de partid 
Dolj : George Bărănescu, profesor, 
rectorul Institutului politehnic din 
București ; Maxim Berghianu, pre
ședintele Comitetului de Stat al 
Planificării ; Alexandru Bîrlădea- 
nu, academician ; Petre Blajovici, 
președintele Comitetului de Stat 
pentru Economia și Administrația 
Locală ; Emil Bodnaraș, vice
președinte al Consiliului de 
Stat, Mihai Bogdan, profesor, 
rectorul Institutului de petrol, 
gaze și geologie, Nicolae Boz- 
dog, ministrul comerțului inte
rior, Aurel Bozgan, inginer, direc
torul general al Fabricii de ma-

șini-unelte și agregate București, 
Anton Breitenhofer, redactor-șef 
al ziarului „Neuer Weg“, Petru Bu- 
nea, inginer, directorul general al 
Grupului industrial petrochimic 
Borzești, Cornel Burtică, ministrul 
comerțului exterior, Zoe Dumitres- 
cu-Bușulenga, profesor, Universita
tea din București, Cornel Cazan, 
inginer, directorul general al în
treprinderii de construcții-montaje 
siderurgice Galați, Ion Cătuneanu, 
doctor inginer, decanul Facultății 
de electronică — Institutul poli
tehnic din București, Elena 
Ceaușescu, doctor inginer, directo
rul Institutului Central de Cerce
tări Chimice, Stoica Chivu, pre
ședintele Comisiei Centrale de Re
vizie, Gheorghe Cioară, președin
tele Consiliului Național pentru 
Știință și Tehnologie, Miron Con- 
stantinescu, președintele Academiei (Continuare în pag. a IlI-a)

de Științe Sociale și Politice, Ion 
Cosma, ministrul turismului, Ion 
Brăduț. Covaliu, președintele U- 
niunii Artiștilor Plastici, Ion Cră
ciun, ministrul industriei ușoare, 
Georgeta Cristoloveanu, inginer, 
director tehnic la Combinatul de 
mătase București, Mihai Dalea, 
președintele Colegiului Central de 
Partid, Marțian Dan, prim-secretar 
al C.C. al U.T.C., ministru pentru 
problemele tineretului, Florian Dă- 
nălache, ministrul transporturilor 
șj telecomunicațiilor, Miu Dobres- 
cu, prim-secretar al Comitetului 
județean de partid Iași, Constantin 
Drăgan, prim-secretar al Comite
tului județean de partid Brașov, 
Emil Drăgănescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Aurel Du
ca, prim-secretar al Comitetului

Unul din pavilioanele marelui 
Complex din Piața Scinteii găz
duiește zilele acestea expoziția 
,,Realizări și perspective ale indus
triei ușoare românești".

în cursul după-amiezii de joi, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășii Manea Mănes- 
cu, Gheorghe Pană, Ilie Verdeț, 
precum și Ion Crăciun, ministrul 
industriei ușoare, au vizitat expozi
ția, amplă frescă a succeselor din 
această ramură importantă a eco
nomiei naționale, atît în domeniul 
autoutilării cît și al realizării de 
bunuri de larg consum, precum și 
a perspectivelor sale în actualul 
cincinal.

La intrarea în expoziție, condu
cătorilor de partid și de stat li se 
prezintă, prin intermediul unei 
hărți, dezvoltarea pe care a cunos- 
cut-o industria ușoară, ale cărei 
întreprinderi sînt amplasate pe în
treg cuprinsul patriei. Rod al poli
ticii partidului de repartizare judi
cioasă a forțelor de producție, de 
ridicare pe verticala industrializă
rii a tuturor zonelor, în actualul 
plan cincinal în industria ușoară 
urmează să intre în producție alte 
54 de întreprinderi moderne. Ele 
vor spori „zestrea" acestei ramuri, 
care și în trecutul cincinal a cu
noscut. o dezvoltare deosebit de di
namică. Mărturie stau noile fabrici, 
ale căror produse sînt destinate 
satisfacerii nevoilor crescînde ale 
populației : „Argeșeana" din Pi
tești, Țesătoria de mătase „Vic
toria" din Iași, Fabrica de trico
taje de lînă din București, Filatura 
pentru fire din fibre chimice și 
bumbac de la Oltenița, Tăbăcă- 
ria minerală din Corabia, Fa
brica de talpă și încălțămin
te de cauciuc din Drăgășani, 
Fabrica de articole de sticlă
rie din București, Fabrica de con

fecții din Vaslui și altele. Un mare 
număr din întreprinderile existen
te au fost modernizate și reutilate, 
fapt ce oglindește procesul conti
nuu de perfecționare și moderniza
re a acestui sector, valorificarea su
perioară a resurselor de materii 
prime.

Mari grafice înfățișează rezulta
tele obținute pe linia creșterii și 
diversificării producției. Sînt sem
nificative rezultatele din ultimul 
cincinal, cind s-au obținut 0 produc
ție suplimentară de 14 miliarde lei. 
un ritm anual de creștere de 11.6 
la sută, o sporire a productivității 
muncii de 38.9 la sută și o depășire 
a volumului de export cu 84.5 la 
sută. Produsele industriei ușoare 
românești sînt exportate astăzi în 
72 de țări de pe toate continentele 
lumii.

Rezultate apreciabile sînt con
semnate și în privința îmbunătățirii 
sortimentelor și a diversificării pro
ducției, sarcini de mare importan
ță pe care conducerea partidului și 
statului le-a pus în fața industriei 
ușoare. Specialiștii Institutului de 
cercetări textile arată că o serie de 
procedee noi au contribuit la dez
voltarea bazei de materii prime, la 
elaborarea unor tehnologii moderne 
în vederea folosirii mai raționale a 
lînii și bumbacului, a îmbunătățirii 
calității produselor. în discuțiile cu 
cercetătorii sînt subliniate și rezul
tatele obținute de specialiști din 
sectorul pielăriei și cauciucului care 
au pus la punct în ultimul timp o 
serie de metode moderne de tăbă- 
cire a pieilor, noi tipuri de colo- 
ranți pentru vopsirea blănurilor și 
prelucrarea pieilor de bovine, de 
producere și folosire largă a înlo
cuitorilor sintetici. Se arată că spe
cialiștii români au pus la punct o 
tehnologie și pentru prelucrarea 
pieilor din pește oceanic care pot 
fi bine folosite în marochinărie și 
la încălțămintea ușoară.

La standul rezervat sectorului 
de încălțăminte din piele și din 
înlocuitori, unde sînt expuse mo
dele variate, cave vădesc bun guși 
și preocupare pentru calitate, to
varășul Nicolae Ceaușescu dă in
dicația ca întreprinderile producă
toare să organizeze magazine 
proprii de desfacere încît cumnă 
rătorii să aibă posibilitatea să-și 
aleagă modelele după gustul lor, 
eliminîndu-se astfel intermediarii 
care există încă între industrie și 
comerț.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
celorlalți conducători de partid și 
de stat le sînt prezentate în conti
nuare rezultatele cercetărilor în

treprinse în domeniul utilizării cît 
mai largi a maselor plastice, al 
perfecționării continue a tehnolo
giilor și proceselor de fabricație 
din industria textilă, a confecții
lor, sticlăriei. Ele ilustrează faptul 
că sînt create posibilități multiple 
pentru realizarea unor articole de 
consum diverse, atrăgătoare. în 
cantități mereu sporite, în pas cu 
cerințele populației.

Ponderea cea mai mare a expo
ziției o cuprind mașinile și utila
jele folosite în această ramură și 
care sînt realizate de întreprin
derile Ministerului Industriei 
Ușoare. Unitățile au fost dotate cu 
utilaje de înalt nivel teluric, peste 
59 la sută din totalul războaielor 
fiind înlocuite cu mașini automate, 
ceea ce a condus la creșterea cu 
mai bine de 50 la sută a producti
vității muncii. Se arată că între
prinderile Ministerului Industriei 
Ușoare asigură în prezent mai 
bine de 50 la sută din necesarul de 
mașini pentru întreprinderile din 
acest sector, fabricînd aproape 300 
de tipuri.

Pe parcursul vizitei sînt prezen
tate oaspeților cele mai moderne 
războaie de țesut, mașini de trico
tat, de cusut pentru textile și în
călțăminte, realizate de întreprin
derile „1 Iunie" din Timișoara, 
„Metalul Roșu" din Cluj, între
prinderea de utilaje din Tîrgu- 
Mureș, „Nicovala" din Sighișoara.

Se relevă o serie de realizări în 
acest domeniu obținute de între
prinderile de textile și încălță
minte prin autodotare. Fabrica de 
ace din București, de exemplu, 
este evidențiată ca fiind înzes
trată aproape în totalitate cu ma
șini produse în cadrul întreprin
derii.

Atrage atenția în standul mași
nilor și utilajelor prezentate linia 
tehnologică completă pentru rea
lizarea încălțămintei. Se relevă că 
utilajele asimilate în ultimul timp 
pentru acest sector au permis in
dustriei pielăriei să producă noi 
sortimente de încălțăminte

în discuțiile dintre oaspeți șl 
gazde se subliniază că pentru ri
dicarea nivelului tehnic al pro
ducției, pentru îmbunătățirea ca
lității produselor specialiștii au 
făcut_ o serie de inovații și rațio
nalizări de o deosebită importan
ță. Multe inovații ale specialiști
lor români din industria ușoară 
au fost medaliate în cadrul unor 
tîrguri internaționale. Se prezintă 
printre altele mașina de tricotat 
degete pentru mănuși realizată de 

(Continuare în pag. a III-a)

PENTRU
ÎNTĂRIREA PRIETENIEI 

Șl SOLIDARITĂȚII 

INTERNAȚIONALE
A ȚĂRILOR SOCIALISTE

PAUL N1CULESCU - MIZIL 
membru ol Comitetului Executiv, ol Prezidiului Permanent, 

secretar ol C.C. al P.C.R.
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FAPTUL] 
DIVERS
Explorați 
comorile 
din „Cartea | 
norocului"!

Publicam, nu de mult, la a- I 
crastâ rubrică, o nota in care ■ 
relevam că. in ultimii ani. Casa I 
de Economii și Consemnați uni a I 
fost nevoită să editeze o «adevă
rată carte, cuprinzind in paginile I 
ei zeci și sute de librete sau I 
obligațiuni C.E.C. ieșite ciștigâ- ■ 
toare la diverse trageri, pentru i 
a-i «ajuta pe titularii lor sâ intre I 
In posesia unor sume de bani la | 
care nici cu gindul nu gindesc. 
Tntr-una din zilele trecute, San- I 
fir Teodorescu din București, in- | 
trarea Cofiței nr. 4, s-a decis ' 
să consulte „Cartea norocului*', i 
$i n-a făcut deloc rău. In pa- I 
ginile acesteia îl aștepta o sur- | 
priză (pe care, cu consimțâmin- . 
tul său. o facem publică), cu a- I 
devărat. mare : încă de la tra- I 
gerea din 31 octombrie 1968 era ’ 
posesorul unui ciștig de 50 000 I 
lei ! Bucuros de aceasta desco- I 
perire, el i-a oferit imediat I 
10 000 lei fiului său- care il aju- ■ 
tase să ajungă la ea. Să nu I 
uităm insă câ aceasta este doar | 
una din comorile care pot fi 
scoase la iveală in condiții si- I 
milare. Prin urmare. „Cartea I 
norocului** își așteaptă tn conți- I 
nuare... exploratorii ! |

Admones
tare... 
mortala

Victor Manea, domiciliat în I 
Tr. Severin, strada Calonfirescu I 
nr. 169, s-a certat intr-una din ’ 
zilele trecute cu soacra sa, Ve- i 
rona Stefu, in etate de 78 de I 
ani. In toiul disputei, găsind că | 
aceasta ar fi calea cea mai ni
merită pentru a o admonesta fi I 
a pune capăt diferendului, a a- I 
pucat-o de miini și a imbrîn- • 
cit-o. In urma căderii, V.S. s-a ■ 
lovit la cap și a decedat. Victor | 
Manea, de profesie contabil, I 
ajuns la virsta de 60 de ani, re- . 
prefă acum zadarnic cele intim- I 
plate. Nesăbuința de o clipă s-a I 
soldat cu pierderea unei vieți si, 
in ce-l privește, cu perspectiva ț 
pedepsei prevăzute de lege. I

Dintr-un foc |
Intr-unui din birourile Intre- | 

prinderii de electricitate din I 
Oradea, izbucnise un incendiu. | 
Cițiva muncitori de la fabrica . 
„Avântul" au intervenit cu I 
promptitudine și. împreună cu I 
pompierii militari, au reușit ' 
să-l lichideze înainte de a lua | 
proporții. Cum și de unde se I 
aprinsese focul ? In biroul res- | 
pectiv, a fost găsit un registru . 
muiat in benzină și listele unui I 
inventar efectuat in ziua res- I 
pectivă. atestind. printre altele, 1 
o delapidare de 1 400 lei, săvir- I 
șită de casiera Maria Carmen I 
Dalma Csehik. Pentru a li se I 
pierde urma, dumneaei se hotă- ■ 
rise să prefacă toate actele în I 
scrum. Acum, dintr-un foc, va | 
trebui să răspundă atit pentru 
delapidare cit și pentru... foc ! I

Condam
natul... 
necunoscut

Intr-una din zilele trecute, o I 
instituție din Tg. Jiu a primit | 
o adresă, din partea Judecătoriei 
sectorului 1 din București, cu I 
următorul conținut : „Conform I 
sentinței nr. 167 din 23 iunie * 
a.c., cetățeanul Speil Jiirgen, sa- | 
lariat al dv... va trebui să plă- I 
tească suma de 1 676 lei, impru- | 
mut nerestituit cetățencei Ștefă- 
nescu N. Niculina din Bucu- I 
reștiu. Sentința fiind dată, insti- I 
tuția respectivă urma să o res- 1 
pecte ad literam. Acest lucru este I 
insă imposibil. Pentru simplul I 
motiv că S. J., domiciliat in I 
București, strada Pitar Moș nr. . 
11, nu figurează și nici nu a fi- I 
gurat niciodată in statele ei de I 
plată. Eroarea va trebui corec
tată deci tot de către Judecăto- I 
ria sectorului 1 din București. I 
Altfel, condamnatul rămine pur I 
și simplu necunoscut.

în „caierul" 
plusurilor și 
minusurilor

Zilele trecute, s-a efectuat un I 
control la 13 centre D.C.A. pen- | 
tru preluarea linii contractate cu I 
producătorii din județul Buzău. ■ 
Cu acest prilej, au fost descope- I 
rite (și înregistrate ca atare in | 
gestiuni) plusuri In valoare de 
peste 40 000 lei. Totodată s-a I 
stabilit câ. in urma înșelării I 
producătorilor prin trecerea linii • 
predate in alte categorii de ca- i 
litate decit cele reale, unii a- I 
chizitori iși puseseră ..de o par- | 
te**, in total, circa 20 000 lei. Tn 
același timp insă. Ștefan Neaga, I 
salariat la centrul D.C.A. Buzău, I 
avea in gestlure un minus de 1 
933 kg de lină. In valoare de I 
peste 42 000 lei. După cum se I 
vede, „caierul** gestiunii centre- | 
lor respective este destul de in- . 
curcat. Invităm organele de rc- I 
sort să intre pe fir pentru a I 
descurca întreaga afacere. 1

Rubrică redoctoîd de :
Dumitra TIRCOB 
Gheorqhe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților | 
rrScînteii" i

IIIWIIII IIISI'lll
..commiui T

Ostașii contingentu
lui 1970 au fost trecu ți 
in rezervă. In sufle
tele lor sentimentele 
de bucurie de a reveni 
acasă se împletesc cu 
cele de nostalgic pen
tru despărțirea de to
varășii de arme cu 
oare au împărțit bucu
riile și grijile ostășești.

l-am întâlnit prin 
gări, la Craiova, Con
stanța, Brașov... Sub 
hainele civile, trupu
rile tinere păstrau a- 
cel inimitabil fel de a 
compune fiecare miș
care pe care-1 conferă 
viața de soldat. Iar fe
țele exprimau, reținut 
sau exploziv, bucuria 
unui moment greu de 
uitat : Împlinirea unei 
înalte datorii către țară 
și. deopotrivă, începu
tul unui nou capitol de 
biografie.

Despărțirea camara
derească se consuma 
in scene emoționante. 
Tinerii se îmbrățișau 
cu căldură, își strân
geau miinile, se pri
veau ochi in ochi, fie
care încercind să-șl în
tipărească chipurile 
celorlalți. Un grup s-a 
fotografiat pe treptele 
unui monument ridicat 
in cinstea eroilor din 
războiul antihitlerist ; 
imaginea va ocupa de 
bunăseamă un loc a- 
parte în albumele de 
familie. Alți rezerviști' 
porniți dintr-o garni
zoană transilvăneană 
au ținut ca, înainte de 
a se înapoia la cei 
dragi, să-și ia rămas 
bun de la bătrînii și 
copiii cărora le-au ve
nit in ajutor in zilele 
grele ale calamităților 
din primăvara anului 
trecut

Stagiul militar a du
rat prietenii care dau 
un conținut tot mai 
bogat unității tinerilor 
români, maghiari, ger
mani și de alte națio
nalități, marii noastre 
familii socialiste.

...Un nou contingent 
trecut prin școala ar
matei populare se re
întoarce la orașe și 
sate, îmbogățit cu o

experiență de nepre
țuit. In cronicile re
gimentelor. el a lăsat 
înscrise la loc dc cinste 
înfăptuiri de seamă ca 
apărător și constructor 
al patriei sale, îndepli
nind neabătut îndem
nul comandantului 
suprem, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. In 
nivelul de pregătire al 
unităților mecanizate, 
de tancuri. artilerie, 
pontonleri, marină, a- 
viație, rachete, in In
dicii de calitate cotați 
cu calificative bune și 
foarte bune, sini incor
porate și eforturile ge
neroase ale acestui 
contingent, căruia co
mandanții, organizați
ile de partid și de 
U.T.C, i-au călăuzit 
pașii, cu exigență dar 
si cu grijă caldă, spre 
formarea lor ca ostași 
devotați României so
cialiste. apărători ai 
independenței șl suve
ranității- ci. In urcușul 
neobosit pe treptele 
măiestriei ostășești, 
bărbații acestui con
tingent și-au sporit vi
goarea fizică și spiri
tuală, au deprins meș
teșugul mînuirii pre
cise a unor arme mo
derne. Personalitatea 
lor in formare a că
pătat noi valențe pe 
terenurile de instrucție, 
în poligoane, tanco- 
droame, aerodroame. 
Cutezanța în fața gre
utăților, dirzenia și ho- 
tărirea le definesc as
tăzi mai pregnant pro
filul de ostași, de oa
meni, de cetățeni.

Procesul complex de 
instruire, gradul înalt 
de tehnicitate al unită
ților de toate armele 
le-au influențat puter
nic calificarea, deprin
derile lor tehnice au 
căpătat plusuri evi
dente. Politehnizarea 
pregătirii conferă ar
matei de azi un rol 
important, inscriin- 
du-se in rindul insti
tuțiilor de seamă ale 
țării care lucrează la 
formarea și modelarea 
omului societății noas
tre noi, socialiste.

Totodată, energia, 
cutezanța și dirzenia 
tinerilor din contin
gentul 1970 rămin i- 
mortallzate și in efigia 
combinatelor chimice 
de la Brazi și Pitești. 
«i monumentalului arc 
dc beton de peste Du
năre de Ia Giurgeni— 
Vadul Oii, In zveltele 
construcții ce dau fru
musețe de basm litora
lului românesc. în ini
mile miilor de oa
meni care au avut 
de suferit furia Some
șului. Mureșului, Tțr- 
navelor, Șiretului și 
altor riuri, ieșite tu
multuos din matca lor, 
va rămine neștearsă 
amintirea faptelor de 
umanism și vitejie ale 
ostașului român. ..Os
tașul contingent 1970° 
a intrat în marca car
te a istoriei noastre 
demn de eroicii sâi 
înaintași ale căror tra
diții le-a cinstit și le-a 
ridicat mai sus.

Armata noastră — 
această creație a par
tidului, înaltă școală 
de educație politică, 
morală și cetățenească 
a națiunii — a adincit 
in conștiința tinerilor 
ce-și vor relua acum 
locurile pe frontul 
muncii și al învățătu
rii vrednicia, discipli
na. răspunderea patrio
tică ; uzinele, șantiere
le, ogoarele, instituțiile 
de învățămînt ce îi aș
teaptă vor simți ener
gia și hărnicia acestor 
tineri în plină matu
ritate, clădite pe so
clul trainic al ordinii 
și disciplinei ostășești.

Tinăruț din contin
gentul 1970 va arăta 
prin faptele sale, la 
postul său pe frontul 
construcției socialiste, 
în formațiunile gărzi
lor patriotice, că țara 
se poate bizui pe 
munca sa, pe dăruirea 
sa consacrate prospe
rității patriei, apărării 
viitorului ei luminos.

Locotenent-colonel 
Constantin 
ZAMFIR

17,00 Deschiderea emisiunii 
școală. Consultații pentru 
examenele de admitere. Chi
mie : Reacții organice (I). Is
torie : România pe drumul 
construcției socialismului.

18,00 Căminul.
18,50 Lumea copiilor. Ecranul cu 

pisicuțe.

19,10 Tragerea loto.
19,20 1001 de seri.
19,30 Telejurnalul 

Sport.

80,10 Reflector.

Î0.25 Panoramic științific, 
noze în știință ți tehnologie.

21,10 Film artistic. Subiect pentru 
o schiță. Cu Nikolai Grinko, 
Marina Vlady. Regia : Ser- 
ghei Iutkevlcî.

22,35 Telejurnalul de noapte.
12,45 închiderea emisiunii.

Cităm dinir-o discuție cu prob - 
fKiara emerită Clotilda Constanti- 
nescu, directoarea liceului ..Mihail 
Eminoacu" din Buzău : „în procesul 
complex de formare a generației do 
mîlne, cinematograful — in loc -•* 
fie aliatul nostru cel mai consecvent 
— acționează adeseori într-un ficus 
contrariu, propune tipuri de eroi și 
tipuri de concepții care nu pot exer
cita decit o inriurire dăunătoare asu
pra tineretului. Nu susțin că. ieșind 
de. la un film in care este vorba 
despre un furt, spectatorul se simte 
imediat tentat să imite aventura 
eroului. Dar sint încredințată ci 
«afluxul filmelor de această naturii 
in programele de cincm.a și de tele
viziune, și aceasta cu deosebire in 
orașele mari, poluează clim.atul mo
ral, constituie un factor nociv care 
nu poale fi desconsiderat. Se face, 
am impresia, o confuzie cu privire 
la rolul de divertisment al filmelor, 
considerindu-se acest rol ca o justi
ficare general-valabllă pentru orice 
fel de concesii. Sini, desigur, nece
sare și filme distractive, comedii, 
filme de acțiune, insă ceea ce tre
buie să prevaleze este valoarea so
cială, adică valoarea educativă și 
estetică a filmului, principalul crite
riu fiind ideea, mesajul pe care îl 
propagă. Divertismentul nu se iden
tifică neapărat cu superficialitatea 
vulgară a filmelor de genul celui 
intitulat „Trandafiri roșii pentru 
Angelica*', programat în orașul nos
tru, și cu «atit mai puțin cu bru
talitatea etalată în atitea alte fil
me, sau cu înfățișarea in de
talii a organizării unor jafuri „sen
zaționale". Cu mai 'multă strădanie, 
varietatea necesară a repertoriului 
cinematografic ar putea fi. cred, 
asigurată și fără filme cu un poten
țial de influențare negativ".

In vremea din urmă, am primit 
mai multe astfel de sesizări. Meca
nicul Toma Nicolov ne-a scris câ „la 
Suceava sînt. perioade în care ru
lează prea multe filme lipsite de 
orice valoare educativă, filme din 
care tot ce se poate învăța este : 
cum să te bați și cum să ieși din 
orice situație folosind nu forța ade
vărului, ci pumnii sau pistolul".

— Pe frontispiciul cinematografu
lui „Scala" din centrul Capitalei — 
semnalează tehnicianul Grigore Mo- 
bolea, de la Revizia de vagoane 
București-Grivița — a tronat multă 
vreme, inclusiv săptămîna trecută, 
un afiș care înfățișa un om lovin- 
du-1 bestial pe altul cu piciorul in 
burtă. Era „reclama" filmului „La 
revedere, prietene". Pe măsura fil
mului, această reclamă vorbește și 
despre o concepție privind mijloace
le de atragere a spectatorilor la ci
nematograf, despre ideea prostească 
și absurdă că afișînd o bătaie săl
batică atragi publicul. Dar violen
ța aceasta nu este in firea românu
lui. Dorim și vedem cu plăcere fil
me optimiste sau drame în care este 
vorba despre oameni obișnuiți, și 
nu despre niște rătăciți sau despre 
niște epave pentru care nici viața 
lor și nici a altora nu au nici un 
preț. Spun asta cu toată tăria, ca 
cetățean și ca părinte preocupat de 
educația copiilor săi. ca om care 
muncește intr-o întreprindere unde 
sint numeroși tineri. Dacă vrei să 
mergi intr-o seară la o grădină de 
cinema, cu greu vei găsi un film în 
care să nu existe împușcături, și 
bătăi, și furturi, și omucideri, și 
șantaje etc., etc. E vorba aici și de 
calitate, e vorba și despre cantitate, 
și e vorba mai ale® despre faptul că 
în alegerea filmelor pare să nu existe 
nici o grijă pentru un echilibru, pen
tru respectarea unui principiu edu
cativ. Or, această situație, care mi 
se pare cu totul anormală, trebuie 
remediată ca orice anomalie".

Opiniile pe care le-am citat aduc 
tn discuție o problemă care a mai 
făcut adesea obiectul unor intervenții 
critice In ziarul nostru. Deși s-au 
putut constata unele eforturi ale or
ganelor difuzării filmelor de a 
aduce pe ecrane, cu mai mul
tă promptitudine, producții de pres
tigiu ale cinematografiei din ță
rile socialiste ca și din alte stu
diouri ale lumii, programarea con

tinua să prezinte - după cum v< - 
dem — serioase deficiențe îndeosebi 
>ub raport educativ. Fără a împăr
tăși părerea unei alte cititoare care 
s-i adresat ziarului pronunțindu-sr 
pentru „excluderea cu desăvirșlre a 
oricăror filme de aventuri, polițiste, 
de orice proveniență, a oricărui 
filme de război, pentru a face loc 
mai multor filme de dragoste", tr< - 
buie să observăm că in politica de 
selecție și difuzare a filmelor nu 
acționează încă — consecvent și cu ri
goarea cuvenită — criteriile clare co
respunzătoare rolului social, educa
tiv al cinematografului, principiilor 
ideologice șl estetice ale societății 
noastre.

S-au împuținat, evident, peliculei.' 
de o crasă mediocritate — de genul 
filmelor „Comisarul X și panterele 
albastre", sau ..Degetul de fler" (ele 
rulează „numai" in diferite cinemato
graf.' din provincie...). Opțiunea pen
tru producții de o ținută artistică mai 
înaltă este, fără îndoială, salutară — 
dar cu o condiție : acestei opțiuni 
sâ-i corespundă și exigenta in ce

tea, calitățile artistice reale constituie, 
in astfel de cazuri, circumstan
țe agravante ; ^ocul actorilor, me
seria regizorului II fură pe spectator 
și fac să sporească și mai mult pu
terea de convingere și, respectiv, in
fluența acestor filme. Sint elemente 
care nu îndreptățesc cîtușl de puțin 
atitudinea unilaterală a unor critici 
grăbiți să le aprecieze de pe poziții 
estetizante, sau voind să tacă „im
presie" ca „specialiști »upra-rafi- 
nali".

Critica esta de multp ori decon
certantă — apreciază prof. Luiza 
Răican, director adjunct al liceului 
„Nicolae Bfilcescu** din Capitală. 
Discutind recent cu elevii mei despre 
filme, mi-au fost arătate două cronici 
la filmul „La revedere, prietene', 
una ascuțit critică apărută in „Scln- 
tcia tineretului" și alta diametral 
opusă, apărută intr-o revistă de cul
tură, si am fost solicitată să „arbi
trez". Fără îndoială, in aprecierea 
unui film pot exista opinii diverse. 
Dar nu cred că in problemele de 
conținut, in definirea valorii ideolo-

NU! filmelor 
care poluează 
climatul moral

privește aspectele de substanță, con
ținutul, ideile pe care le afirmă fie
care film. Or aici, in îndeplinirea 
acestei condiții esențiale, se manifes
tă fisurile repertoriului curent.

După cum remarca ing. E. Patra- 
ulea, „apar filme cu distribuții ră
sunătoare si admirabil făcute, dar 
care iti lasă un gust amar ; ce alt
ceva dacă nu condiția animalică a 
omului, privit morbid, degradat și 
degradant, inclusiv zădărnicia luptei 
pentru mai bine o demonstrează fil
mul „Și caii se împușcă, nu-i așa ?" 
— un film făcut parcă tocmai in nu
mele acestei lupte, dar de pe o po
ziție filozofică pesimistă, a autodis
trugerii ? Sau filmul „Butch Cassydv 
și Sundance Kid" — care, deși susți
nut de doi actori excelenți. se trans
formă într-o baladă care face apolo
gia violenței și a eșecului uman".

Interlocutoarea, ca și alți partici
pant la anchetă, arată că apar noi 
filme de aveiituri caracterizate de o 
paradoxală răsturnare a valorilor e- 
tice, umane : oameni „buni", plini de 
ascunse virtuți, campioni ai puterii d-> 
sacrificiu și ai prieteniei „adevărate" 
iși au pasămite sediul in lumea in
terlopă, în mediile de la periferia so
cietății — și sint infinit superiori ce
lor care semnifică legalitatea. Iar 
aceste calități le legitimează, pe e- 
cran, violența nesțăpiniiă sau calcu
lată, încălcarea unor norme elemen
tare și generale de conduită socială : 
asasini sau briganzi „simpatici" — 
creionați astfel Incit să atragă de 
partea lor simpatia spectatorului — 
Bint propulsați ca eroi, prin interme
diul lor demonstrindu-se că, la urma 
urmei, atitudinea antisocială, lipsa 
de ideal ar reprezenta un mod de 
existentă dacă nu foarte onorabil si 
demn de invidiat, măcar acceptabil 
și in nici un caz '■rednic de condam
nat. „La revedere, prietene** este un 
exemplu dintre cele mai recente. El 
a fost precedat de multe altele. Or, 
așa cum remarca pe bună dreptate co
respondentul nostru dr. Nicolae Cris-

gice a operei — cel puțin dacă se 
pornește de la aceeași platformă ideo
logică 1 Din păcate insă, in practică 
apar frecvent cronici in mod flagrant 
detașate de substratul ideologic, mo
ral al filmului discutat, și care din 
această pricină nu fac decit să 
contribuie la dezorientarea publicului 
(ca și a celor care se ocupă de alcă
tuirea repertoriului cinematografic), 
și mai ales a spectatorilor mai puțin 
avizați, făcîndu-i mai permeabili la 
influentele nocive ale respectivei pe
licule. Această ambiguitate a poziției 
critice — expresie uneori a insufi
cientei fermități sau culturi ideolo
gice și estetice, a lipsei de maturi
tate — mi se pare la fel de dăună
toare ca și filmele pe care se exer
sează. Ceea ce nu înțeleg este ușu
rința cu care redacțiile își deschid 
coloanele și înlesnesc manifestarea 
unor astfel de atitudini greșite sau 
dubioase, uitind probabil că sînt soli
dare cu punctele de vedere publicate, 
că poziția — sau lipsa de poziție — le 
angajează nemijlocit. Răspunderea 
pentru educarea publicului prin fil
me o poartă nu atit autorul — care 
este departe ! — cit cei care le 
programează, care le popularizează, 
care au menirea să le explice, sau 
să le combată, să cultive spiritul 
critic al spectatorului.

în cadrul anchetei s-a vorbit des
pre poluarea climatului moral. Dacă 
ne gîndim cite săptămini și luni — 
și }a cite cinematografe — au rulat, 
de multe ori simultan, filme care 
propagă cultul violenței, intre care 
westernurile europene, filmele care 
„serios" sau prin mijloacele parodiei 
prezintă anatomia unor jafuri, sau 
pelicule adeseori mai mult decit ru
dimentare cu aventurieri imbatabili, 
și dacă adăugăm, in acest context, și 
filmele realizate cu rafinament artis
tic la care ne-am referit, expresia 
nu este deloc gratuită.

Firele duc, prin forța lucrurilor, 
tot la difuzare. Și, de aceea, punem 
o dată mai mult in atenția forurilor

de resort o problemă care se cere 
examinată cu toată seriozitatea. Este 
adevărat câ in alcătuirea repertoriu
lui cinematografic iși spune adese
ori cuvintul criteriul comercial, vă
zut ia lumina unor idei preconceput ’ 
și că in virtutea acestor idei se fac 
neficuzabile concesii In aspectele de 
conținut ale programării. Este de 
asemenea adevărat, că «ici acționea
ză și undo prejudecăți refetitoaie 
hi capacitatea diferitelor genuri de 
filme de a atrage marele public spre 
sălile de cinema — prejudecăți în
treținute și de lipsii unor studii so
ciologice concludente privind opțiu
nile masei de spectatori. In cadrul 
anchetei au fost citate realizări care 
îndreptățesc interesul Larg față de fil
mele dc idee — de la filmul maghiar 
..Iubire" la filmul francez ,,Z“, 
de la filmul sovietic „Din nou des
pre dragoste" sau de la ecranizările 
după Tolstoi, Cehov, Dostoevski, ori 
de la filmul ..începutul" la „Splen
doare in iarbă", ..Romeo și Julieta" 
(Anglia), „Ultimul samurai" (Japo
nia). ..îngeri negri" (Bulgaria) „Co
rabia nebunilor" sau „în arșița nop
ții" (S.U.A.) etc. Dc altfel, chiar și 
cinematograful așa-zis comercial pro
duce uneori filme care pot fi luate in 
consid<;rație : in genul comediei, al 
filmelor de aventuri există produc
ții de ținută, cu substrat educativ. 
Totul este cum se face alegerea și 
care este nivelul calitativ ai reperto
riului in ansamblul său. E vorba și 
de modul cum sint impuse filmele, 
de cultivarea opțiunii publicului.

Se cer in acest sens stabilite și res
pectate criteriile dc conținut ale pro
gramării filmelor, criterii de valoare 
educativă și estetică ce decurg, cu 
maximă claritate, din principiile po
liticii culturale a partidului nostru. 
Aceste principii — care-și găsesc o 
amplă expresie in propunerile de 
măsuri prezentate Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — obligă la ' 
creștere a responsabilității tutv 
factorilor de care depind punerea 
in valoare a forței formative, sociale 
a artei cinematografice, cultivarea, 
prin intermediul filmului, a înalte
lor idealuri ale epocii noastre. Evi
dent, exigența nu se poate traduce
— nici aici — prin măsuri birocratice, 
de minimă rezistență, prin manifes
tarea unor prejudecăți sau atitudini 
rigide, exclusiviste. Dimpotrivă, este 
necesară o prospectare mai amplă 
a producției cinematografice de peste 
hotare, in vederea selecționării celor 
mai bune filme din creația țărilor 
socialiste și a celorlalte cinemato
grafii de mare tradiție, a acelor filme
— de cele mai diferite genuri — ca
pabile să satisfacă cerințele variate 
ale marelui public, filme realizate de 
pe pozițiile unor idealuri înaintate, 
ale umanismului spre care năzuiește 
astăzi omenirea și care este atit de 
propriu poporului nostru.

D. COSTIN
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Dura lex, 6ed lex — le
gea e dură, dar e lege — 
spuneau anticii. Conceptul 
de legalitate a presupus 
totdeauna respect față de 
litera și spiritul actului 
normativ. Legea e lege, 
unde-i lege nu-i tocmeală 
— variante contemporane 
ale străvechiului adagiu, 
subliniază același lucru : su
premația legii. Frecvent, a- 
firmăm că legea adresea
ză tuturor oamenilor in mod 
egal. Așa este : in calitate 
de simpli cetățeni, in fața 
legii toți au aceleași drep
turi, tuturor le revin ace
leași datorii. Dar, in fața 
aceleiași legi, dincolo de 
calitatea de simplu cetă
țean, drepturile și obliga
țiile fiecăruia cresc pro
porțional, pe măsura func
ției sale sociale ; obligației 
sociale i se adaugă respon
sabilitatea socială. însăși 
legea prevede sancțiuni cu 
atit mal severe cu cit cei 
cărora 11 se adresează au 
datoria nu numai 6ă nu În
calce normele sale, ci și să 
vegheze, intr-o formă sau 
alta, la respectarea lor.

Teoretic, lucrurile sint 
simple, nu mal comportă 
discuții. Practic insă, din 
nefericire, in rindul unora 
se mai manifestă citeo- 
dată mentalitatea conform 
căreia legea ar putea fi o- 
colită. Și. ceea ce este deo
sebit de grav, această opti
că strimbă o intilnim și 
printre cei chemați să ve
gheze la respectarea ei. De 
unde provin asemenea men
talități ? Sub ce haină în
cearcă ele să-și facă 
drum ? Ce consecințe au ?

Aminteam ceva mai de
vreme de supremația legii. 
Asigurind exercitarea aces
tei supremații, sancționînd 
orice abatere de la litera și 
spiritul actului normativ, 
unii uită citeodată că fac 
acest lucru prin mandat, 
in numele și in folosul so
cietății șl. la un moment 
dat. ceea ce era atributul 
legii, consideră a fi atribu
tul lor. Din executori ai le
gii se transformă in ..tra
ducători" ai ei : scad sau 
adaugă la lege, caută să 
aplice In viață nu ceea ce 
6crie in lege, ci ceea ce 
vor ei să citească in ea. 
Aici iși au rădăcinile ar- 
bitrariul, abuzul, toleranța. 
Alteori, abdicarea de la 
lege este înfățișată intr-o 
haină aparte : complexita
tea vieții, multitudinea de

nuanțe pe care le repre
zintă aceasta pot fi greu 
cuprinse de imobilitatea 
cadrului normativ — pasă- 
mi-te...

— Să nu fim mecanici, 
legiuitorul nu a putut să 
se gindească la toate...

Și știința dreptului este 
folosită nu pentru a tradu
ce in viață dispozițiile le
gii, ci pentru a le ocoli. 
Așa se face că, intr-un loc 
sau altul, cutare sau cuta
re dispoziție normativă 
este într-atît travestită, in
cit cu greu s-ar putea spu
ne din ce act legal Izvo-

tejghea, la bar 6au la ma
gazie il intilnim tot pe 
gestionarul (angajat sau 
menținut) necorespunzător. 
Pe această temă, din iniția
tiva secretariatului Comite
tului -județean Prahova al 
P.C.R., la Ploiești a avut 
loc o ședință cu participa
rea a circa 300 de persoane 
— șefi de întreprinderi și 
instituții, președinți de coo
perative, secretari ai orga
nizațiilor de partid ș.a.m.d. 
Din informarea prezentată 
de procurorul șef al Jude
țului. Nicolae Bracaclu, a 
reieșit câ jumătate din tn-

derogare, la marea „ciu
peală". Pe de altă par
te, adunarea a evidențiat 
o dată in plus — dacă 
mai era nevoie ! — gravi
tatea abaterilor acelor 
șefi de unitate care nu se 
conformează intrutotul dis
pozițiilor legale ori. dacă le 
aplică, le aplică trunchiat, 
diferențiat, cu îndelungi e- 
zltări. Cu care ocazie s-a 
reamintit și caracterul ili
cit, contravențional al unor 
asemenea fapte, obligativi
tatea pe care o au organe
le în drept de a le sanc
ționa prompt, cu toată fer-

Derogări... mici 
pentru ciupeli mari

ABATERILE DE LA LEGE IN ANGAJAREA 
GESTIONARILOR FAVORIZEAZĂ 

PREJUDICIEREA AVUTULUI OBȘTESC

răște. Cadrului legal, bine 
definit, il ia locul „mica 
derogare", „mica aproxima
ție" — din Interes, din iner
ție, din tembelism *, uneori 
din flecare cite puțin. Așa 
se face că unele acte nor
mative nu au peste tot și 
întotdeauna eficiența scon
tată, că legea este, in min
tea unora, un fel de apă 
care trece, iar situațiile 
perimate, anacronice 61nt 
un fel de pietre care ră
min. Cit răijiin — adăugăm 
noi.

La aproape doi ani de la 
intrarea in vigoare a legii 
privind angajarea șl men
ținerea in funcție a gestio
narilor se constată însă că. 
in unele locuri, dispozițiile 
6ale 61nt încălcate, că la

fracțiunile economice săvîr- 
șite anul trecut pe terito
riul Județului s-au datorat 
nerespectărll legii, anga
jării sau menținerii în 
funcție a unor gestionari 
prin Încălcarea ei. Din 
discuțiile purtate In ședin
ță, din relatările organelor 
în drept cu care am discu
tat a reieșit că — mal ales 
In comerț 1 — sint frecven
te cazurile de angajare sau 
de menținere in funcție a 
unor oameni cu anteceden
te penale, a unor oameni 
nepregătlțl sau ca<e nu pre
zintă garanțiile morale ne
cesare. De aici o sumede
nie de incorectitudini, ma
nifestări de necinste, posi
bilitatea de a prejudicia a- 
vutul obștesc — de la mica

mltatea. Cum au reacționat 
factorii in cauză ? In ce 
măsură au simțit el acest 
apel social ?

Din multiplele exemple 
posibile, ne-am oprit asu
pra celui de mai Jos de
oarece aspectele pe care le 
relevă sint comune și alto
ra, sint caracteristice men
talităților de care ne-am 
ocupat.

La sfirșitul lunii martie 
a.c,. in cadrul cooperativei 
de consum Boldeștl-Scăieni 
erau menținuți in funcția 
de gestionari, contrar le
gii, următorii salariați : 
Gheorgbe Stănciulescu, con
damnat definitiv pentru trei 
infracțiuni (fals in Înscrisuri 
oficiale, delapidare și negli
jență în serviciu) ; Constan

tin Dima, absolvent a nu
mai patru clase elementare ; 
Maria Stănescu, absolventă 
(sic !) a trei clase elemen
tare, și alții. (Ultimilor doi 
le-ar mai fi trebuit incă trei 
și respectiv patru clase e- 
lementare pentru a fi men
ținuți în funcție).

Să nu fi fost cunoscută 
situația de către conduce
rea cooperativei ? Nicide
cum. Nicolae Păduraru, in
spector de la serviciul per
sonal, a făcut cunoscut la 
timp starea de ilegalitate. 
Atunci ? Conducerea coope
rativei (președinte Pavel 
Ion) a refuzat pur și simplu 
să-i înlocuiască. Tn aceas
tă situație, procuratura lo
cală a intervenit prompt, 
cerind reintrarea In legali
tate, iar pentru respecta
rea legii 6-a cerut organe
lor locale de miliție sanc
ționarea contravențională a 
conducerii cooperativei.

Sîntem in cabinetul procu
rorului șef. două săptămini 
mai tirziu. Pe birou, o a- 
dresă din partea biroului 
de miliție din Boldești- 
Scăieni : unul din cei trei 
gestionari a fost schimbat, 
unul urmează să fie, iar 
„Constantin Dima nu a 
fost schimbat datorită in
tervențiilor făcute de către 
directorul coordonator Do- 
bre de la U.J.C.C., de că
tre președintele cooperati
vei Pavel Ion, și de către 
Aurică Marinescu, prima
rul orașului". (Textual). în 
ceea ce privește măsu
rile de sancționare a 
președintelui cooperativei 
care, ilegal, a angajat 
și menținut in funcție pe 
cei trei — ne infor
mează aceeași adresă — 
nu s-au luat pentru câ 
„nu au fast de acord or
ganele locale".

Mărturisim că am par
curs scurta adresă de clte- 
va ori la rînd căutind o ex
plicație, o rațiune în nu
mele căreia faptele cuprin
se in ea s-ar fi putut jus
tifica. Și nu am avut încre
dere in autoritatea a- 
cestei hirtii pinâ cind 
cel în cauză (în afara di
rectorului coordonator) nu 
ne-au mărturisit că lucruri
le stau așa și nu altfel. Ar
gumentele lor ?

— N-avem oameni ; șl de 
ce să-1 Înlocuim dacă omul 
își vede de treabă, reali
zează planul — ne-a spus 
președintele cooperativei.

De-ar fi să-l credem, o 
dată cu publicarea legii ci
neva ar fi trebuit să-i adu
că de mină și cițiva oa
meni pe care să-i instaleze 
în locul celor necorespunză
tori. Efortului propriu, ne
cesar într-o asemenea situa
ție, i-au fost substituite co
moditatea, rutina, Ilegalita
tea.

— Procuratura a interpre
tat legea restrictiv — ne-a 
declarat tovarășul Aurică 
Marinescu, primarul orașu
lui.

— Adică ?
— Președintele s-a orien

tat bine, menținind în func
ție un om cu experiență ; 
de aceea nu am fost de a- 
cord ( !) Cu sancțiunile ce
rute de procuratură.

Adică, vedeți dumnea
voastră. dinsul ar fi respec
tat legea, dar să nu deran
jeze pe nimeni. în această 
situație nu ne mirăm de ce 
nu l-a cerut consimțămintul 
și vinovatului 1 In loc să 
acționeze potrivit legii, a 
preferat să acționeze in spi
ritul în care legea a fost „a- 
daptată cerințelor locale". 
Cind organele chemate să 
impună respectarea norme
lor de drept devin ele înse
le apărătoarele celor aflați 
în cuină și. in loc să ia mă
suri de sancționare, se plîng 
de organele de procuratură. 
cele care cer aplicarea legii 
— așa cum face A.M. — nu 
o dp m!-'a'r. că reintra
rea în legalitate se face cu 
întârziere și numai după ce 
sint puse în mișcare și alte 
mecanisme.

între concepția despre le
galitate și starea de lucruri 
dintr-un domeniu sau altul 
de activitate, dintr-un loc 
sau altul, a existat, există 
și va exista întotdeauna o 
slrinsă interdependență. Le
galitatea nu este facultati
vă. Cel care iși închipuie 
că aplicarea legii este o ac
țiune benevolă, mai mult, 
că aplicarea legilor statului 
depinde de bunăvoința lor 
dovedesc că nu sint la cu
rent nici măcar cu abeceda
rul funcției lor. Iar In a- 
cest caz, întrebarea fireas
că ce ne vine pe buze este 
următoarea : n-ar fi mai 
bine — și pentru ei, și pen
tru lege — să-și caute un 
loc de muncă pe măsura 
cunoștințelor lor ? Parcă ar 
fi mai cinstit...

Tftus ANDREI

I 
I
I
I
I
I
I 
) 
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I 
I
I
I
I
I
I
I 
I
I
I
I
I
I
I
I
( 
I
I 
I
I

' ——————
; cinema
l • Turnul de aramă : LUMINA — 
' 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
l • Intllnire cu o necunoscută : 
’ SALA PALATULUI — 17,13 (seria 
\ de bilete — 3706); 20,15 (seria de 

bilete — 3711), SCALA — 9,30; 12;
\ 15; 18; 20,45, STADIONUL DINA- 
. MO — 20,15.
\ • Hello, Dolly i P,\TRIA — 1.30. 
; 13; 16,30; 20.
ț • Serata : VIITORUL — 18; 18; 
i 20.
1 • Cortul roșu : FAVORIT — 9,30; 
1 12.30; 16; 19.30, CAPITOL — 9,30.
1 12,30; 16,45; 20, la grădina — 20.30. 
i MELODIA — 8,30; 12,15; 16: 19,45. 
’ • Șl caii se împușcă, nu-i așa ? : 
L ARTA — 15,15: 18: 20,30. la grădi- 
' hă — 20,30.
1 • Regele Lear : RAHOVA — 15,30;
’ 19.
I • Romeo șl Julieta : CENTRAL — 
' 8,30; 11,30; 14.30; 17,30; 20.30.
i • Program de desene animate 
’ pentru copii : DOINA — 10.

V • Darclee : DOINA — 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30.
• Gustul mierii : CINEMATECA 

, (sala Union) — 9; 10.45; 12.30; 14.15; 
) 16; 18,30; 20,30.
i • Din nou despre dragoste : GIU- 
ț LEȘTI — 15,30; 17,45; 20.
I • O floare și doi grădinari : EX- 
) CELSIOR — 9; 12,30; 16; 19,30, LI- 
4 RA — 15,30; 19, la grădină - 20,15, 
1 VICTORIA — 9; 12,30; 16; 19,30.
i • Pe cometă : FERENTARI — 
1 15,30; 17,45; 20.
1 • Greșeala fatală ; FESTIVAL - 
1 8.45; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 31, la 
i grădină — 20,15, FEROVIAR — 9; 
' 11,15; 13,30; 16; 18.30; 20,45, LUCEA- 
l FARUL — 8,45; 11,15; 13,30; 16;
’ 18,30; 21, GRADINA DOINA — 
ț 20,15.
. « Pan Wolodyjotvskl : FLACĂRA 
, — 15.30; 19.
\ • Cazul C.L. : ÎNFRĂȚIREA IN-
■ TRE POPOARE — 15,30; 17,45; 20. 
) • Esop : FLOREASCA — 15,30; 18; 
i 20,30.
1 • 100 de dolari pentru șerif : 
i GRIVIȚA — 9; 12; 14,45; 17,30; 20. 
1 AURORA — 9; 12; 15; 18. Ia gră- 
1 dină — 20.30, VOLGA — 10; 12,30; 
1 15; 17,30; 20,15.
I • Sunetul muzicii : UNIREA — 
1 16,30; 20.30, la grădină — 20,15.
I ® La revedere, prietene s BUCU- 
’ RE$TI — 8.45; 11,15; 13,45; 16,15; 
l 18,45; 21, MODERN - 8.45; 11; 13,30; 
’ 16; 18,15; 20,45, la grădină - 20.15. 
\ • De-aș fi... Harap Alb : TIM- 
’ PURI NOI — 9—20,15 în conti- 
l nuare.
/ • Eu, Franclsc Skorina : VITAN 
• — 13,30; 18; 20,15.
ț • în arșița nopții : GRADINA VI- 
’ TAN — 20.15.
I • Serbările galante : TOMIS — 9; 
’ 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, la gră- 
v dină — 20,30.
’ • Femeia îndărătnică : FLAMU- 
1 RA — 9; 12,30; 16; 19,30.
. • Departe de lumea dezlănțuită :
ț PACEA — 16; 19,15.
i • Angelica șl sultanul : MUNCA 
ț - 16; 18; 20.
i • Hlbcrnatus : MOȘILOR — 16: 
) 18; 20,15.
4 • Haiducii s BUZEȘTI — 15.30; 18,
1 la grădină — 20.30,
4 • Domiciliul conjugal : POPULAR
1 — 15,30; 18; 20,15.
1 • De șapte ori șapte : LAROMET
1 — 15,30; 17.30; 19,30.
1 • Elefantul Slowly : PROGRESUL
1 — 15,30: 18: 20,15.
i • Los Tarantos : COSMOS — 16: 
’ 18; 20.
I • Un surîs în plină vară : BU- 
’ CEGI - 16; 18,15, la grădină - 
l 20,30.
’ « Prințul negru : DACIA - 8.30— 

20,15 în continuare.

I -"

j teatre
l • Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
I dra" (la Teatrul de vară „Herăs- 
I trău") ; Purlcele In ureche — 20. 
1 • Teatrul Mic (la Arenele Roma- 
l ne) Zadarnice jocuri de iubire 
' — 20.
I • Teatrul „Ion Creangă** (la Tea- 
’ trul de vară „23 August**) : Ate- 
i rlzare forțată — 20.
’ • Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
i nașe" (sala Savoy) : Se caută o 

vedetă — 19,30.
I • Ansamblul artistic „Rapsodia 
. română** : La Izvoare de frumu- 
ț sețe — 18.30.
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a vizitat expoziția „Realizări 
și perspective ale industriei 

ușoare românești"

StDINIA DE CONSTITUIRE A COMISIEI 
CENTRALE DE PARTID SI DE SEAT PENTRU 

ELABORAREA PROGNOZELOR DE DEZVOLTARE
ECONOMICA SI SOCIALA A ROMÂNIEI

rVrmsrF din pap. D

■ng Virginia Juncu de la între
prinderea „Metalul Roșu’* din 
Cluj, care a obținut medalia de aur 
la Tirgul internațional de la Viț
ii a. De fapt, toate cele opt invenții 
prezentate de întreprinderile dina- 

'all?irie ^nt<*rnaț,‘*na,e la Bru' 

fost med îiiate. doved»ndu->e și cu 

bucură constructorii de mașini și 
utilaje din industria textilă peste 
rntare. spiritul de inventivitate, 
puterea de creație a muncitorii oi, 
inginerilor și tehnicienilor, marele 
potențial de care dispune indus
tria noastră socialistă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
ceilalți conducători de partid și 
de stat se opresc deseori în fața 
unor mașini și utilaje expuse. 
Unele din ele se află în funcțiune, 
țesind. tricotînd sau efectuînd 
alte operații de specialitate. Oas
peții cer explicații în legătură cu 
caracteristicile tehnico-funcționale, 
cu preocupările specialiștilor pen
tru diversificarea lor. corespunză
tor necesităților întreprinderilor.

Specialiștii arată că în prezent 
sint în curs de realizare proiectele 
necesare fabricării în cursul aces
tui plan cincinal a încă aproxima
tiv 100 de tipuri de instalații dife
rite necesare acestei ramuri de 
producție.

Dînd o înaltă apreciere succese
lor dobîndite, preocupărilor susți
nute pentru dezvoltarea acțiunii de 
autoutilare, secretarul general al 
partidului subliniază faptul că este 
necesar ca asemenea mașini și uti
laje să fie realizate în primul rînd 
în fabricile și întreprinderile mi
nisterului. întrucît colectivele aces
tora cunosc cel mai bine necesită
țile producției, cerințele de dotare 
tehnică pentru a fabrica mărfuri 
i*,oL în pas cu cerințele modei/ 
Totodată, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a dat indicația ca între 
Ministerul Industriei Ușoare și ce
lelalte ministere economice, în spe
cial ale Industriei Constructoare de 
Mașini și Industriei Chimice, să 
existe o mai strinsă colaborare. în 
scopul producerii de mașini și uti
laje. de materii prime atit pentru 
necesitățile interne cît și pentru ex
port. îndeosebi în direcția realiză
rii instalațiilor și aparatelor elec
tronice și de mecanică fină.

Se subliniază în discuții că acțiu
nea de diversificare a mașinilor și 
utilajelor, de ridicare a performan
țelor lor tehnice a fost strîns îmbi
nată cu preocuparea pentru micșo
rarea consumului de metal.

Este necesar — a spus tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — ca să acordați 
în continuare o atenție deosebită 
reproiectării unor utilaje și îmbu
nătățirii tehnologiilor de fabricație, 
astfel incit să se asigure o reducere 
și mai substanțială a consumului 
de metal.

Ca rezultat al cercetărilor, al in
troducerii tehnologiilor moderne, 
al preocupării continue pentru do
tarea întreprinderilor cu utilaje 
de înalt nivel tehnic, la etajul pa
vilionului sint prezentate noutățile 
din producția industriei ușoare.

Sectoarele de confecții și trico
taje, de produse de sticlărie și 
porțelan, jucării și bunuri casnice, 
articole de îmbrăcăminte demons
trează, prin exponatele prezentate, 
strădania creatorilor de modele, a

colectivelor diferitelor întreprin
deri de a realiza sortimente tot 
mai diverse, mai atrăgătoare, în 
spiritul indicațiilor date în repe
tate rînduri de conducerea parti
dului. personal de secretarul ge
neral. pentru ca industria ușoară 
să răspundă în și mai mare mă
sură exigențelor populației.

Oprindu-se la standul în care 
sint expuse diferite tipuri de cea
sornice, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu recomandă conducerii 
ministerului, specialiștilor prezenți 
să se treacă mai rapid la diversi
ficarea producției pentru ca cetă
țenii să găsească in magazine 
cele mai diferite tipuri, inclusiv 
ceasuri de mînă de producție ro
mânească.

Apreciind calitatea unor mărfuri, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a- 
trage totodată atenția conducerii 
ministerului să manifeste exigență 
sporită față de finisajul și calita
tea materiei prime a țesăturilor de 
bumbac, tricotajelor, stofelor, în
călțămintei, pentru ca în comerț 
să se afle numai mărfuri de ca
litate superioară, subliniind nece

sitatea adaptării întregii activități 
a întreprinderilor la gustul și ce
rințele cumpărătorilor.

în continuare sînt prezentate 
oaspeților alte utilaje moderne ex
puse pe un platou în aer liber ; 
ventilatoare cu debite pînă la 
280 000 mo aer/h, agregate de vop
sit diferite materii prime, prese 
folosite în procesele tehnologice de 
pielărie, instalații pentru mecani
zarea lucrărilor de transport in
tern, produse de întreprinderi ale 
industriei ușoare. Stîrnesc și aces
tea interesul oaspeților atit în ce 
privește concepția cît și nivelul 
tehnic la care sînt realizate.

La încheierea vizitei, adresîn- 
du-se conducătorilor Ministerului 
Industriei Ușoare, specialiștilor 
prezenți, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu spune : Vă felicit pen
tru rezultatele bune obținute în 
realizarea unor mașini și utilaje. 
Trebuie să dezvoltați capacitățile 
pentru producerea acestora, încîtsă 
se asigure atît necesitățile interne 
cît și cerințele pentru export. Con
sider că în acest domeniu ați lu
crat mai bine decît în producția

(Urmare din pag. I)

județean de partid Cluj, Florea 
Dumitrescu, ministrul finanțelor, 
Ion Dumitrescu, președintele Uniu
nii Compozitorilor, Eduard Eisen- 
burger, președintele Consiliului 
oamenilor muncii de naționalitate 
germană, Dan Enăchescu, minis
trul sănătății, Janos Fazekas, vice
președinte al Consiliului de Miniș
tri, Ludovic Fazekas, prim-secretar 
al Comitetului județean de partid 
Harghita, membru în Consiliul oa
menilor muncii de naționalitate 
maghiară. Ion Fătăceanu, inginer, 
directorul Institutului de proiectări 
pentru construcția de mașini. Mi
hail Florescu, ministrul industriei 
chimice. Vaier Gabrian, doctor in
giner. directorul general al Centra
lei de minereuri neferoase Baia 
Mare, Mihai Gere, secretar al C.C. 
al P.C.R., Matei Ghigiu, ministrul 
construcțiilor industriale. Nicolae 
Giosan, președintele Academiei de 
Științe Agricole și Silvice, Suzana 
Gâdea. profesor, prorector al Insti
tutului politehnic din București. 
Marin Grigore, inginer, directorul 
general al Centralei industriale de 
electronică și tehnica vidului,
Octavian Groza, ministrul ener
giei electrice, Virgil Ianovici.
profesor, membru corespondent 
al Academiei Republicii Socia
liste România, Ion Iliescu, se
cretar al C.C. al P.C.R.. Ion Ioniță, 
ministrul forțelor armate. Ștefan 
Ispas, președinte al Centralei in
dustriale de mecanică fină și aero
nautică, Traian Ispas, ministrul 
industriei materialelor de construc
ții, Carol Kiraly, prim-secretar al 
Comitetului județean de partid Co- 
vasna, Cezar Lăzărescu, președin
tele Uniunii arhitecților. Jean Li- 
vescu, profesor, rectorul Universi
tății din București. Marin Lupu, 
profesor, rectorul Academiei de Stu
dii Economice din București, Petre 
Lupu. ministrul muncii. Pompiliu 
Macovei, președintele Comitetului 
de Stat pentru Cultură și Artă, 
Mircea Malița, ministrul învăță- 
ynîntului. Mihai Marinescu, vice
președinte al Consiliului de Miniș
tri, Ion Gheorghe Maurer, preșe
dintele Consiliului de Miniștri, 
Corneliu Mănescu, ministrul aface
rilor externe. Manea Mănescu, se
cretar al C.C. al P.C.R., Angelo 
Miculescu, ministru secretar de 
stat în Ministerul Agriculturii, 
Industriei Alimentare, Silvicul
turii și Apelor, Aurel Moga, 
academician, președintele Acade
miei de Științe Medicale, Roman 
Moldovan, președintele Comisiei 
de Demografie, Nicolae Moraru. 
președintele Comitetului Uniunii 
sindicatelor din întreprinderile in-

de mărfuri. Trebuie să vă preocu
pați în continuare de îmbunătăți
rea calității finisajului, prezentării 
mărfurilor, să realizați o diversifi
care cît mai bogată a producției.

Vizita de lucru a secretarului 
general al partidului la expoziția 
„Realizări și perspective ale in
dustriei ușoare**, discuțiile avute 
cu conducerea ministerului, cu 
specialiștii, indicațiile prețioase 
date și cu acest prilej reflectă 
preocuparea statornică a tovară
șului Nicolae Ceaușescu de a ana
liza modul în care se traduc în 
viață hotărîrile Congresului al 
X-lea al partidului, sarcinile pla
nului cincinal privind dezvoltarea 
tuturor ramurilor economiei na
ționale și asigurarea pe această 
bază a creșterii continue a nive
lului de trai al oamenilor muncii, 
înflorirea României socialiste.

Ion MĂRGINEANU 
Mircea IONESCU
Fotografii : Anghel Pasat B
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„1NEU144 - NĂSĂUD - o întreprindere în plină dezvoltare
întreprinderea de industrie 

locală „Ineul" din Năsăud, uti- 
lizind bogatele resurse naturale 
ale munților Rodnei, a reușit, 
intr-o perioadă scurtă, să-și spo
rească neîncetat producția și să 
devină cunoscută atit in țară 
cit și peste hotare.

Pe lingă tradiționalele produse 
din lemn, întreprinderea „Ineul“ 
furnizează industriei construc
țiilor importante cantități de 
prefabricate din beton, agrega
te de riu, piatră spartă, cri
blură, mozaic și altele. înfiin
țată de curînd, secția de pre
fabricate produce anual peste 
4 000 m.c. prefabricate din be

dustriei metalurgice și construc
țiilor de mașini, Miron Nicolescu, 
academician, președintele Acade
miei Republicii Socialiste Româ
nia, Paul Niculescu-Mizil, secretar 
al C.C. al P.C.R., Gheorghe Pană, 
secretar al C.C. al P.C.R., Vasile 
Patilineț, secretar al C.C. al P.C.R., 
Ștefan Pavel, secretar al Consi
liului Central al U.G.S.R., Ion 
Pățan. vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, Ștefan Peterfi, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, Gheorghe Petrescu, preșe
dintele Uniunii Naționale a Coo
perativelor Agricole de Producție, 
Gheorghe Petr’escu, vicepreședinte 
al Consiliului Central al U.G.S.R., 
Constantin Pîrvulescu. membru in 
Comisia Centrală de Revizie. Du
mitru Popa, prim-secretar al Co
mitetului municipal de partid 
București, Dumitru Popescu, se
cretar al C.C. al P.C.R., Radu 
Prișcu, profesor, rectorul Institu- 
lui de construcții din București, 
Gheorghe Rădulescu, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri. Leon- 
te Răutu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Aurel Rizea, 
inginer, directorul general al Com
binatului de industrializare a lem
nului Pipera-București, Costache 
Sava, inginer, directorul general al 
Combinatului petrochimic Pitești, 
Constantin Savu. inginer, director 
general al Centralei siderurgice 
Reșița. Alexandru Sencovici, pre
ședintele Comisiei permanente 
pentru industrie. construcții și 
transporturi a M.A.N., Cristofor 
Simionescu, academician, preșe
dintele Filialei Iași a Academiei 
Republicii Socialiste România, Za- 
haria Stancu, academician, preșe
dintele Uniunii Scriitorilor, Ion 
Stănescu, președintele Consiliu
lui Securității Statului, Leon 
Steinbach, directorul general al 
Combinatului de confecții și tri
cotaje București, Gheorghe Stoica, 
membru al Consiliului de Stat, Mi
hai Suder, ministrul industriei 
lemnului, Mihai Telescu, prim-se
cretar al Comitetului județean de

giner, directorul general al Cen
tralei de tractoare și autocami- 

. oane Brașov, Virgil Trofin, pre
ședintele Consiliului Central al 
U.G.S.R., Costache Trotuș, ingi
ner, directorul general al Centra
lei industriale Hunedoara. Iosif 
Uglar, prim-secretar al Comitetu
lui județean de partid Satu-Mare, 
loan Ursu, președintele Comite
tului de stat pentru energia nu
cleară, Gheorghe Vasilichi, pre
ședintele Comisiei permanente 
pentru sănătate, muncă și asigu
rări sociale a M.A.N., Ilie Verdeț, 
prim-vicepreședine al Consiliului

ton, armate și nearmate, nece
sare construcțiilor civile. De a- 
semenea, noua stație de criblură 
de la Măgura Ilvei, cu o capaci
tate de 120 000 tone anual, asi
gură unui mare număr de bene
ficiari citeva sortimente de pia
tră cioplită și spartă și impor
tante cantități de criblură. In 
prezent, această stație are re
lații comerciale și cu firme din 
alte țări. In actualul cincinal, 
stația iși va dubla capacitatea, 
iar rezervele de marmură din 
masivul Rodnei, care in pre
zent sint exploatate numai pen
tru mozaic, vor fi valorificate 
superior, asigurîndu-se diferite 

de Miniștri, Vasile Vîlcu, prim-se
cretar al Comitetului județean de 
partid Constanța, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, Ștefan Voitec, 
președintele Marii Adunări Na
ționale, Richard Winter, prim-se
cretar al Comitetului județean de 
partid Sibiu, Barbu Zaharescu, 
profesor universitar.

Pentru asigurarea conducerii lu
crărilor de elaborare a prognoze
lor, a fost constituit un Birou al 
Comisiei, din care fac parte tova
rășii : NICOLAE CEAUȘESCU, Ion 
Gheorghe Maurer, Manca Mănescu, 
Gheorghe Rădulescu, Virgil Tro
fin, Ilie Verdeț și Maxim Ber- 
ghianu.

S-a hotărît, de asemenea, ca în 
perioada viitoare, să se constituie 
următoarele comisii, pe ramuri, pe 
probleme de sinteză și pe județe : 
Comisia pentru baza de materii 
prime și materiale ; Comisia pen
tru energetică ; Comisia pentru 
metalurgie ; Comisia pentru in
dustria construcțiilor de mașini ; 
Comisia pentru industria chimică ; 
Comisia pentru industria materia
lelor de construcții și a construc
țiilor ; Comisia pentru exploatarea 
și prelucrarea lemnului ; Comisia 
pentru industria ușoară ; Comisia 
pentru industria alimentară ; Co
misia pentru industria locală de 
stat și cooperatistă ; Comisia pen
tru agricultură și silvicultură ; 
Comisia pentru transporturi și 
telecomunicații ; Comisia pentru 
prestări de servicii către popu
lație ; Comisia pentru turism ; Co
misia pentru comerț interior ; Co
misia pentru gospodăria comunali 
și a locuințelor ; Comisia pentru 
creșterea populației și resursele de 
muncă ; Comisia pentru nivelul de 
trai al populației ; Comisia pentru 
știință și tehnologie ; Comisia pen
tru învățămînt și pregătirea ca
drelor : Comisia pentru relații 
economice externe ; Comisia pen
tru problemele gospodăririi apelon 
și ale mediului ambiant ; Comisia 
pentru sistematizarea și dezvolta
rea economico-socială a teritoriu
lui ; Comisia pentru ocrotirea să
nătății și asistența socială ; Comi
sia pentru evoluția structurii so
ciale și problemele organizării so
cietății ; Comisia pentru probleme 
culturale : Comisia pentru proble
me de apărare.

Pentru fiecare județ și munici
piul București cite o comisie.

în încheierea lucrărilor ședinței, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a dat 
indicații cu privire la organizarea 
și desfășurarea lucrărilor de ela
borare a prognozeloi- de dezvoltare 
economică și socială a României 
în deceniile următoare.

sortimente de marmură pentru 
construcții.

Concomitent cu preocuparea 
pentru dezvoltarea capacităților 
de producție existente, între
prinderea năsăudeană acordă o 
atenție sporită modernizării pro
ceselor tehnologice și ușurării 
muncii fizice a lucrătorilor. în 
acest sens, este demn de men
ționat că la stația de criblură 
Măgura Ilvei operațiile de per
forare, încărcare și transport au 
fost mecanicate.

/
Mihai BAZU 
corespondentul „Scînteii"

In județul Teleorman secerișul se 
desfășoară sub semnul preocupării 
mecanizatorilor și cooperatorilor 
pentru stringerea fără pierderi a în
tregii recolte. Strinsul orzului, care 
se apropie de sfirșit, poate- fi consi
derat ca o uvertură la bătălia în
cepută pentru recoltarea celor 113 500 
ha cultivate cu griu in cooperativele 
agricole și 16 434 ha in întreprinderile 
agricole de stat. Comitetul județean 
Teleorman al P.C.R. a întocmit un 
plan de măsuri care trasează sarcini 
exprese pentru fiecare membru al 
biroului județean, pentru specialiștii 
direcției generale a agriculturii, în
treprinderii județene de mecanizare 
și ceilalți factori care concură la 
campania de recoltare. Centrul ac
tivității acestor organe județene a 
fost mutat in unități, acolo unde a- 
cum e nevoie de îndrumare, de a- 
jutor.

In toate stațiunile de mecanizare 
au fost constituite echipe de inter
venție pentru înlăturarea defecțiu
nilor la combine, iar in cooperati
vele agricole s-au alcătuit echipe 
permanente de deservire a combi
nelor, a fost organizat transportul 
spre magazii și baze de recepție, 
s-au amenajat 6pații pentru uscarea 
și depozitarea corespunzătoare a re
coltei.

Deși de la începutul campaniei s-a 
lucrat mereu printre ..ferestrele-1 
dintre două averse de ploaie, pină 
in ziua de 6 iulie au fost recoltate 
14 805 ha cu griu. Pentru stringe
rea porțiunilor de lanuri culcate au 
fost alcătuite echipe de cosași și se- 
cerători. Pină acum a fost secerată 
manual peste 13 la sută din supra
fața totală recoltată. DatoYită unei 
mai bune organizări a muncii, ritmul 
de recoltare a ajuns marți la 7 000 
ha. ritm totuși nesatisfăcător în com
parație cu cel stabilit in planul ope
rativ de campanie. Pină la aceeași 
dată, în unele cooperative agricole, 
cum sint cele deservite de S.M.A. 
Piatra, Bujoru, Smirdioasa, Or

bească. griul a fost recoltat de pe 
20 pină la 29 la sută din suprafața 
aflată in cultură. Bine este organi
zată recoltarea in cooperativele a- 
gricole din Bujoreni, Voivoda, Piatra. 
Urluiu, Furculești. unități in care la 
scurt timp după ce combinele au 
strins griul s-a trecut la eliberarea 
terenului si la însămințarea unor

Recoltarea griului în județul Teleorman

DEBUT PROMIȚĂTOR Șl CÎTEVA 
PROBLEME CE SE CER 
REZOLVATE URGENT

insemnaie suprafețe cu culturi 
duble.

Nu același lucru se poate spune 
despre unitățile cooperatiste din Pu- 
tineiu. Gratia, Tătărăști, Găleteni. 
Ciolăneșli, Toporu, Siliștea, unde 
datorită deselor defecțiuni la com
bine. generate de excesul de imburu- 
ienare a lanurilor, s-au recoltat su
prafețe sub 10 la sută din cele sta
bilite.

Este nevoie ca intensificarea lucră
rilor să fie însoțită de măsuri pentru 
evitarea oricăror pierderi. La coope
rativa agricolă Nanov, dintr-o mînă 
de pleavă, luată la intimplare din 
grămada deșertată la capătul unei 
tarlale și vinturată. ne-au rămas in 
palmă nu mai puțin de 36 de boabe. 
Și in alte grămezi pleava ascundea 

griu curat. Tot aici, la capătul tarla
lei, unde au fost cintăriți sacii cu 
griu, pămintul era presărat cu boabe, 
ceea ce se explică de fapt prin lipsa 
de răspundere față de funcționarea 
combinelor. E drept că defecțiunea a 
fost remediată urgent, că inginerul- 
șef al întreprinderii județene de me
canizare a luat imediat măsuri de 
sancționare a celor vinovați. De ce 
insă specialiștii din cooperativă >1 

președintele acesteia așteaptă să se 
ajungă la astfel de situații ? Nu era 
normal ca de la primele spice treie
rate să se urmărească dacă combinele 
sint bine reglate ?

In toate unitățile vizitate ne-au 
fost semnalate și alte piedici care 
stau in calea bunei desfășurări a 
campaniei. între altele, la cooperati
vele agricole Buzescu, Plosca. Nen- 
ciulești și la I.A.S. Tr. Măgurele de
sele defecțiuni la presele de balot it 
paie, urmate de lipsa pieselor de 
schimb, au început să mărească de
calajul dintre suprafețele recoltate și 
cele de pe care s-a eliberat terenul. 
Aceasta afectează realizarea planului 
la culturile duble, deși numai in co
operativele agricole s-au prevăzut 
50 612 ha. din care 10 000 ha cu po
rumb pentru boabe. Pină acum s-au 
însămințat 8 300 ha cu culturi duble, 
din cave 6 600 ha cu porumb pentru 
boabe, ceea ce arată că este necesară 
urgentarea acestei importante lucrări.

In județul Teleorman există și alte 
probleme nerezolvate, din care unele 
au fost considerate „mărunțișuri**. în 
majoritatea cooperativelor lipsesc 
cintarele. Unele unități le au la repa
rat de 2 ani la atelierele întreprinde
rilor de industrie locală din Alexa n- f 
dria și Roșiori de Vede, unde din 
cauza lipsei unor piese de schimb pe 
care uzina ..Balanta" din Sibiu nu le 
mai fabrică, „cîntăresc*1 timpul pier- 
dut. <?r' es^e imposibil ca Droductia 
strinsă de 5—6 combine să fie cintă- 
rită cu un singur cintar. Aceasta a- 
fectează ritmul de transport in baze 
și magazii. Dacă la aceasta vom adă
uga că unele drumuri de acces spre 
bazele de recepție și silozuri nu sînt 
pregătite pentru orice vreme, iar al
tele sînt înguste sau blocate, cum e 
cel din portul Tr. Măgurele, avem 
imaginea citorva din problemele pe 
care trebuie să te rezolve urgent „din 
mers** organele locale.

Al. BRAD 
corespondentul „Scînteii*
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ACORD DEPLIN, HOTĂRlRE FERMA PENTRU ÎNFĂPTUIREA PROGRAMULUI DE MĂSURI, 
PROPUS DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU, PENTRU DEZVOLTAREA CONȘTIINȚEI 

SOCIALISTE A OAMENILOR MUNCII, PENTRU ÎNTĂRIREA SPIRITULUI PARTINIC,
REVOLUȚIONAR AL ÎNTREGII ACTIVITĂȚI POLITICO-IDEOLOGICE DIN ȚARA NOASTRĂ

Principialitate și exigență 

comunistă
Cunoaștem bine stăruința cu care parti

dul nostru ee ocupă de educarea marxist- 
leninistă, de dezvoltarea conștiinței socia
liste a membrilor de partid, a tuturor oa
menilor muncii. La baza aceste: activități. 
Congresul al X-lea a așezat o concepție 
clară, care privește educația socialistă ca o 
operă complexă, de largă perspectivă. in- 
cluzind deopotrivă propagarea ideologiei și 
politicii partidului, ridicarea nivelului de 
cunoștințe cultural-știlnțifice și educarea 
etică, formarea trăsăturilor morale înain
tate, proprii omului nou.

In propunerile de măsuri prezentate de 
tovarășul Nicolae Ceausescu si adoptate in 
unanimitate in recenta ședință a Comite
tului Executiv, vedem o nouă și viguroasă 
expresie a preocupărilor partidului pentru 
Îmbunătățirea activității politico-ideologice.

Intr-un mod impresionant se degajă din 
acest important document înalta concepție 
a partidului nostru despre profilul politico
moral al constructorilor socialismului. Fău
rirea societății socialiste multilateral dez
voltate implică, in optica partidului, nu 
numai o puternică dezvoltare si moderni
zare a forțelor de producție, atingerea unui 
nivel ridicat de trai, dar și crearea unui 
om nou. a omului comunist, cu o conștiință 
superioară, călăuzit de normele celei mai 
înalte etici elaborate pină astăzi de ome
nire — etica comunistă.

Omul nou nu se formează insă automat, 
de Ia sine, nrin simplul efect al transfor
mărilor economice și sociale ce au loc in 
societate. întrucât schimbările in conștiință 
se petrec mai încet decit cele din viața ma
terială a societății, este necesară o muncă 
educativă susținută, o luptă perseverentă 
împotriva ideilor și a atitudinilor înapoiate, 
retrograde, a tuturor deprinderilor care re
prezintă rămășițe ale unor mentalități din 
trecut, influente ale ideologiei și moralei 
burgheze. Tocmai acestor cerințe le răs

înalte îndatoriri partinice
Citind și recitind propunerile făcute de 

tovarășul Nicolae Ceaușescu pentru îm
bunătățirea activității politico-ideologice, 
căutind să pătrund și să-mj însușesc marea 
lor bogăție de idei, îmi dau seama că ele 
dau răspuns unor probleme care ne frămin- 
tau de mult pe noi, activiștii de partid, dar 
cărora nu am reușit să le găsim cele mai 
potrivite metode de soluționare.

Mă voi referj la unul din domeniile ana
lizate in programul de măsuri adoptat — 
la munca politică de masă.

Consider drept o deficiență serioasă în 
munca multor organizații de partid faptul 
ca de la un timp au lăsat in părăsire ase
menea pirghii prețioase ale activității po- 
lirico-educative de masă cum sint colec
tivele de agitatori, gazetele satirice, brigă
zile artistice de agitație, diferitele forme 
ce agitație vizuală. E drept, au fost cazuri 
ci nd activitatea lor a fost umbrită de ma
nifestări de rutină și formalism, dar aceasta 
nu a putut în nici un caz îndreptăți tendin
ța comodă care a constat in a renunța la 
aceste forme și mijloace eficiente ale mun
cii politico-educative. în loc de a le per- 
f». cționa de a le inocula un plus de vigoare 
și combativitate.

După părerea mea. una din cauzele de
ficiențelor din domeniul activității politice 
de masă constă in tendința existentă pe 
alocuri de ..tehnicizare" și „administrativi- 
zare" a muncii de partid, de soluționare a 
problemelor economice exclusiv prin mă
suri tehnice și administrative. ..dublind" 
astfel activitatea conducerilor de întreprin
deri. Cred că una din principalele conclu
zii pe care trebuie să le desprindem din 
măsurile adoptate de Comitetul Executiv

Să promovăm numai ideile înaintate
Am citit cu interes maxim propunerile 

secretarului general al partidului nostru cu 
privire la îmbunătățirea activității politico- 
ideologice, de educare marxist-leninistă a 
membrilor de partid, a tuturor oamenilor 
muncii. Aceste măsuri pe care Ie-a preco
nizat tovarășul Nicolae Ceaușescu vin să 
întregească in mod armonios grija per
manentă și atentă cu care conducerea de 
partid se apleacă asupra necesităților vieții 
spirituale ale poporului nostru in etapa 
făuririi societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

Inspirate dintr-o adîncă dragoste de pa
trie. dintr-un interes major față de viito
rul luminos al poporului nostru, propune- 
rile conducătorului Partidului Comunist 
Român au. in același timp, caracterul unei 
chemări la o și mai înălțătoare activitate 
a tuturor forțelor noastre creatoare. De 
altfel, aceste propuneri vin in continuarea 
unor preocupări mereu prezente ale par
tidului pe linia cultivării virtuților poporu
lui nostru, a dragostei fată de patrie, a 
devotamentului nestrămutat față de partid, 
a mindriei de a fi cetățean liber al unei 
patrii libere și independente, al unei țări 
slujite cu cinste și dragoste față de istoria 
sa prezentă și viitoare, a unei țări a mă
ritor certitudini. In etapele hotărîtoare 
pentru soarta sa. poporul nostru a dovedit 
cu prisosință fierbintele său patriotism, 
abnegația sa. în momentul de față, cind 
patriotismul conjugat cu internaționalis

Un puternic curent
Nu exagerez cu nimic — dimpotrivă, mi 

se pare ca vorbele mele nu reușesc să 
?xprime nici pe departe toate gindurile mele 
— dacă afirm că lectura propunerilor tova
rășului Nicolae Ceaușescu a fost pentru mine 
ca un curent de aer înviorător. Am regă- 
sii in ele marea altitudine ^spirituală, pro
funda principialitate comunistă, viziunea 
argă, cuprinzătoare, proprii iubitului nostru 
:onducător. Așa cum se subliniază, propa
ganda noastră, invățămintul de partid au 
rarențe : aș putea să adaug, din propria 
nea experiență de propagandist in invățâ- 
nintul de partid, că nu întotdeauna am 
ttiut 6ă găsim calea cea mai âcurtă. mal 
ireaptă către mințile și inimile oamenilor, 
lă nu am fost străini de un oarecare grad 
le inerție, de formalism, de rutinizare.
iu «ecția cu 800 de salariați a uzinei 

pund măsurile preconizate do secretarul 
general al partidului nostim, măsuri desti
nate să insufle activității politico-educative 
o înaltă combativitate revoluționară, spi
ritul militant partinic reclamat de stadiul 
superior la care trebuie să ridicăm întreaga 
operă de construcție socialistă.

Remarcabil în măsurile propuse este, ală
turi de conținutul lor pătruns de principia
litate și exigență comunistă, caracterul 
atotcuprinzător, sfera largă de aplicabili
tate. Absolut toți factorii educativi de care 
dispune societatea noastră, incepind de la 
munca politico-educa.ivă a organizațiilor 
de partid și pină la școală, presă, radio și 
televiziune, activitatea editorială, creația 
artistică și literară, cinematografia sint vi
zați de acest document, găsesc în el un 
program concret de lucru.

Ca director al unui cabinet de partid, 
unde, așa cum se știe, se înnoadă multiple 
fire ale activității ideologice, țin să relev 
însemnătatea excepțională a măsurilor pre
conizate. care ne privesc in modul cel mai 
direct. Intr-o perioadă in care tragem con
cluziile anului de învățămînt încheiat și ne 
pregătim pentru un nou an, avem in aceste 
măsuri un îndrumar precis care ne va ajuta 
să îmbunătățim organizarea și conținutul 
invățămintului, formele de pregătire poli
tică și ideologică a cadrelor și a membrilor 
de partid, a oamenilor muncii, să le impri
măm mai puternic spiritul revoluționar, 
militant in așa fel incit invățămintul, în
treaga activitate Dolitieo-îdeologică să slu
jească in cel mai înalt grad ridicării nive
lului de conștiință al maselor, atragerii lor 
cit mai active la opera de edificare a so
cialismului și oomunismului in România.

Emil DROB
directorul cabinetului de partid 
al sectorului I din Capitală

al C.C. al P.C.R., pe baza propunerilor to
varășului' Nicolae Ceaușescu. constă in 
efortul perseverent pentru axarea muncii 
de partid pe sarcinile, pe atribuțiile ei 
specifice — și anume munca politică de 
convingere, de lămurire a oamenilor asupra 
însemnătății și utilității realizării diferite
lor măsuri organizatorice, tehnice și admi
nistrative.

In condițiile exigențelor pe care actualul 
stadiu de dezvoltare a societății noastre 
le ridică in fața activității politico-educative 
de masă, apare evident că continuind să 
pună m centrul preocupărilor ei soluțio
narea problemelor economice majore ea 
este chemată să acorde o mai mare aten
ție problemelor legate de cultivarea valo
rilor morale, a eticii socialiste. In această 
ordine de idei va trebui să acționăm cu 
mai multă consecvență pentru a imprima 
fiecărei organizații de partid o atitudine 
combativă față de orice încălcare a disci
plinei muncii, a îndatoririlor sociale, față 
de influențele ideologice străine, de com
portările inapoiate, de mentalitățile și con
cepțiile retrograde.

Intransigența principială, combativitatea 
partinică reprezintă principalul izvor al 
forței de inriurire, al eficienței practice a 
muncii politico-educative, a întregii activi
tăți ideologice. Inspirindu-ne din înaltul 
exemplu pe care ni-1 dă zi de zi tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, vom acționa astfel ca 
ea să devină trăsătura definitorie a activi
tății tuturor organizațiilor de partid.

Ion BOBOCEA
secretar al Comitetului județean 
Dîmbovița al P.C.R.

mul. constituie cheia de boltă a reușitei 
ideilor noastre, măsurile prezentate parti
dului și țării de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu sint de inaltă semnificație ideo
logică și spirituală.

Ca scriitor și conducător al unei reviste 
de cultură imi dau seama, o dată mai 
mult, de importanța acestor propuneri, de 
contribuția pe care literatura și arta se 
cere să o aducă la acest uriaș efort privind 
educarea maselor in spiritul ideologiei mar- 
xist-leniniste. Pe viitor, mai mult decit 
pină acum, atenția noastră se va în
drepta cu precădere asupra unei creații 
adine patriotice, cu largi implicații uma
niste. legate de aspirațiile fireștii ale po
porului nostru, o literatură in stare să răs
pundă chemării partidului de a participa 
la formarea conștiinței socialiste a poporu
lui.

O națiune trăiește prin spiritualitatea sa 
autentică. In lumina ideilor generoase, cu
prinse in documentul sintetic, de strălucită 
previziune, vom acționa și mai ferm în 
viitor, dovedind că am înțeles îndatoririle 
ce ne revin in calitate de scriitori, că vom 
ști sâ aducem o contribuție meritorie la 
formarea conștiinței socialiste a cititorilor 
noștri. în ce mă privește, voi face totul 
ca revista, la conducerea căreia mă aflu, 
să militeze clar și ferm pentru o literatură 
patriotică, profund educativă.

Radu CARNECI 
redactor-șef al revistei „Ateneu*

de aer înviorător
..23 August*4 in care lucrez există, ca in 
orice colectiv, și oameni care au felurite 
abateri și pe care căutăm, prin diferite ac
țiuni colective și de la om la om, să-i în
dreptăm. Educarea comunistă a membrilor 
de partid, a tuturor oamenilor din secție, 
constituie pentru noi obiectivul fundamen
tal al muncii politice de masă — șl. în 
această direcție, am obținut rezultate im
portante. dar am avut și insuccese.

M-am întrebat de multe ori : de ce ? 
Intre alte cauze, consider că munca de 
educare comunistă desfășurată de organi
zațiile de partid nu merge întotdeauna in 
același pas cu cea a altor organe ce acțio
nează la nivel na ț ion a L Am înțeles că. 
pentru a-și arăta pe deplin roadele, o ase
menea acțiune de mare frumusețe, dar și 

de o deosebită răspundere, nu trebuie fă
cută fragmental, ci unit, precis, coordonat.

Revenind la uzina noastră, la ceea ce în
cercăm să facem cu toții pentru educația 
marxist-leninistă a membrilor de partid, a 
tuturor oamenilor muncii, trebuie să spun 
că m-a bucurat nespus accentul deosebit 
care este pus in programul de măsuri 
adoptat de Comitetul Executiv pe munca 
politică de masă, pe necesitatea de a in
tensifica munca politică de la om la om. 
Pe alocuri se cam uitase adevărul elemen
tar — pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu

0 dezvoltare a ideologiei 
marxist-leniniste a partidului

Tocmai mă întorceam, plin de impresii, 
din bucla Dunării, de la Porțile de Fier, 
cind am luat act de amplul program pe 
care il propune tovarășul Nicolae Ceaușescu 
privind îmbunătățirea activității politico- 
educative la toate nivelurile și în toate 
straturile populației. Cum se intimplă cind 
vii din călătorii care iți stârnesc cel mai 
viu interes, mă aflam sub foarte puternica 
impresie a intilnirii mele cu ctitorii uriașei 
mori de electricitate, care este sistemul 
hidroenergetic al Porților de Fier, aflat in 
faza desăvirșirii sale ; mărturisesc că nu 
atit gigantismul operei m-a copleșit (cum 
ar fi fost normal), cit Danubiul umanizat, 
scos din obișnuințele lui milenare, flacăra 
de patriotism și inaltă conștiință muncito
rească ce au guvernat LUCRAREA, trans- 
ferîndu-se colosului material. Voi scrie 
despre „Porțile Omeniei" I mi-am zis. gind 
cu care am călătorit spre Capitală, deru- 
lind filmul de impresii, succesivele convor
biri, diversitatea caracterologică și de des
tin a celor întâlniți, raportind totul la 
ideea-magnet, la ideea-coloană pe oare 
mi-o alesesem : etica construcției și a 
constructorului. Textul programului de 
educație națională pe care aveam să-l 
parcurg peste cîteva ore mi-a extins 
nebănuit de mult aria gindirii, dind 
subiectului meu, experienței cu care mă 
întorceam contextul real și amplitudinea 
de sens in care acestea se înscriau : se re- 
dimensiona astfel nu doar o idee sau o 
experiență pasageră, ci însuși modul de a 
concepe viața ideilor și experiența mulți
milor, felul cum putem și trebuie să facem 
din acestea — mai mult decit pină acum ! 
— factori de prim ordin in opera de edu
care politică și morală a națiunii socialiste.

Cred că acei oameni de carte — biografii 
6au istoricii de miine — care vor sintetiza 
retrospectiv. pe un mai lung răgaz de 
timp, destinul actual al țării și neobosita 
energie a președintelui ei, conducător de 
inițiativă trează și excepțională clarviziune, 
vor avea Imaginea completă a unei dezvol
tări in care inelele evoluției se înlănțuie 
firesc, treptele se succed logic și ferm, in
tr-o ordine dictată de realități, conform cu 
ideologia marxist-leninistă a Partidului Co
munist Român. De aceea, recentele măsuri

Spectacolul de teatru 
să se îmbogățească cu idei nobile

Cu profundă satisfacție am luat cunoș
tință de propunerile secretarului general 
al partidului nostru, adoptate in ședința 
Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., in 
vederea îmbunătățirii activității politico- 
ideologice, de educare marxist-leninistă a 
membrilor de partid, a tuturor oamenilor 
muncii. Am recunoscut cu emoție in pro
punerile tovarășului Nicolae Ceaușescu 
aceeași inaltă responsabilitate partinică, a- 
ceeași consecvență militantă cu care ne-a 
călăuzit întotdeauna și ne ocirmuiește per
manent spre binele nostru al tuturor.

In programul elaborat de Congresul al 
X-lea al partidului, ca și in toate docu
mentele de partid s-au trasat cu te
meinicie și fermitate liniile directoare ale 
activității politico-educative pe care, in 
etapa actuală a construcției socialiste, toți 
factorii de culturalizare care acționează 
in societatea noastră sint îndemnați să le 
urmeze cu cel mai deplin simț de răs
pundere în acest sens, imj exprim intru 
totul, integral, acordul față de pozițiile 
ferme și principiale privind valențele edu
cative. patriotice, civice și morale ale crea
ției, nobila inriurire pe care activitatea 
creatorului de artă o exercită asupra con
științei umane. Este pe deplin întemeiată 
recomandarea expresă adresată tuturor ce
lor care activează in domeniul artei și cul
turii tuturor comuniștilor, ca exigența par
tinică. combativitatea ideologică și princi
pialitatea marxist-leninistă să constituie 
atribute permanente ale actului de creație.

Propunerile de măsuri formulate de se
cretarul general al partidului nostru și a- 
doptate de Comitetul Executiv al C.C. al 
P.C.R.. subliniind succesele obținute în viața 
culturală, au. totodată, in vedere deficien
țele și carențele manifestate.

Sint cunoscute, in ce privește teatrul, 
acele carențe din cadrul dramaturgiei ori
ginale care au dus la înfățișarea pe scena

Arta trebuie să servească patria, poporul
„Prin forme și stiluri variate de expresie, 

arta trebuie să servească poporul, patria, 
societatea socialistă". Am recunoscut în 
aceste cuvinte ale tovarășului Nicolne 
Ceaușescu. unul din cele mai încărcate de 
sens elemente ale artei noastre actuale, 
prin valoarea excepțională pe care este 
menită să o aibă in memoria generațiilor 
contemporane. Se află exprimate aici, ca 
și in întregul proiect de măsuri pentru 
îmbunătățirea activității politico-ideologice, 
de educare marxist-lenini.stă a membrilor 
de partid, a tuturor oamenilor muncii, ade
văruri cu care nu poți să nu fii de acord. 
Căci, exprimarea celor mai nobile aspirații, 
interese și năzuințe ale poporului, confun
darea cu cele mai progresiste idealuri ale 
epocii au constituit și vor constitui întot
deauna semnul distinctiv al artei auten
tice.

Arta cu cea mai largă rezonanță, și lu
crul acesta poate fi exemplificat de-a lun
gul întregii istorii, a fost și este arta creată 
pentru om. pentru înălțarea lui spirituală, 
arta izvorîtă din dorința de a trăi mai 
bine, mai frumos. Recentele propuneri de 
măsuri prezentate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu au relevat, incă o dată, răspun
derea care ne revine nouă, artiștilor, in a 
surprinde și exprima conștiința marii mul

îl reamintește cu toată tăria — că o ade
vărată, o eficientă educație nu se poate 
face decit in condițiile colaborării directe, 
umane.

Mă angajez să fac tot ceea ce depinde 
de mine — in producție, in invățămintul 
de partid, în viața cetățenească — pentru 
ca prețioasele măsuri să fie traduse in 
viață.

Inq. Emil OLARU, 
propagandist, seefia mecanică 
a uzinelor „23 August" — București

privind edificarea conștiinței politico-mo
rale a națiunii nu vin, după opinia mea. ca 
un fapt de excepție, ci 6int confirmarea 
unui drum ascendent, treapta calitativă pe 
care noile împrejurări o impun, exigența 
politică și moral-spirituala care trebuie să 
fie proprie stilului de viață al României so
cialiste.

Pe scriitor, participant prin vocație la 
viața și psihologia mulțimilor, constructor 
de opinie și de conștiință nouă, il impre
sionează cel mai mult concepția unitară a 
recentelor măsuri, forma structurată a 
acestora, caracterul practic-realist al meto
dologici și limpiditatea de scop care |e 
incumbă. Va trebui, ne sugerează propune
rile secretarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, să considerăm 
problemele educației (politice, morale, pro
fesionale sau cultural-artistice) ca fiind 
parte inseparabilă a operei de edificare a 
noii orinduiri, subordonate necesităților 
acesteia și derivînd din ea. Cartea, filmul, 
pagina de ziar, rad io-televiziunea. opera 
muzicală sau plastică. întreg sistemul edu
cațional al țării vor sluji — in chip mai 
direct și aplicat — nevoile de cultură și in
struire ale maselor, cultivind respectul 
pentru munca cinstită și ținînd trează ima
ginea pilduitoare a muncitorului înaintat, 
cel mai activ șl mai eficient producător de 
bunuri al societății. Sin*. împrejurările in 
care va crește rolul conducător al partidu
lui in toate domeniile activității politico- 
educative și, paralel, in strinsă relație cu 
aceasta, vor crește răspunderea și exigența 
tuturor factorilor care se ocupă, direct sau 
indirect, de munca de educare (instituție, 
organism, organizație, grup social ori cetă
țean luat de sine stătător) stimulind o mare 
varietate a formelor de influențare politică 
și a factorilor de cultură in masă de care 
dispune România la ora de față.

Ca cetățean, intelectual patriot și scriitor 
comunist salut recentele măsuri propuse de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. convins fiind 
că acestea exprimă, din perspectiva zilei de 
azi și a viitorului, carta politico-morală a 
națiunii socialiste române.

Pop SIMION

unor teatre de tipuri străine profilului moral 
al omului societății noastre, la propagarea 
unor idei de natură să semene confuzii 
ideologice in arta spectacolului teatral. De 
aici provin și experiențele regizorale pe 
drept repudiate, manifestările de mimetism 
față de mode pe care le cultivă ideologia 
capitalistă — cu consecințele negative fi
rești in receptarea spectacolului. Sint sa
lutare, de aceea, indicațiile privind orienta
rea repertoriului spre valorificarea dra
maturgiei originale actuale, spre opere ale 
zilelor noastre, menite să reflecte proble
mele fundamentale ale vieții, ale creării 
societății socialiste multilateral dezvoltate. 
Se impune — pe bună dreptate — să valo
rificăm tradițiile înaintate ale culturii 
noastre, să consolidăm bunuri ciștlgale in 
anii luminoși ai socialismului, repudiind 
cu mai multă energie efemerele mode de 
împrumut și pastișele străine spiritualității 
poporului nostru.

A milita pentru o dramaturgie și specta
cole luminoase, a depune eforturi consec
vente ca teatrul românesc, prin tot ceea 
ce are mai valoros, legat de popor, să îm
bogățească cu idei nobile, să contribuie din 
plin la educația făuritorilor de bunuri ma
teriale, la formarea unui tineret apt să răs
pundă imperativelor epocii înălțătoare pe 
care o trăim cu fervoare — sint obiective 
culturale din care transpare cu limpezime 
răspunderea față de destinele națiunii 
însăși, marea încredere in forța de Inriurire 
a artei, in nobila ei menire. Și tot atitea 
temeiuri ca fiecare om de artă legat prin 
aspirații de cauza poporului său să aprobe 
spiritul militant al propunerilor.

Dina COCEA
artistă emerită, vicepreședinte al Aso
ciației oamenilor de artă din instituțiile 
teatrale și muzicale din România

țimi, a destinului ei ; în a contura în 
esențe spirituale realizările obținute prin 
dezvoltarea sistemului nostru socialist.

Cu atit mai importantă mi se pare, în 
aceste condiții, atenția acordată activități
lor cultural-educative, popularizării, gene
ralizării experienței pozitive, a realizărilor 
cu adevărat valoroase ca șl depistarea unor 
atitudini care tind să depărteze manifestă
rile artistice de înțelegerea publicului, de 
realitățile acestei țări.

Analiza atentă, cercetarea amănunțită și 
nuanțată a ambianței artistice a țării, so
licitate imperios, sint menite să reducă la 
adevăratele proporții pseudo-valori le expe- 
riențelor-limitâ ale unei arte străine de 
orice spirit umanist, să îndrepte interesul 
general asupra unei arte raportată la 
popor, a unei arte care să i se adreseze 
direct, cu care să stabilească un dialog 
viu, creator. Și numai o temeinică discipli
nă filozofică asociată sincerității profesio
nale poate transmite creației pulsul lumi’’ 
in care trăim și care ne este propriu ; nu
mai astfel imaginile noi. cărora încercăm 
să le descoperim sensul, tșl vor putea a- 
tinge scopul educativ.

Continuarea, in spirit contemporan, a tu
turor tradițiilor cinstite, frumoase, con

structive cu care ne-au obișnuit înaintașii 
artelor plastice românești, încercarea de a 
releva aspecte semnificative ale existenței, 
contactul direct cu natura, cu oamenii — 
ca generatoare de valori emoționale, — 
sint tot atitea cerințe reclamate cu insis

Vom realiza o îmbunătățire radicală 
a activității politico-educative 

in cadrul sindicatelor
Propunerile prezentate de secretarul ge

neral al partidului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și adoptate de Comitetul Exe
cutiv reprezintă un adevărat program de 
activitate pentru întregul front ideologic, 
pentru organizațiile de masă și obștești, 
pentru toți lucrătorii pe tărimul activității 
de educație. Ele se înscriu in preocupările 
constante ale conducerii partidului, ale se
cretarului general, pentru perfecționarea 
continuă a activității economice, politice și 
sociale, pentru ridicarea neîncetată a mun
cii in toate sectoarele.

Sindicatele sint angajate direct în acti
vitatea de educație politică și ideologică, 
de educare a oamenilor muncii. Ele dispun 
de mijloacele necesare acestei activități.

Pe baza indicațiilor primite recent din 
partea secretarului general al partidului, 
Biroul executiv al U.G.S.R. a trecut la 
adoptarea unui ansamblu de măsuri pen
tru îmbunătățirea radicală a activității po
litico-educative in rindul maselor de oa
meni ai muncii. Atenția noastră este în
dreptată, in primul rind, spre munca po
litică, in vederea ridicării conștiinței socia
liste a clasei muncitoare, a tuturor oame
nilor muncii, educării lor in spiritul ideo
logiei marxist-leniniste, a idealurilor de 
muncă și viață ale partidului nostru. Sin
dicatele vor acorda toată atenția dezvol
tării acelor forme ale activității politico- 
educative directe și cu mare eficacitate : 
munca de la om la om. gazetele satirice, 
brigăzile artistice de agitație, cinecluburile, 
agitația vizuală și alte forme care-și do
vedesc eficacitatea și puterea de inriurire. 
Preocupările noastre sint orientate spre fo
losirea mai intensă a bazei materiale de care 
dispunem, a mijloacelor și formelor activi
tății politico-educative la care se referă 
documentul publicat in ziarele de miercuri. 
Nu este un secret pentru nimeni că vreme 
îndelungată a existat părerea că sin
dicatele trebuie să se ocupe de activi
tatea cultural-artistică concepută ex
clusiv ca divertisment — iar de munca 
politică de ridicare a conștiinței socialiste a 
maselor trebuie să se ocupe numai organi

Indiferent de limba în care scriem, 

cărțile noastre să slujească 
idealului socialist

Recenta ședință a Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., care a luat pe larg in dis
cuție propunerile prezentate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu privind sarcinile ridicării 
pe o treaptă mai inaltă a activității politico- 
ideologice, constituie o nouă mărturie a 
multilateralității și temeiniciei cu care par
tidul privește toate laturile construirii so
cialismului. Nouă, scriitorilor, ne-a revenit 
și ne revine îndatorirea nobilă ca, atit prin 
creațiile literare cit și prin intreaga noastră 
activitate, să participăm cu tot devotamen
tul și dăruirea la dezvoltarea vieții spiri
tuale, a conștiinței socialiste, a gindirii. a 
concepției materialiste despre viață și des
pre lume a omului nou

încă în perioada ilegalității partidului, 
scriitorii noștri cei mai de preț s-au dedi
cat pe deplin cauzei poporului, găsind mo
dalitatea ca — pină și in cele mai vitrege 
condiții — să-și dea contribuția la răstur
narea orinduirii vechi, exnloatatoare. Din 
primele zile ale construcției socialiste, par
tidul nostru a pus un accent deosebit pe 
stimularea activității literare. Cei mai de 
seamă dintre creatorii noștri au devenit cu- 
noscuți șLstimați de întregul popor, prețuiți 
și peste hotare tocmai datorită s‘rădaniilor 
cu care au reușit să reflecte in creațiile Io»* 
ideile mobilizatoare ale partidului. In anii 
construcției socialiste, frontul nostru lite
rar s-a lărgit mereu ; generațiilor vechi li 
s-au asociat tinerii care, căutind mijloace 
si forme variate, originale sint deciși să-și 
pună intreaga forță creatoare in sluiba po
porului. a socialismului, â României libere 
și independente. Tocmai datorită politicii 
înțelepte a partidului, care ține totdeauna 
pasul cu progresul omenirii, s-au deschis 
mai larg porțile afirmării personalității 
creatoare a scriitorilor. însuși partidul, per
sonal tovarășul Nicolae Ceaușescu a pornit 
lupta împotriva oricărei îngustimi de ve
deri. care ar frina înflorirea multilaterală a 
personalității artistice sau ar împiedica li
bera manifestare a activității creatoare prin

Obiectivul nostru esențial: 

a asigura perfecționarea

pregătirii ideologice a cadrelor
Am luat cunoștință cu satisfacție adîncă 

și cu sentimentul intregii adeziuni de con
ținutul plin de semnificație al măsurilor 
pentru îmbunătățirea activității politico- 
ideologice, de educare marxist-leninistă a 
membrilor de partid, a tuturor oamenilor 
muncii, adoptate Ia propunerea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu de către Comitetul 
Executiv al C.C. al P.C.R. In acest docu
ment se oglindesc cu desăvirșită claritate 
consecvența ce caracterizează activitatea 
partidului nostru în gîndirea teoretică și 
in acțiunea practică, concepția sa profund 
principială, unitară asupra tuturor planu
rilor in care se desfășoară procesul con
strucției multilaterale a societății socialiste 
in țara noastră. Călăuziți de partidul co
munist. de politica sa marxist-leninistă, 
tindem ferm, cu perseverentă, fără echivoc 
și fără cea mai neînsemnată concesie fă- 

tență de viață, de mersul înainte nu numai 
el artei, dar al intregii societăți românești.

Dumitru GHIAȚA, 
artist ol poporului, 
Erou al Muncii Socialiste

zațiile de partid. Aceasta a golit munca 
noastră de conținut, a condus la o slabă 
participare a sindicatelor Ia educarea oa
menilor muncii in spiritul unei înalte res
ponsabilități față de sarcinile economice șl 
de plan, de calitatea produselor, a combati
vității față de neglijența unora in muncă, 
față de indisciplină. Pe alocuri, chiar și acti
vitatea culturală a fost golită de conținut 
educativ, nu a militat in suficientă măsură, 
așa cum pe bună dreptate se subliniază in 
documentul adoptat de Comitetul Executiv, 
pentru educarea revoluționară a maselor, 
pentru combaterea manifestărilor negativa 
din comportarea unor oameni. Formațiile 
de amatori — indeosebi cele teatrale — nu 
dispun incă de suficiente lucrări care să 
cultive idealurile nobile ale societății noas
tre. să ilustreze eroismul clasei muncitoare
— clasă conducătoare in societatea noastră
— concepțiile înaintate despre muncă și 
răspunderile sociale, care să combată ati
tudinile înapoiate. Mai mult chiar, trebuie 
spus că unele formații artistice care abor
dau in repertoriul lor aspecte legate de 
viață, de muncă au fost criticate pentru 
„degradarea culturii și promovarea unor 
idei periferice vieții spirituale".

In spiritul indicațiilor secretaruiui gene
ral, Consiliul Central a stabilit un amplu 
program de măsuri pentru îmbunătățirea 
substanțială a muncii politico-educative 
desfășurate de sindicate, pentru educarea 
maselor in spiritul ideologiei noastre, pen
tru ancorarea muncii educative in probleme
le esențiale ale activității economice, socia
le și educative. Consiliul Central al 
U.G.S.R. pregătește o plenară care va exa
mina multilateral activitatea desfășurată de 
sindicate, va- generaliza experiența ce 6-a 
acumulat și va stabili, in lumina indica
țiilor conducerii partidului, măsurile nece
sare îmbunătățirii continue a acestei acti
vități.

Nicolae GAVRILESCU, 
vicepreședinte al Consiliului Central 
al Uniunii Generale a Sindicatelor 
din România

izolare și închistare. Ar fi insă o greșeai! 
gravă să ne închipuim că libera afirmare 
a personalității artistice înseamnă conci
liere in fata ideilor străine socialismului, 
poporului, clasei muncitoare. Dimpotrivă, 
această cucerire a partidului nostru car® 
s-a manifestat prin lărgirea frontului ar
tistic și dezvoltarea liberă a personalității, 
este premisa ca activitatea artistică — in
clusiv literatura — să slujească cu și ma> 
multă eficacitate cauza construirii socialis
mului, fiind totodată un mijloc și mai pu
ternic in miinile partidului pentru propa
garea celor mai avansate idei ale istoriei 
omenirii, ideile oomunismului.

Noi, scriitorii, știm să apreciem în mod 
deosebit sarcinile complexe, multiple, caro 
ne revin din propunerile de măsuri prezen
tate de secretarul general al partidului nos
tru. Sintem conștienți că vom putea face 
față îndatoririlor noastre numai dacă — 
conduși de dorința deplinei identificări cu 
idealurile epocii noastre socialiste — vom 
cunoaște cit mai profund viața și munca 
poporului, lupta sa pentru înflorirea patriei, 
pentru ridicarea ei pe cele mai înalte culmi 
ale civilizației socialiste. De această cunoaș
tere profundă depinde eficiența participării 
noastre — cu mijloacele artei noastre — 
la desfășurarea și triumful acestei lupte 
conduse de partid. Educarea și mobilizarea 
maselor în spiritul patriotismului, al stimei 
față de muncă, al luptei împotriva parazi
tismului, al lichidării oricăror rămășițe ale 
naționalismului in conștiința oamenilor sint 
probleme fundamentale, de conținut, ale 
literaturii, tndicind cu precizie și determi
ned eficacitatea operei literare. Indiferent 
în ce limbă vorbim. în ce limbă scriem — 
română, maghiară, germană sau sirbă — 
sintem hotăriți. din toată inima, să susți
nem cele cuprinse in propunerile âecreta- 
rului general al partidului.

KOVACS Gyorgy

cu/ăuHOf mentalități străine, Intr-un spl- 
rit deschis și novator, la făurirea marilor 
idealuri și valori proprii socialismului, la 
definirea m gindlre și In atitudini a omu
lui ce aparține societății aflate pe cea mal 

treaptă de civilizație și cultură.
Măsurile adoptate de conducerea partidu

lui sint totodată un program vast de activi- 
^mnCa°«n?retă’ °,făxIăuzâ de cea mâl mare ln- 
rr?!?ăn«!e*?r1aCl,iCăiJ,eiJtru totI cel care lu
crăm pe tărimul ideologiei, al invățămin- 
tului șl pregătirii cadrelor.

In cadrul acestui program, sarcini de răs- 
nA°Heru maJor*; ^spundere de care sintem 
pe deplin conștienți, revin Academiei de 
partid „Ștefan Gheorghiu". In cadrul efortu- 
lui constant ce se depune aici în scopul per-

(Continuare în pag. a V-a)
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fectionfirli pregătirii cadrelor <-au luat. în 
ultimul timp, măsuri de imbunătfețire a pla
nurilor si programelor de InvAțămint a* 
facultăților si cursurilor. Ceea cc ne preocu
pă in mod deosebit este să asigurăm însuși
rea temeinică de către cadrele ce studiază 
In cadrul Academiei a problemelor funda
mentale al? muncii de partid. ale ftiintei 
conducerii politice. Pe bata unui program 
perfecționat. ma| amplu decit pină in pre
rent mai aprofundat si mai clar orientat 
vor fi consacrate cursuri, seminarii $1 dez
bateri speciale studierii aspectelor de ordin 
principial ți practic ale conducerii politice 
a diferitelor sfere ce alcătuiesc societatea, a 
metodelor de ridicare a eficientei activității 
in toate compartimentele vieții sociale.

In ansamblul procesului de învâțămint îșl

Munca — factorul hotărîtor 
al educării comuniste a tineretului

Primite cu viu interes și deplină satis
facție de întregul tineret al patriei, de 
toate organizațiile Uniunii Tineretului Co
munist. propunerile de măsuri prezentate 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu si adop
tate de Comitetul Executiv al C.C. al 
P.C.R. pentru îmbunătățirea activității 
politico-ideologice. de educare marxist- 
lcninisțâ a membrilor de partid, a tuturor 
oamenilor muncii, relevă rolul imens al 
factorului conștient în actuala etapă a 
construcției socialiste, constituie un cuprin
zător program de acțiune politică caâ?. 
fără îndoială, va pune în valoare noi re
surse. al căror unic beneficiar este omul, 
participant la prefaceri fără echivalent in 
baza ți suprastructura societății românești.

Ne exprimăm deosebita satisfacție pentru 
marca atenție p? care, și cu acest prilej. 
<ecrctarul general al partidului o acordă 

nblemelor referitoare la educarea tine- 
x ! generații, pentru orientările precise, 
deosebit de valoroase, privind activitatea 
Uniunii Tineretului Comunist.

In acest context, răspunderile și sarcini
le trasate de conducerea partidului orga
nizației noastre la cel de-al IX-lea Con
gres al Uniunii Tineretului Comunist do- 
bindesc noi dimensiuni, chemate să afirme 
plenar in rinduriîe tineretului spiritul 
muncii, al responsabilității sociale, al de
votamentului față de partid, față de clasa 
muncitoare, ideile nobile alo patriotismu
lui socialist și ale internaționalismului.

Trebuie să cultivăm o atitudine de res
pect și prețuire față de muncă, pentru că 
munca este unica sursa a procesului de 
ridicare și înflorire a patriei socialiste.

Trebuie să cultivăm o atitudine de res
pect și prețuire față de marile cuceriri re
voluționare ale poporului nostru, față de 
tot ce reprezintă rodul acumulărilor obți
nute prin truda, eforturile și lupta maselor 
populare călăuzite de Partidul Comunist 
Român, forța conducătoare a societății 
noastre.

Partidul ne cheamă să ne intensificăm 
participarea la o luptă nobilă, să combatem 
cu fermitate tot ce este străin gindirii 
marxist-leniniste, principiilor moralei co
muniste. trăsăturilor definitorii ale con
structorilor socialismului. Trebuie să com
batem manifestările negative din conduita 
unor tineri, pentru că civilizația socialistă 
nu se poate împăca cu atitudinile necores- 
punzătoare față de muncă și avutul obștesc, 
față do orice tendințe de parazitism, de 
nesocotire a îndatoririlor sociale.

Analiza profund științifică efectuată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu orientării și 
conținutului procesului de educare comu
nistă a oamenilor muncii., a tinerelului, 
relevarea complexității fenomenului educa
țional și a determinărilor multiple care ac
ționează asupra conștiinței, soluțiile prac
tice propuse, constituie pentru toate orga

Un îndreptar ferm in activitatea editorială
Am citit cu vie emoție și cu un interes 

deosebit recentele propuneri de măsuri 
prezentate de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. pen
tru îmbunătățirea activității politico-ideo- 
logice, de educare marxist-leninistă a mem
brilor de partid, a tuturor oamenilor mun
cii, și nu pot să nu observ cu o îndrep
tățită mindne că, de fapt. în mai puțin 
de o pagină de ziar, secretarul general al 
partidului nostru sintetizează o adevărată 
cartă a înaltei etici comuniste, un program 
concret, cu ample rezonanțe in educația 
omului societății noastre socialiste, a omu
lui modem, care se pregătește să întîmpine 
cel de-al treilea mileniu din pragul celei 
mai dezvoltate societăți pe care a cunos
cut-o omenirea vreodată : comunismul.

Sfatul, vorba înțeleaptă, fraza plină de 
învățăminte, observația adincă asupra dez
voltării vieții sociale, miezul judecăților de 
valoare aș spune că fac parte integrantă 
din trăsăturile specifice ale oamenilor de 
pe meleagurile românești și nu rare sint 
cazurile marilor bărbați ce au luminat is
toria poporului nostru și care, prin vorbele 
și faptele lor pline de înțeles, au contribuit 
la perfecționarea morală, etică, politică și 
ideologică a generațiilor ce au ridicat țara 
pe trepte tot mai înalte ale civilizației si 
demnității. De data aceasta, îndemnurile 
vin din partea secretarului general al 
Partidului Comunist Român, a tovarășului

Misiunea educativă a cinematografiei
Propunerile de măsuri prezentate de tova

rășul Nicolae Ceaușescu Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R. răspund unor necesi
tăți stringente ale societății noastre, intere
selor majore ale dezvoltării conștiinței so
cialiste, ale formării omului nou, animat de 
idealul comunist. Primite cu un imens inte
res și cu o vie satisfacție in țara întreagă, 
aceste propuneri răspund și unor ginduri 
care mă preocupă in calitatea mea de regi
zor. de cadru didactic in invățămintul artis
tic superior, de părinte. Am in vedere nece
sitatea călăuzirii cu grijă și responsabilitate, 
de la primii pași în viață, a tineretului pe 
drumul dobindirii unei concepții înaintate, 
materialiste despre lume și societate, a unei 
conștiințe luminate de ideile generoase ca- 
re-și găsesc o înaltă expresie în politica par
tidului și statului nostru.

Cinematografului ii revine o misiune de 
preț in opera de plămădire a omului nou, ii 
revin sarcini specifice, care reprezintă, de 
fapt, principalele criterii ale orientării și al- 
eficacității artistice, educative a creațiilor 
noastre. Ceea ce sc așteaptă de la noi este 
eă cunoaștem maî bine realitatea, să desci
frăm sensurile dezvoltării sociale, să pu
nem in valoare tezaurul de inspirație pe 
care-1 reprezintă viața poporului nostru — 
de la tradițiile luptei patriotice, revoluțio
nare pină la fenomenele pasionante, inedite 
ale prezentului socialist, la lupta tenace pen
tru triumful noului, pentru perfecționarea 
personalității umane. Să creăm filme por
nind de la aceste realități, filme cit 
ina: bune, cit mai adevărate, deschise sure 
public și deschizind publicului noi și largi 
orizonturi de înțelegere superioară a exis
tentei.

Ele. aceste Îndatoriri esențiale, sint ;n 
ireductibilă contradicție cu orice tendint* 
ca — in goana după adeziunea „spontană" 
a publicului — să împrumutăm diferite 
rețele, să preluăm sugestii străine trăsătu
rilor morale si spirituale fundamentale ale 
poporului nostru, ale epocii noastre. Cine
matograful este arta cea mai pooulară. cu 
cea mai mare putere de influențare, si de 
aicj imensa re soon sabi li ta te etică și estetică 
a slujitorilor săi. Trebuie să spun, exist* a- 
numiti ..hiperesteți" și „rafinați" care dis
cută fenomenul cultural-artistic cu o igno
rare ostentativă a funcției lor primordiale 
și care s<» grăbesc să t’X°»“ PQ loc d-'-nt 
„dogmatic", „conservator" pe oricare crea

vor găsi o tratare mai temeinică problemele 
poliiico-ideologice ale activității de croație 
materială și spirituală, de instruire ți Învă
ța nun U de educare a oamenilor muncii ?i 
dezvoltare a conștiinței socialiste, de forma
re n opiniei publice și a întregii societăți in 
spiritul principiilor ți valorilor caracteris
tice eticii socialiste.

Sentimentul recunoștinței vii pentru orien
tarea pe care conducerea partidului, perso
nal tovarășul Nicolae Ceaușescu, ne-au 
dat-o prin acest document do o excepțională 
însemnătate constituie un imbold puternic 
in munca noastră, in străduința de a ne În
deplini sarcinile do cinste pe care ni lc-a 
încredințat partidul.

Conf. unlv. Constantin POPOVICI 
prorector ol Academiei de învâtâmînl 
social-politic „Ștefan Gheorghiu"

nizațiile Uniunii Tineretului Comunist un 
amplu program de acțiune, a cărui reali
zare condiționează perfecționarea calitativa 
a întregii activități de educație comunistă 
a tineretului.

Imnrimind tuturor activităților noastre 
educative temeinice virtuți formative, co- 
laborind îndeaproape cu ceilalți factori ce 
acționează pe tărimul educației, organiza
țiile Uniunii Tineretului Comunist vor 
milita cu consecvență pentru dezvoltarea in 
rinduriîe tineretului a unor convingeri și 
atitudin. politice ferme, a uitei formații 
spirituale bazate pe însușirea organică a 
principiilor filozofiei marxist-leniniste, a 
politicii partidului nostru, pentru mobili
zarea tineretului la îndeplinirea exemplară 
a sarcinilor profesionale și obștești. în
treaga activitate politico-educativă a orga
nizației noastre revoluționare va urmări 
sădirea in conștiința tineretului a nobleței 
muncii creatoare de valori, a profundului 
respect față de producătorii bunurilor ma
teriale. Acordind tineretului muncitoresc 
rolul principal in întreaga activitate a 
U.T.C., vom acționa fără preget pentru 
cultivarea in rinduriîe tineretului a trăsă
turilor înaintate ale clasei noastre munci
toare, știind insă că ele se pot forma și 
transforma in constante numai în procesul 
muncii și printr-o intensă activitate po
litico-educativă desfășurată prin forme și 
mijloace vii, dinamice, permanent rapor
tate la exigențele actuale de dezvoltare a 
societății noastre.

înaltele răspunderi politice conferite or
ganizației noastre revoluționare se vor 
materializa in largi acțiuni de muncă pa
triotică — pe șantiere, in industrie, in a- 
gricultură. in gospodărirea localităților — 
la care vor participa elevi, studenți, tineri 
muncitori și țărani.

Vom acționa in vederea intensificării ac
tivități’ de educație politică desfășurată de 
U.T.C. și asociațiile studențești pentru 
promovarea in rinduriîe tineretului a con
cepției despre lume și viață a clasei mun
citoare, pentru cultivarea tradițiilor sale 
revoluționare. Vom stimula interesul ti
nerilor pentru cunoașterea și însușirea celor 
mai înalte valori ale gindirii și creației 
umane, pentru literatura și arta purtătoare 
a unui mesaj social înaintat.

Insușindu-ne cu căldură recomandările 
și sarcinile ce ne revin din vastul program 
de acțiune inițiat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. exprimăm hotărirea fermă a ti
neretului de a-și concentra întreaga ener
gie. talentul și elanul patriotic făuririi so
cietății socialiste multilateral dezvoltate, 
ridicării patriei pe cele mai înalte culmi ale 
civilizației socialiste.

Aurel STOICA
secretar al Comitetului Central 
al Uniunii Tineretului Comunist

Nicolae Ceaușescu, care, printr-un efort 
neobosit și printr-o clarviziune excepțio
nală, de pe pozițiile ferme ale celei mai 
înaintate concepții despre lume și viață, 
filozofia marxist-leninistă, conduce desti
nele patriei și poporului nostru spre noi 
trepte ale progresului, și, cu atit mai mult, 
aceste îndemnuri au un ecou deosebit în 
mintea și inimile noastre.

Ca scriitor, și, in aceeași măsură, ca lu
crător intr-o editură ce prin cărțile pe care 
le publică se adresează cu precădere citi
torului tinăr, adică acelui cititor deosebit 
de exigent și față de care avem cele mai 
mari răspunderi. am reținut in primul 
rind acele sarcini privind educația comu
nistă a tineretului, formarea lui morală, 
politică și ideologică, educarea lui in spiri
tul patriotismului socialist, al înaltei da
torii de a munci în slujba patriei, a socie
tății noastre socialiste. Cărțile pe care le 
vom publica ia editura „Albatros11, mai 
mult decit pină acum, vor fi cărți care 
printr-o cit mai ridicată valoare artistică 
și ideologică ii vor ajuta pe tineri să-și 
împlinească intr-un chip frumos propria 
personalitate, nobilele aspirații pe care le-a 
sădit in sufletul lor partidul, cărți care să-i 
ajute să devină fii de nădejde ai patriei 
noastre — România socialistă.

Petre GHELMEZ, 
directorul Editurii „Albotros"

tor convins de rolul educativ, ideologic, so
cial al artei filmului. Ei au făcut prozeliți 
și printre tineri, și mi s-a intimplat recent, 
in timpul examenului de admitere la Insti
tutul de artă teatrală și cinematografică, ca 
un candidat să mă întrebe : „dar de ce tre
buie ca filmul să aibă musai un conținut 
de idei ?“. Sint cuvinte ce exprimă o în
țelegere îngustă, confuză a rolului artei in 
genere, de care e responsabil nu numai și 
nu in primul rind tinărul respectiv, cit cei 
care l-au influențat, care susțin și propagă 
o astfel de concepție sterilă asupra sensu
lui creației.

Este o legătură adincă intre o atare con
cepție și modul de a înțelege raportul intre 
artă și public, responsabilitatea socială a 
artistului și. in ultimă instanță, angrenarea 
sa in efortul constructiv al întregului popor. 
Este, evident, un aspect periferic, dar care 
mi se pare semnificativ pentru îndatoririle 
care ne revin nouă, ca cineaști, ca peda
gogi, pentru obligația noastră de a milita 
cu tact și cu sporită fermitate — in toate 
planurile activității noastre — pentru afir
marea unei cinematografii cu adevărat ma
ture. angajate ideologic, politic $i social, 
pentru valoarea artistică și de idei a filmu
lui românesc.

La aceasta ne cheamă sensurile adinei 
ale propunerilor de măsuri formulate de 
secretarul general al partidului, $i sint 
convins că exprim și opinia celor mai va
loroși colegi ai mei afirmind că slntem 
deciși să milităm pentru o cinematografie 
realistă profund atașată vieții poporului, 
cauzei partidului nostru, intr-un front co
mun al desăvirșirii unei societăți noi, 
înaintate a unei conștiințe civice, socia
liste, tot mai înalte. Este convingerea mea 
intimă că ințelegind profund și creator 
spiritul acestor propuneri, al acestui pro
gram politico-ideologic, vom izbuti — afir- 
mindu-ne propria personalitate, definin- 
du-ne stilul, preocupările, desăvirșindu-ne 
din punct de vedere profesional — să fim 
cu adevărat și într-o măsură tot mai mare 
utili societății noastre, patriei noastre, ar
tiști militanți pentru triumful ideilor 
profund umaniste ale Partidului Comunist 
Român.

Gheorghe VITANIDIS
regizor

îndrumarea ideologică 

poate fi asigurată numai de partid
Perfecționarea activității politlco-ideolo- 

glce, de educare marxist-leninistă a tutu
ror oamenilor muncii, constituie o datorie 
morală. Pentru că umanismul socialist nu 
se poate complace cu jocuri anarhice. Acest 
umanism se întemeiază pe știință, pe știin
ța marxist-leninistă. iar Întreaga noastră 
muncă educativă, instrucțiunea publică 
presupun o Îndrumare ideologică pc care 
o poale asigura numai partidul comunist.

Ca și întreaga viață spirituală din Româ
nia. literatura maghiară din țara noastră a 
cunoscut un avint fără precedent, determinat 
de hotărîrile Congreselor IX și X ale P.C.R. 
Si, nu putem să nu constatăm, că succesele ei 
se datoresc nu numai căutărilor personale, ci, 
in primul rind. poziției patriotice pe care 
au adoptat-o scriitorii. Creația tinerel ge
nerații do litcrațl poartă deopotrivă pe
cetea unei gindiri novatoare și a străda
niei de a explora in continuare izvoarele 
folclorului ; este adevărat că autorii unor 
romane au recurs la maniera grotescă sau 
a absurdului, dar in unele cazuri cred că 
se străvede intenția de a exprima, totuși, 
poziții morale înaintate. Aceeași tendință 
o exprimă și unele din creațiile dramati
ce. Și ceea ce este deosebit de important :

împotriva falsei creativități
Programul propus de tovarășul Nicolae 

Ceaușescu privind măsurile pentru îmbună
tățirea activității pe tărimul frontului ideo
logic și educativ este pătruns de un puter
nic suflu umanist. El se adresează conștiin
ței maselor largi populare și are un 
profund conținut revoluționar — vizind în
făptuirea obiectivelor fundamentale, ale o- 
rinduirii societății socialiste multilateral 
dezvoltate, ale formării personalității omu
lui nou.

Faptul că una din propuneri vizează di
rect rolul Academiei de științe sociale și 
politice în dezbaterea problemelor ideolo
gice ale vieții social-politice, precum și 
ale activității culturale și creației artistice, 
conferă instituției noastre răspunderi spo
rite. constituind și un îndemn pentru toți 
cei care participăm la exercitarea atribuți
ilor acestei Academii, la eforturi mai mari, 
la o combativitate și intransigență ideolo
gică, avind drept exemplu stilul de muncă 
și concepție al conducerii partidului, al 
secretarului său general.

Se impune impulsionarea cercetărilor, 
deja preconizate in planurile Academiei de 
științe sociale și politice, care să slujească 
unei cit mai bune fundamentări a decizii
lor, cum sint cele privind promovarea latu
rilor calitative ale dezvoltării multilaterale 
a societății socialiste in ț-ara noastră, căile 
și metodele de afirmare și mai puternică 
a rolului conducător al partidului in con
dițiile promovării consecvente a democra
ției socialiste ; implicațiile politice, sociale 
și umane ale revoluției științifice și teh
nice ; problemele educației socialiste ete. 
Aș mai menționa necesitatea sporirii contri
buției institutelor din sfera de cuprindere a 
Academiei la elaborarea studiilor și propu

Să crească eficiența practică 

a invățămintului de partid
Dintre nenumăratele idei de mare va

loare. concluzii practice de deosebita im
portanță pe care noi. activiștii de partid, 
sintem chemați a le desprinde din progra
mul de măsuri adoptat de Comitetul Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. pe baza propuneri
lor prezentate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. consider că pe primul plan se 
impune în mod firesc cea privind creșterea 
forței de mobilizare a întregii noastre 
activități politico-ideologice. amplificarea 
ecoului ei în conștiința maselor, spre a ob
ține intensificarea participării comuniștilor, 
a tuturor oamenilor muncii, a întregului 
partid și popor, la făurirea societății socia
liste multilateral dezvoltate.

Mi se pare necesar să chibzuim mai în
delung asupra esenței acestei indicații de 
mare importanță intrucit in virtejul acti
vității curente, de zi cu zi, in diferite 
acțiuni și campanii, uităm uneori să ne 
întrebăm cu ce s-au soldat ele in cele din 
urmă, cum au fost receptate de oameni, in 
ce măsură i-au influențat, i-au determinat 
să acționeze intr-un sens sau altul. Nu rare 
ori ni s-a intimplat ca, stind de vorbă cu 
propagandiști, conducători dc cercuri și 
cursuri de partid din întreprinderi, insti
tuții sau de la sate, aceștia să ne relateze 
cu lux de amănunte cifre comparative 
ilustrind creșterea numărului cursanților, 
al conferințelor, lecțiilor, expunerilor și con
sultațiilor. al manifestărilor desfășurate la 
club etc. Singurul „amănunt" trecut cu ve
derea era eficacitatea acțiunilor. Or, atunci 
cind analizăm lucrurile mai îndeaproape, 
constatăm frecvent că in unitățile respec
tive cazurile de încălcare a disciplinei 
muncii, daunele aduse avutului obștesc și 
alte manifestări reflectind deprinderi si 
mentalități înapoiate, retrograde, nu repre
zintă citusi de puțin o raritate. în mod 
firesc se pune în asemenea cazuri întreba
rea : care este aci obiectivul propagandei 
de partid, al muncii politico-educative de 
masă, dacă ele nu sint în măsură să exer
cite o influență determinantă asupra limi

Pentru toți activiștii din domeniul 
propagandei de partid

Parte componentă, inseparabilă, a operei 
de edificare a societății socialiste multila
teral dezvoltate, preocupare de seamă a 
partidului și statului nostru — activitatea 
polilică-ideologică este raportată în propu
nerile prezentate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la exigentele tot mai mari ema
nate de însăși dinamica impetuoasă a vieții 
noastre sociale. Subliniind necesitatea întă
ririi conducerii și controlului de partid in 
orientarea activității educative, propunerile 
de măsuri constituie pentru noi, activiștii 
care ne desfășurăm activitatea in domeniul 
propagandei de partid, un program de ac
țiune multilateral, limpede, care ne anga
jează in cel mai înalt grad. Responsabili
tățile ce ne incumbă din acest cuprinzător 
program sint, desigur, mari.

Incercind să măsurăm gradufde adecvare 
a nivelului activității politico-ideologice pe 
care am desfâșurat-o pină in prezent la 
Ștacheta mult mai înaltă a exigențelor 
educative pe care le formulează acum con
ducerea partidului nostru, ajungem, neîn
doielnic, la concluzia că diferența este 
apreciabilă. Dacă ar fi să mă refer numai 
la conținutul invățămintului de partid 
desfășurat in anul de studiu recent încheiat, 
la modul cum am sprijinit noi pe propa
gandiști să confere dezbaterilor pe care 
le-au condu» in cercuri și cursuri un nivel 
ideologic corespunzător, spirit militant, si 
tot am putea detașa destule neimpliniri. 
aspecte incă nerezolvate pe măsura cerin
țelor actuale. Desigur, nu se poate afirma 
că nu ne-am ocupat de o gamă largă de 
probleme, că nu au stat in atenția noastră 
obiective educative de deosebită însemnă
tate. Analizată insă in spirit partinic, de 
deplină exigență, munca noastră conține și 
serioase lacune. Zilele trecute a avut loc 
și in județul nostru — ca de altfel in în
treaga tară — consfătuirea anuală a cadre
lor didactice din școlile de cultură gene
rală. A fost un prilej de analiză aprofun

succesele tinerei generații de scriitori au 
contribuit la descătușarea scrisului unor 
creatori mai vlratnici. Ca să mă refer doar 
la creația literară de limbă maghiara, o 
dată cu versurile lui Farcas Arpăd și Klrâly 
Lăszlo, proza Iul Bâlint Tibor, dramaturgia 
lui Păskăndi Gâza și Kocsis Istvăn, a primit 
forțe noi și creația lui Nagy Istvăn inspi
rată din viața clasei muncitoare, epica is
torică a Iul Szemler Ferenc ca și creația 
lui Siitft Andrâs, căruia il datorăm cea mai 
bună carte scrisă anul trecut în limba 
maghiară.

Desigur, programul propus de secretarul 
genera"' al partidului pentru educarea par
tinică a membrilor de partid, a tuturor oa
menilor muncii, pentru intensificarea mun
cii ideologice jalonează și ceea ce avem 
de făcut de acum înainte in viața culturală 
a populației maghiare din România. Ve
dem acum clar, intr-o perspectivă cit sc 
poate de realistă, îndatoririle noastre ac
tuale, căile prin care ne putem realiza do
rința de a sluji poporul, normele morale 
pe care sintem datori să ni le însușim și 
pentru care sintem chemați să milităm cu 
cele mai desăvirșite mijloace artistice.

BALOGH Edqâr

nerilor de prognoză economică și socială de 
perspectivă.

Răspunzînd sarcinilor ce ne revin din 
programul dc măsuri adoptate de Comite
tul Executiv, vom intensifica, împreună cu 
Ministerul Invățămintului, preocupările in 
domeniul științelor educaționale privind 
integrarea socială și profesională a tinere
tului.

Preluînd din fondul culturii universale 
ceea ce este științific, profund umanist, 
avem datoria, subliniată pregnant in expu
nerea măsurilor propuse de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de a milita pentru res
pingerea a tot ceea ce este nepotrivit 
eticii și principiilor sociale, politice, orga- 
nizatorice-administrative ale statului nos
tru. ale culturii și economiei noastre. Mă 
gindesc la daunele pe care le poate pro
duce culturii și economiei socialiste prelua
rea, fără discernăminl, a unor precepte și 
metode psiho-sociologice, a unor modele 
de conducere a economiei și întreprinderi
lor fără a le trece prin filtrul necesităților 
noastre, societății socialiste, etapei în care 
ne aflăm.

Vedem in programul de măsuri o che
mare la luptă împotriva eclectismului ideo
logic, care de altfel nici nu se poate „lipi" 
pe trunchiul materialismului istoric, împo
triva falsei creativități științifice și literare, 
pentru orientarea activității ideologice, pe 
baza exigențelor imperative ale marxism- 
leninismului creator, ale înaltelor tradiții 
de luptă și creație ale poporului nostru.

Prof. dr. Constantin IONESCU 
secretarul general al Academiei 
de științe sociale și politice

tării si înlăturării acestor fenomene ne
gative ?

Sint de părere că, trecînd fără întirziere 
la aplicarea ansamblului de măsuri adoptat 
de Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R.. 
trebuie să chibzuim temeinic asupra tuturor 
acțiunilor ce le vom întreprinde, în primul 
rind prin prisma eficienței practice, a re
zultatelor efective pe care urmărim să le 
obținem.

Numai în felul acesta munca politico-edu
cativă va înceta să mai fie privită (cum se 
mai intimplă uneori, bineînțeles, fără ca 
cineva să o declare fățiș) drept un scop în 
sine : numai astfel ea își va îndeplini 
efectiv rostul, rațiunea de a fi. Pentru că 
nu trebuie să uităm că toate formele 
muncii politice iși vădesc viabilitatea (și 
utilitatea) in măsura in care ecoul pe care 
ele îl declanșează se reflectă pe planul 
dezvoltării conștiinței socialiste a oameni
lor, în rezultatele obținute in viața econo
mică și socială, in îndeplinirea sarcinilor 
trasate de parted.

în încheierea acestor sumare considerații, 
mi se pare util de relevat că, acum cind 
ne prouunem să perfecționăm munca doH- 
tico-educativâ, va trebui să nu ne limităm 
la efectuarea unei munci de birou, in cerc 
închis, ci să ne sfătuim cu activul de part'd, 
cu masa comuniștilor, a celorlalți oameni 
ai muncii, să cerem părerea unor sociologi, 
psihologi și pedagogi.

Nu încape îndoială că toate organizațiile 
de partid, toti membrii partidului nostru, 
se vor dovedi și de această dată la înăl
țimea încrederii cu care întregul popor în
conjoară partidul nostru, vor acționa cu 
consecvență pentru transounerea in viată a 
vastului program de ridicare la un nivel 
calitativ superior a activității politico-ideo
logice din România socialistă.

Gh. OLTEANU
șeful secției de propagandă și agitație 
a Comitetului județean Teleorman 
al P.C.R.

dată, intre altele, a conținutului și eficienței 
predării științelor sociale in aceste școli. 
Numeroși profesori au evidențiat în cuvin- 
tul lor carențe însemnate care mai există 
în acest important domeniu de educare a 
tinerei generații : slaba legătură cu viața, 
caracter abstract, neconvingător, și, ca 
atare, firavă forță de a influența conștiin
țele. de a forma convingeri comuniste la 
elevi. Cu această ocazie au fost formulate 
și o seamă de critici la adresa cabinetului 
nostru județean de partid privind îndeosebi 
posibilitățile pe care le oferim cadrelor 
didactice de a se informa multilateral.

Acum, după publicarea măsurilor propuse 
de secretarul general al partidului, înțele
gem cu claritate că mai avem multe de în
treprins pentru a face din activitatea 
noastră un instrument viu, convingător și 
eficient de răspindire în rinduriîe oame
nilor muncii a ideilor nobile ce an-îmă în
treaga activitate creatoare a partidului 
nostru.

Documentul de partid pe care-1 evocăm 
în aceste rinduri ne îndeamnă, totodată, să 
acționăm cu pricepere șl perseverență in 
direcția cimentării și mai puternice a uni
tăți și frăției dintre oamenii muncii ro
mâni. germani, maghiari și de alte națio
nalități, care, animați de aceleași interese 
și aspirații, făuresc împreună viitorul lu
minos al patriei comune.

Ne vom strădui să ridicăm nivelul acti
vității politico-ideologice pe care o desfă
șurăm in rindul oamenilor muncii de pe 
meleagurile sibiene la nivelul înaltelor exi
gențe pe care le formulează in acest valoros 
document conducerea partidului nostru, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. O facem cu 
convingerea că ne Îndeplinim o supremă 
îndatorire comunistă, patriotică.

Marin PANAIT
directorul
cabinetului județean de partid Sibiu

0 elocventă dovadă a modului

in care tovarășul Nicolae Ceaușescu 
sesizează cerințele fiecărei etape

Deunăzi, un ziarist străin mă întreba ne
dumerit : despre ce c vorba ? E vorba 
despre noi, și, în definitiv, nu știu ce poa’e 
fi nou in faptul că precizăm pentru uzul 
nostru niște idei firești.

!n istoria omenirii fiecare din marile ei 
epoci au fost Însuflețite și propulsate, in 
drumul spre libertate și civilizație, de eroi 
și idei nemuritoare care au deschis aceste 
drumuri pentru generațiile următoare.

Astăzi socialismul este pretutindeni la or
dinea zilei, ideile socialismului sint acelea 
care Însuflețesc restructurarea lumii con
temporane și orientează căile reînnoirii ei. 
Chiar adversari declarați pină mai ieri al 
lumii socialiste vorbesc azi de situarea lor 
„la stingă*', recurg la vocabularul socialis
mului științific. Asta nu însemnează că 
forma și conținutul limbajului lor concordă 
totdeauna : se poate, chiar foarte adesea, 
constata că e vorba doar de un tipic feno
men de demagogie politică sau culturală, 
insă apare foarte limpede că fenomenul nu 
s-ar produce dacă realmente societatea 
contemporană, și anume masele ei cele mai 
largi, nu ar manifesta o atit de vastă și 
profundă atracție pentru calea socialistă a 
rezolvării celor mai importante probleme 
naționale și internaționale, ale unei omeniri 
din care facem cu toții parte.

Toate aceste adevăruri și constatări mai 
sus invocate nu-s născociri propagandistice, 
n-avem nevoie de asta, și nici noutăți de 
ieri, de-alaltăieri : ele stau la îndemîna 
oricărui cetățean care a învățat să știe pc 
ce lume trăiește.

Dar in ceea ce privește țara noastră. în 
care socialismul a biruit integral și defini
tiv, nu știu la ce demonstrații mai e nevoie 
să recurgem de vreme ce in fiecare se
cundă din procesul acesta necontenit, al 
creației multilaterale a poporului român, se 
naște o nouă mărturie palpabilă a aplicării 
convingerilor noastre neclintite, de la gestul 
secerătorului grăbit, din cel mai anonim 
colțișor de țară, și pină la planurile reali
zate ale marilor edificii republicane.

Nu știu, intr-adevăr, dacă mai e nevoie 
de vreo demonstrație savantă ca să-i 
facem pe îndărătnici și pe codași, dar mai 
ales pe indiferenții profitori ai trude: celor 
mulți și buni, să priceapă că socialismul 
n-a fost niciodată pentru noi, și nu va fi 
niciodată, o simplă „formulă din limbajul 
contemporan" ca pentru filozofii de cafenea

Răspunderea socială a artistului
Am citit cu interes și satisfacție propu

nerile de măsuri prezentate de secretarul 
general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

M-a bucurat faptul că în judicioasa sin
teză care precede inițiativele preconizate 
s-au făcut aprecieri pozitive cu privire la 
importantele rezultate obținute in lărgirea 
orizontului cultural, in ridicarea nivelului 
politic și ideologic •_! oamenilor din țara 
noastră — schimbări substanțiale la care 
arta românească și-a adus o importantă 
contribuție.

Datorită condițiilor create de partid, de 
statul nostru, teatrul românesc și-a consti
tuit o puternică personalitate, demnă de 
rațiunea de a fi a artei, a ajuns la un mod 
propriu de a gindi. la concepții originale, 
profunde, între,' realitatea, artistică și 
noile noastre realități politice și economice 
ale țării există o corespondență organică, 
o unitate firească.

Realitățile sociale noi, politica partidu
lui au influențat adine modul nostru de a 
concepe existența, și-au pus o amprentă 
vizibilă și pe dramaturgia noastră, pe felul 
in care noi ne exprimăm prin spectacol, 
retrăim viața, recreind universul proble
matic al omului societății noastre.

Ii revine artei noastre sarcina — preci
zată cu atita claritate de recentele pro
puneri — de a deveni o oglindă și mai 
limpede, și mai autentică a realităților și 
idealurilor noastre, o tribună și mai dina
mizatoare a energiilor creatoare ale po
porului nostru. Iar această sarcină care re
vine artei sc află de fapt pc umerii noștri. 
Eâ trebuie să reprezinte rodul efortului 
nostru de gindire și creație artistică. Ca 
artiști, noi trebuie să sesizăm și să reflec
tăm cu subtilitate și cu forță progresul 
societății noastre. Și pentru aceasta sin
tem chemați să ne îmbogățim cunoștințele 
despre lume și societate, pregătirea ideo
logică. să ne cunoaștem mai bine, să cu
noaștem și să înțelegem omul nou, să pu
tem intui mai exact complexitatea de as
pecte și de probleme care îl caracterizează, 
să ne exersăm mijloacele pentru a-1 întru
chipa cu o mai mare fidelitate.

Conștienti de misiunea care ne revine, 
așteptăm totodată de la colaboratorii 
noștri apropiați, dramaturgii, lucrări de 
o mai mare autenticitate și forță, lucrări 
apte de a sprijini substanțial dialogul 
eroilor întruchipați de noi cu publicul. 
Trebuie scrise piese. trebuie create 
scenarii care să investigheze mai profund

Conducerea și controlul activității 
politico-educative — răspundere 

fundamentală a organizațiilor de partid
Sublinierea, in recentul document de 

partid, al cărui conținut a fost propus ele 
către secretarul general al partidului nos
tru, a rolului conducător ce revine orga
nelor de partid — de la toate nivelurile — 
in perfecționarea întregii activități de educa
re politico-ideologică și etică a oamenilor 
muncii, are pentru noi toți, cei care facem 
parte din aceste organe, profunde semnifi
cații. Este o mare cinste aceea de a fi in
vestit cu răspunderea orientării unei acti
vități atit dc subtile și de complexe cum 
este aceea a educării oamenilor, a modelă
rii conștiințelor. O cinste și in același timp 
o obligație cu caracter imperios, pentru că 
numai controlul și conducerea de către 
partid a activității politico-educative ii 
poate imprima acea înaltă principialitate și 
combativitate fără de care nu este de con
ceput educația comunistă.

Concluzia de căpetenie pe care am tras-o 
noi, membru comitetului de partid al uzi
nei „Industria sirmei", studiind cu atenție 
noile măsuri adoptate de conducerea parti
dului, este aceea de a analiza cu exigență 
și răspundere partinică felul In care am 
condus pină în prezent activitatea politico- 
educativă in rindul celor peste 3 500 de co
muniști și al celorlalți muncitori din uzina 
noastră, de a ne perfecționa substanțial 
stilul de muncă in această direcție. Refe- 
rindu-ne, de pildă, la modul cum ne-am 
ocupat de orientarea, îndrumarea și con
trolul invățămintului de partid din uzină, 
nu putem să nu menționăm, pe lingă unele 
reușite incontestabile, faptul că în această 
privință au continuat să dăinuie unele ma
nifestări de formalism și superficialitate. 
Mult mal mult i-au preocupat pe unii din
tre tovarășii care răspund de desfășurarea 
invățămintului de partid aspectele organi
zatorice, statistice, privind activitatea cercu
rilor și cursurilor, mobilizările, frecvența 
etc. decit urmărirea atentă a modului în 
care oamenii studiază, a nivelului dezba
terilor și mai ales a eficienței învățămin- 
trului. Or, documentul de partid recent ne 
atrage atenția tocmai asupra faptului că 

și pentru politicienii burghezi demagogi, d 
este un program de viață și un act existen
țial pentru fiecare dintre noi și pentru toți 
laolaltă.

Sintem o națiune crescută In spiritul tra
dițiilor revoluționare ale partidului nostru 
și ni solidarității frățești cu toate celelalte 
popoare care făuresc noua orinduire socia
listă și năzuiesc, ca șl noi, să trăim într-o 
lume de oameni fundamental mal buni, 
mai lnvățați, mal harnici și mai cinstiți, 
mai sănătoși și mai fericiți. Sintem o na
țiune socialistă. Economia noastră politică, 
estetica și etica noastră, educația noastră 
marxist-leninistă. temeinică si îndelungată, 
a avut timp să-și spună cuvintul in viața 
cotidiană a societățiI noastre, răsfrinte pro
fund in conștiința întregului nostru popor.

Programul adoptat de Comitetul Execu
tiv, cuprinzind propunerile de măsuri pre
zentate de conducătorul partidului nostru, 
precizează și confirmă cu fermitate revo
luționară și cu un fierbinte simțămînt pa
triotic citeva din cele mal importante obli
gații ce ne revin în chip firesc tuturor celor 
care, prin pregătirea, talentul și profesia 
noastră, activăm pe tărimul educației și al 
culturii noastre socialiste, in sfera mai 
vastă a inteligenței militante și a spiritului 
de partid.

îmi permit, de asemenea, să declar că nu 
văd nimic neobișnuit in faptul că opinia 
noastră publică îmbrățișează cu căldura 
programul propus de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. pentru aprofundarea educației 
socialiste a membrilor de partid, a tuturor 
oamenilor muncii, deoarece aceste propu
neri sint o expresie firească a poziției con
secvent marxist-leniniste a gindirii moderna 
românești, o expresie a înaltei principiali
tăți comuniste cu care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu conduce destinele României so
cialiste, sesizează cerințele, ințelegind exact 
pulsul fiecărei etape parcurse, problemele 
ci dc fond și trasind programe insufleți- 
toare și profund realiste pentru soluționa
rea lor. in conformitate cu exigențele in
telectuale și morale ale operei istorice în 
care sintem angajați.

Eu cred că despre aceasta este vorba. 
să ne- apucăm de lucru, fiindcă sint multe, 
foarte multe de făcut.

Mihnea GHEORGHIU

realitățile noastre, care să prezinte maî 
veridic chipul omului nou, al munci
torului, al țăranului, problemele lor. O 
colaborare mai intensă intre teatru- 
creatori-public va ii in sprijinul tea
trului și, prin el, al înfloririi conștiințe' 
socialiste. Consider, de aceea, foarte bună 
indicația cuprinsă in propunerile prezen
tate de către tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și adresată și nouă, oamenilor de teatru, de 
a ne pregăti, de a cunoaște mai bine po
litica partidului nostru, realitățile contem
porane și de a sprijini mai substanțial și 
mai ferm activitatea educativă, activitate 
care reprezintă, pe bună dreptate, „o parte 
componentă inseparabilă a operei de edifi
care a noii orinduiri sociale".

Propunerile recente au darul de a ne re
aminti că teatrul, care,, de la origini, a ju
cat un rol important Ifi procesul umanității, 
are responsabilități mari în opera de fău
rire a omului nou. în educarea tinerilor 
spectatori. In fața unor asemenea impera
tive este cu atit mai evident faptul că 
spectacolele cu idei și principii străine fi
lozofiei și moralei noastre, cu accente de 
prost gust și vulgaritate nu au ce căuta 
pe scenele noastre.

Propunerile recent făcute au darul ca — 
atrăgind atenția asupra unor asemenea ma
nifestări — să îndemne energic la prein- 
timpinarea, la evitarea lor. Ele reprezintă 
o indicație prețioasă pentru orientarea ac
tivității noastre viitoare, atunci cind subli
niază importanța promovării în repertoriul 
teatrelor noastre a creației originale cu ca
racter militant, a lucrărilor valoroase ale 
dramaturgiei actuale din țările socialiste, 
necesitatea unei selecții mai judicioase din 
repertoriul clasic și contemporan universal.

Orice actor conștient de funcția, de me
nirea artei pe care o slujește, de „predes
tinarea" talentului lui, va aproba cu satis
facție aceste măsuri adine responsabil» 
față de viitorul patriei, față de viitorul 
vieții spirituale din țara noastră.

Sint gata, așa cum sint convins că sint 
și toți colegii mei de breaslă, toți oamenii 
de cultură, toți cei chemați să contribuie 
prin munca lor la activitatea politico- 
ideologică de educare marxist-leninistă, să 
sprijin cu toată energia transformarea pro
punerilor in realități. Aceste propuneri 
izvorăsc din perspectiva înaltei responsabi
lități față de 'viitorul socialist al patriei 
noastre.

Virgil OGAȘANU

este absolut necesar să ne ocupăm cu prio
ritate de chestiunile de fond, de miezul de 
idei și de eficiența dezbaterilor din cadrul 
invățămintului de partid, al adunărilor ge
nerale ale organizațiilor de partid, a între
gii noastre munci de educație comunistă 
a oamenilor, căreia să-i imprimăm cu per
severență și fermitate un spirit militant, 
partinic, o înaltă combativitate împotriva 
fenomenelor negative, a tot ceea ce contra
vine normelor etice ale societății noastre 
socialiste.

Sintem hotărîți să acționăm ferm pentru 
a dezvolta, in cadrul fiecărei organizații de 
partid din uzină, spiritul de responsabili
tate pentru pregătirea politică-ideologică a 
comuniștilor și a celorlalți muncitori, pen
tru conținutul de idei și forța educativă 
a invățămintului de partid. In acest sens, 
ne gindim să luăm măsuri ca propagan
diștii să fie bine informați atit asupra sta
diului realizării sarcinilor de producție, cit 
și asupra deficiențelor ce se mai manifestă 
in diferite sectoare de muncă, asupra ati
tudinilor necorespunzătoare față de muncă 
și față de avutul obștesc, pentru a fi in 
măsură să îndrepte discuțiile din cercuri 
in cunoștință dc cauză către analiza lor 
partinică, către desprinderea unor conclu
zii utile pentru îmbunătățirea situației în 
viitor.

Sintem angajați într-o acțiune permanen
tă, perseverentă, de largă perspectivă, a- 
vind ca țel dezvoltarea conștiinței socialiste 
a oamenilor muncii. Dispunem acum, gra
ție conducerii partidului, și de un îndrumar 
cuprinzător, extrem de prețios. Nici un efort 
nu va fi prea mare din partea noastră în 
opera de traducere Întocmai in viață a a- 
cestul complex program de ridicare sub
stanțială a activității politico-ideologice a 
organizațiilor de partid.

Nicolae PREDA
muncitor, secretarul comitetului de partid 
al uzinei „Industria sîrmei" 
din Cîmpia Turzii
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Plecarea delegației Partidului 
Comunist Francez, condusă 

de tovarășul Jacques Duclos
Joi dimineața a părăsit Capitala 

delegația Partidului Comunist Fran
cei, condusă de tovarășul Jacques 
Duck*. membru al Biroului Politic 
al Partidului Comunist Francez, care, 
la Invitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, a tăcut 
o vizită In țara noastră.

Din delegație au tăcut parte tova
rășii Jacques Denis și Lucicn Sdve. 
membri ai Comitetului Central al 
Partidului Comunist Francez.

La plecare, pe aeroportul Otopeni,

0 DELEGAȚIE MILITARĂ, CONDUSĂ 
DE GENERAL DE ARMATĂ ION I0NIȚĂ,

A PLECAT ÎN R. S. F. IUGOSLAVIA
Joi a plecat in R.S.F. Iugoslavia o 

delegație militară, condusă de gene
ralul de armată Ion Ioniță, ministrul 
forțelor armate ale Republicii Socia
liste România, care, la invitația gene
ralului de armată Nikola Liubicici. se
cretar de stat pentru apărarea națio
nală a R.S.F. Iugoslavia, va face o 
vizită în această țară.

La sosirea la Belgrad, pe aeropor
tul Batainița. oaspeții români au fost 
Intimpinați de general de armată Ni

Plecarea delegației Partidului
Socialist din Chile

oaspeții francezi au fost salutați de 
tovarășii Paul Niculescu-Mizil, mem
bru al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent, secretar al C.C. 
al P.C.R., Gheorghe Va.si.Uchi și Ghi- 
zela Vass. membri ai C.C. al P.C.R., 
Ștefan Andrei, prim-adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.R., Petre 
Constantin, secretar al Comitetului 
municipal-București al P.C.R., de ac
tiviști de partid.

(Agerpres)

kola Liubicici, de generali și ofițeri 
superiori. Erau prezenți ambasadorul 
României la Belgrad, Vasile Șandru, 
precum și atașatul militar român.

In timpul șederii in R.S.F. Iugosla
via. membrii delegației militare ro
mâne vor lua cunoștință de realiză
rile iugoslave in domeniul economiei 
militare și vor vizita expoziția per
manentă de armament și echipament 
autohton.

(Agerpres)

PRIMIRE LA C. C. AL P. C. R. INFORMAȚII
Joi dimineața, tovarășul Dumitru 

Popcscu, membru al Comitetului Exe
cutiv. secretar al C.C. al P.C.R.. a pri
mit delegația de activiști ai Asociației 
do prietenie sovieto-română. condusă 
de tov. S. E. Ceakabaev, directorul 
Institutului de cercetări geologice și 
prospectări din Kazahstanul apusean, 
președintele Filialei regionale Gu- 
rievsk a Asociației kazahe de priete
nie și legături culturale cu străinăta
tea, care, la invitația Consiliului Ge
neral A.R.L.U.S., a făcut o vizită de 
prietenie in țara noastră.

La primire, care s-a desfășurat In
tr-o atmosferă caldă, prietenească, a 
participat tovarășul Mihail Roșianu,

Vizita delegației Grupului
interparlamentar

Membrii delegației Grupului inter
parlamentar al R. D. Germane, con
dusa de prof. dr. Wolfgang Wcichelt, 
președintele Comisiei constituționale 
a Camerei Populare, însoțiți de Anton 
Breitcnhofer, deputat in M.A.N., și 
Maria Zugravu, vicepreședinte al 
Consiliului popular al municipiului 
Brașov, au vizitat joi stațiunea turis
tică Poiana Brașov. Cu acest prilej, 
arhitectul șef al orașului, Gheorghe 
Olesevschi. a înfățișat oaspeților 
preocupaiea edililor in domeniul

CRONICĂ
Pentru lipsurile in organizarea des

facerii mărfurilor, in gospodărirea 
și păstrarea fondului de marfă, pre
cum și pentru nerespectarea reguli
lor de igienă la desfacerea produselor 
agroalimentare constatate cu ocazia 
vizitei de lucru a conducerii de par
tid și de stat in uneJe piețe și ma
gazine agroalimentare din munici
piul București, prin hotărire a Con
siliului de Stat al Republicii Socia
liste România au fost sancționați cu 
..avertisment" : Nicolae Stanciu, vi
cepreședinte al Comitetului Executiv 
al Consiliului popular al municipiu
lui București, Toma Albuleț, direc

membru al C.C. al P.C.R., președin
tele Consiliului General A.R.L.U.S.

A fost do față V. S. Tikunov, minis
tru consilier al Ambasadei U.R.S.S. 
la București.

★
Tn aceeași zi. delegația a părăsit 

Capitala, indreptindu-se spre patrie.
La plecare, pe aeroportul Otopeni, 

oaspeții au fost conduși de tov. Octav 
Livezcanu, vicepreședinte al I.R.R.C.S., 
membru In Biroul Consiliului Gene
ral A.R.L.U.S., de activiști A.R.L.U.S.

Erau prezenți membri ai Ambasadei 
U.R.S.S. la București.

(Agerpres)

al R. D. Germane
construcțiilor de locuințe și de interes 
turistic, perspectivele de dezvoltare a 
stațiunii și a orașului de la poalele 
Timpei. Membrii delegației au urcat 
apoi cu noul teleferic pe Postăvaru, 
de unde au admirat întreaga panora
mă a Țării Birsei.

La amiază, primarul municipiului 
Brașov. Constantin Cîrțină, a oferit 
un dejun in onoarea delegației Gru
pului interparlamentar al R. D. Ger
mane.

(Agerpres)

torul general al Direcției generale co
merciale a municipiului București, 
Dimitrie Iacoviță, șeful Inspecției 
comerciale de stat a municipiului 
București, și Andrei Kelemen. șeful 
Inspecție^ sanitare de stat a munici
piului București.

Totodată, s-a atras atenția tovară
șilor Nicolae Bozdog, ministrul co
merțului interior, și Dan Enăchescu, 
ministrul sănătății, asupra lipsurilor 
constatate în domeniul lor de activi
tate și s-a dispus luarea imediată a 
măsurilor necesare pentru înlătura
rea acestor lipsuri.

Primarul general al Capitalei, Du
mitru Popa, conducătorul delegației 
Consiliului popular al municipiului 
București, care a participat la des
chiderea expoziției „București-1971", 
organizată in capitala R.S.F. Iugo
slavia, s-a întors joi la amiază in 
Capitală.

Printre persoanele oficiale pre
zente la sosire pe aeroportul Oto
peni se aflau Alexandar Jivkovicl, în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al 
R.S.F. Iugoslavia la București, și 
membri ai ambasadei.

La plecarea din Belgrad, tovarășul 
Dumitru Popa a fost salutat la aero
port de Branko Peșici, președintele 
Skupștr.nci orașului Belgrad, și de 
alte personalități din capitala iugo
slavă, precum șl de Vasile Șandru, 
ambasadorul României la Belgrad, și 
membri ai ambasadei.

*
Joi dimineața a părăsit Capitala 

Cyrus Farzaneh, asistent al primului 
ministru al Iranului, director general 
al Organizației naționale iraniene de 
turism, care, la invitația ministrului 
turismului. Ion Cosma, a făcut o vi
zită in țara noastră.

în timpul șederii în România, oas
petele a făcut o călătorie pe litoral 
și a avut convorbiri privind dezvolta
rea relațiilor și cooperării pe linia tu
rismului intre România și Iran. în a- 
cest sens a fost semnat un protocol.

★
Consfătuirea grupului de econo

miști români și polonezi, care a avut 
loc la București sub egida Academiei 
de Științe Sociale și Politice, și-a în
cheiat lucrările. în cadrul acestei 
manifestări au fost discutate proble
me științifice de interes comun.

S-a convenit ca următoarea întîl- 
nire să aibă loc anul viitor la Var
șovia.

Joi, grupul de economiști polonezi 
condus de L. Semiantkowsky, preșe
dintele Băncii Naționale, a părăsit 
Capitala, indreptindu-se spre patrie.

La plecare, oaspeții au fost salutați 
de acad. V. Malinschi, guvernatorul 
Băncii Naționale, de alte persoane o- 
ficiale.

(Agerpres)

Sosirea în Capitală a ministrului 
afacerilor externe al Indoneziei

Ministrul afacerilor externe al In
doneziei, Adam Malik, a sosit joi la 
București pentru a semna Acordul 
privind reglementarea plăților pen
dinte intre România și Indonezia.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
erau prezenți Cornel Burtică, mi

VIZITA DELEGAȚIEI BIROULUI 
ADUNĂRII NAȚIONALE FRANCEZE

Membrii delegației Biroului Adu
nării Naționale Franceze, care se află 
în vizită in țara noastră, au fost pri
miți, joi, de Mihai Daiea, președin
tele Comisiei pentru politică externa 
a Marii Adunări Naționale.

Au participat acad. Andrei Oțetea, 
vicepreședinte. Ștefan Bălan, Tudor 
Ionescu, Mihail Roșianu, Stanciu Sto- 
ian. Ștefan Voicu și Mircea Ange- 
lescu, membri ai comisiei, precum «i 
Pierre Pelen, ambasadorul Franței la 
București.

In cadrul convorbirii, care a avut 
loc cu acest prilej, au fost abordate 
probleme privind dezvoltarea rela
țiilor de prietenie și colaborare intre 
parlamentarii români și francezi, con" 
tribuția pe care o pot aduce ei la 
realizarea conferinței general-eu- 
ropene. la asigurarea unui climat de 
pace și securitate pe continentul 
nostru, de încredere și prietenie între 
popoare.

In aceeași zi, oaspeții au avut o 
întrevedere, la Ministerul Afacerilor 
Externe, cu Vasile Gliga, adjunct al 
ministrului.

Cu acest prilej, s-a făcut un schimb 
de opinii privind evoluția relațiilor 
bilaterale statornicite intre România 
și Franța, a fost sublinată identitatea 
de vederi într-o serie de probleme 
majore, cum sint securitatea euro

nistrul comerțului exterior, George 
Macovescu, prim-adjunct al minis
trului afacerilor externe.

Erau de față Hamzah Atmohan- 
dojo, ambasadorul Indoneziei la 
București, și membri al ambasadei.

(Agerpres)

peană, lărgirea continuă a cooperării 
intre state și altele.

★
După-amiază, membrii delegației 

franceze, însoțiți de deputatul loan 
Pop D. Popa, au vizitat Muzeul de 
Artă al Republicii Socialiste Româ
nia.

★
în numele Comitetului de condu

cere al Grupului parlamentar pentru 
relații de prietenie România-Franța, 
acad. Ilie Murgulescu. vicepreședinte 
al Marii Adunări Naționale, preșe
dintele Grupului parlamentar a o- 
ferit un dejun in onoarea oaspeților. 
Au participat Maria Groza, vicepre^ 
ședințe al Marii Adunări Național^' 
acad. Athanase Joja, vicepreșed^v 
al Academiei Republicii SociaR.ce 
România, președintele Grupului par
lamentarilor români pentru prietenie 
și cooperare în Europa, și alți depu- 
tați, membri ai Grupului. A luat 
parte, de asemenea. Pierre Pelen, 
ambasadorul Franței la București.

Seara, ambasadorul Franței Ia Bu
curești, Pierre Pelen, a oferit un di
neu în saloanele ambasadei.

Au participat Constantin Stătescu, 
secretarul Consiliului de Stat, depu- 
tați in M.A.N.

(Agerpres)

Joi la amiază a părăsit Capitala 
delegația Partidului Socialist din 
Chile, formată din tovarășii Alejan- 
deo Giliberto șl Erich Schnake, mem
bri ai Comisiei Politice a C.C. al 
P.S.C., care, la invitația C.C. al 
P.C.R., a făcut o vizită in țara noas
tră.

Semnarea unor acorduri
româno - chiliene de colaborare economică

Intre 29 iunie și 8 iulie ne-a vizitat 
țara o misiune economică comercială 
a Republicii Chile, condusă de Hugo 
Cubillos, director general pentru pro
blemele economice din Ministerul 
Relațiilor Externe și ambasador în 
misiune specială.

în timpul vizitei, au avut loc con
vorbiri cu o delegație economică ro
mână, condusă de Mircea Bădică, 
secretar general la Ministerul Comer
țului Exterior.

Delegațiile au trecut în revistă re
lațiile economice intre Republica So
cialistă România și Republica Chile, 
fiind de acord să facă noi eforturi 
pentru a dezvolta substanțial schim
burile de mărfuri intre cele două 
țări.

In urma tratativelor purtate, au 
fost semnate documente care stabi
lesc promovarea in continuare a 
schimburilor comerciale și a coope

CĂRfl LA DOMICILIU PRIN LIBRĂRIA

„MIHAIL SADOVEANU" - BUCUREȘTI
Librăria „Mihail Sadoveanu* 

din București (B-dul Magheru 
nr. 6—8) expediază, la cerere, 
cărți la domiciliu. Coletul se 
trimite prin poștă, contra ram- 
burs. Plata se face in numerar 
sau prin virament in contul 
Centrului de Librării București 
nr. 30 — 73.11.5. B.N.R.S.R. Fi
liala sector 4, cu mențiunea : 
„pentru librăria M. Sadoveanu".

Se poate solicita orice volum 
printr-o simplă carte poștală 
expediată pe adresa librăriei. La 
cerere, se trimit liste și cata
loage bibliografice de speciali

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții chilieni au fost salutați de 
tovarășii Mihai Gere, membru su
pleant al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., Gheorghe 
Badrus, membru supleant al C.C. al 
P.C.R., și Constantin Vasiliu, adjunct 
de șef de secție la C.C. al F.C.R.

rării economice și tehnice între 
România și Republica Chile. De ase
menea, s-a convenit formarea unei 
Comisii mixte guvernamentale care 
să vegheze asupra îndeplinirii acor
durilor șl convențiilor dintre cele 
două țări, menite să întărească coo
perarea economică și tehnică și dez
voltarea schimburilor de mărfuri.

Tot cu această ocazie, șeful dele
gației chiliene a semnat cu N. Băr- 
bulescu, vicepreședinte al Consiliului 
Național pentru Științe și Tehnolo
gie, un acord de cooperare științifică 
și tehnică.

La semnarea documentelor au par
ticipat Cornel Burtică, ministrul co
merțului exterior, și Julio Homero 
Luciano Ruiz De Loizaga, ambasado
rul Republicii Chile la București.

(Agerpres)

tate. Spicuim cîteva din titlu
rile care pot fi expediate ime
diat oricărui solicitant : „Bietul 
Ioanide" de George Călinescu, 
„Ultima noapte de dragoste, 
prima noapte de război" de Că
rnii Petrescu, „Povestiri de 
dragoste" de Mihail Sadoveanu, 
„Opere minore" de Dante Ali
ghieri. „După douăzeci de ani" 
de Alexandre Dumas, „Cultu
rism" de Lazăr Baroga, „Sănă
tate și frumusețe" de Vara Cer- 
nătescu, îndreptar automobi
listic, Conținutul și metoda an
trenamentului sportiv etc.
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Campionatele mondiale 
de scrimă

A ÎNCEPUT PROBA DE FLORETĂ PE ECHIPE
VIENA (prin telex, de la Petre 

Stăncescu). Joi, Ia „Stadthalle", in 
cadrul campionatelor mondiale d.: 
scrimă, au avut loc asalturile din 
primul tur al probei de floretă pen
tru echipele masculine. Formația 
ÎRomâniei s-a clasat- pe Jocul secund 
in grupa C (9—7 cu R.A.U. și 6—9 cu 
Ungaria, care a ciștigat de altfel 
grupa), așa că vineri va susține un 
meci de eliminare directă cu echipa 
R. D. Germane. O victorie in acest 
meci ar da dreptul echipei noastre 
să se califice in turneul final.

De astăzi, pe planșe vor apare și 
floretistele. Sint programate pri
mele tururi de eliminare în proba 
individuală.

După cum bine se știe, proba 
Individuală de sabie s-a încheiat cu 
victoria surprinzătoare a tînărului 
sportiv italian Michele Maffei (in 
vinstâ de 24 de ani), care aduce țării 
sale pentru prima oară după 22 de

BASCHET

Balcaniada de junioare 
între 23 și 25 iulie, la Satu-Mare

între 23 și 25 iulie, la Satu-Mare 
vor avea loc întrecerile Balcaniadei 
de baschet pentru echipele de juni
oare. La competiție participă repre
zentativele respective ale Bulgariei, 
ciștigătoare a ediției trecute a Bal
caniadei, României, clasată pe locul 
secund la aceeași ediție, Iugoslaviei 
și Greciei.

Pregătirile organizatorilor locali și 
firește, ale echipei noastre sint in 
toi. La federația de specialitate am 
aflat câ la Satu-Mare s-au luat toate 
măsurile pentru reușita deplină a 
competiției, spectatorilor și echipelor 
participante rezervindu-li-se surpri
ze dintre cele mai plăcute.

Echipa junioarelor noastre se an
trenează la aceasta dată in sala Flo- 
reasca, întregul efectiv — reunit 
după încheierea examenelor (cele 
mai multe dintre jucătoare sint ele
ve) — urmind un riguros program 
de antrenamente sub supravegherea 
prof. Gabriela Both și prof. Gh. Be- 

ani medalia de aur la această armă. 
Revenim cu cîteva amănunte asupra 
turneului final care s-a încheiat 
miercuri spre miezul nopții. Noul 
campion a ciștigat trei partide cu 
5—4 (la Kovacs, la Pawlowski șl la 
Sidiak), iar pe Bonnissent l-a între
cut cu 5—3. Singura infringere a 
campionului mondial a fost înregis
trată in fața scvimerului român Dan 
Irimiciuc, o altă revelație a acestor 
campionate. Dan Irimiciuc (23 ani), 
membru al clubului Politehnica Iași, 
este primul sabrer român care se ca
lifică in turneul final al unui cam
pionat mondial. Scrimerul nostru a 
obținut in turneul final același număr 
de victorii, ca și posesorii medaliilor 
de argint și bronz, polonezul Jerzy 
Pawlowski și sovieticul Viktor Si
diak. dar tușaverajul său a fost in
ferior. Irimiciuc a învins cu 5—4 pe 
Sidiak, cu 5—3 pe francezul Bonnis
sent și cu 5—2 pe Maffei.

none. Lotul este format din urmă
toarele jucătoare : Rodica Goian, 
Doina Prăzaru, Luiza Tall (de la Ra
pid). Stela Petrea, Rodica Capotă 
(Școala sportivă 2 București). Viori
ca Balay, Diana Mihalik (Sănătatea 
Satu-Mare), Ildiko Vilany (Școala 
sportivă Satu-Mare), Viorica Boca 
(Crișul Oradea), Maria Roșianu, Li
liana Radulescu, Doina Buga, Au
rora Constantinescu, Mariana Andre- 
escu (Liceul 35 București), Tatiana 
Rădulescu (Voința București). Echi
pa română se prezintă de această 
dată cu mari șanse de a cuceri titlul 
balcanic, seriozitatea in pregătire și 
calitățile fizice și tehnice ale selec- 
ționabilelor constituind garanția de 
bază. Este de reținut că echipa be
neficiază acum și de pivoți de talie 
inaltă, de real talent : Andreescu 
(1,66 m — 14 ani), Goian (1,84 m — 
16 ani), Prăzaru (1,83 m — 18 ani), 

i Buga (1,82 m — 18 ani).

Copii, învățați înotul!
Acțiunea de învățare a înotului 

in rindurile copiilor și elevilor se 
bucură anul acesta de o atenție 
sporita din partea forurilor de spe
cialitate. Astfel, in principalele 
centre din țară (București, Cluj, A- 
rad, Brăila, Galați, Tg. Mureș, O- 
radea, Ploiești, Sibiu), sub atenta 
îndrumare a cadrelor de specialiști, 
in rindul cărora activează antre
nori cunoscuți și foști campioni de 
inot ai țării (Ștefan Ionescu, A- 
lexandru Schmalzer, Sanda Grin- 
țescu), circa 60 000 de copii și elevi 
vor învăța să înoate.

Bucureșliul, unul din principalele 

centre de învățare a înotului, și-a 
îmbogățit anul acesta numărul de 
bazine ce stau la dispoziția viitori
lor înotători. Pe lingă piscinele de 
la ștrandul Tineretului, bazinul Di
namo. ștrandul Obor, Palatul Pio
nierilor, ștrandul Constructorul etc., 
copiilor și elevilor le-a fost pus 
la dispoziție și bazinul acoperit din 
Parcul sportiv „23 August", iar in 
curind se va da in folosință și noua 
piscină (in fotografie) de la stadio
nul Giulcști. Se scontează că pină 
la sfirșitul acestui sezon circa 
15 000 de copii bucureșteni vor pri
mi diploma și brevetul de înotător.

A

In cîteva rînduri
In cadrul Balcaniadei de fotbal, 

rezervată echipelor de tineret, de la 
Atena, selecționata României a în
vins cu scorul de 1—0 (0—0) forma
ția Iugoslaviei. Golul victoriei a tost 
marcat de lordănescu în minutul 56. 
Intr-un alt joc, reprezentativa Gre
ciei a dispus cu 3—2 (2—0) de echipa 
Albaniei.

TENIS. — La Baastad (Suedia) a 
continuat turneul internațional de 
tenis Ia care participă și jucătorii 
români Ilie Năstase și Ion Țiriac. 
Jucînd in primul tur cu suedezul 
Lars Olander, Ilie Năstase a obți
nut victoria in trei seturi : 6—2, 6—2, 
6—0.

• Partidele disputate în turul 
trei al concursului internațional de 
tenis de la Bratislava s-au soldat cu 
următoarele rezultate : Jan Kodes 
(Cehoslovacia) — Roubek (Ceho
slovacia) 6—1, 6—2 ; Kurz (Ceho
slovacia) — S. Mureșan (România) 
6—4 ; 6—2 ; Tecjnar (Cehoslovacia) — 
Popovici (România) 6—1, 6—2. în 
proba de dublu mixt, cuplul ceho
slovac Medonos — Tikorova a între
cut cu 6—3, 6—2 perechea Popovici 
(România) — Koch (R. D. Germană).

ATLETISM. — Cu prilejul unui 
concurs atletic desfășurat la Trai
nee, cehoslovaca A. Proskova a ciș
tigat proba de săritură in înălțime 
cu rezultatul de 1,84 m (a patra per
formanță mondială a sezonului).

• UN NOU LIDER IN „TURUL 
FRANȚEI". — Etapa a 11-a a Tu
rului ciclist al Franței, in care s-au 
escaladat importante virfuri din Alpi, 
a revenit rutierului spaniol Luis Oca- 
na, mare specialist în astfel de probe. 
El a parcurs distanța Grenoble— 
Orcieres Merlette (134 km) in 4h 
02’49”, fiind secondat de belgianul Van 
Impe — La 5’52”. După aproximativ 
alte trei minute, a sosit un grup de 
cinci alergători, conduși de Eddy 
Merckx, din care mai făceau parte 
fostul lider al cursei, olandezul Joop 
Zoetemelk, suedezul Gosta Pe
tterson, francezii Thevenet și La- 
bourdette. In urma acestor rezul
tate, clasamentul general indivi
dual a suferit din nou importante mo
dificări : tricoul galben a fost pre
luat de Ocana. Liderul are avans 
serios față de imediat următorii 
clasați : Van Imps — la 9’20”, 
Zoetemelk la 9’43”, G, Petterson — 
la 10’26”, Merckx — la 10’46”, The
venet — la 11’08”, etc.

vremea
Ieri în țară : vremea s-a răcit, 

mai ales In sudul șl estul țării. 
Cerul a fost variabil, cu înnorărl 
mal persistente în sudul Munte
niei și Dobrogea, unde au căzut 
averse de ploaie, însoțite de frec
vente descărcări electrice. Averse 
izolate s-au mal semnalat în su
dul Olteniei și în zona subcar
patică a Munteniei. In munții Bu- 
cegi, la peste 2 000 metri, s-au 
semnalat averse de ninsoare. Vln- 
tul a suflat potrivit, cu intensi
ficări In estul țării, predominind 
din sectorul nordic. Temperatura 
aerului la ora 14 oscila intre 12 
grade la Joseni și 27 grade la 
Turnu Severin.

Timpul probabil pentru zilele de 
10, 11 și 12 iulie. In țară : vremea 
va avea un aspect In-general fru
mos șl se va încălzi In toate re
giunile țării. Unele Înnorărl se 
vor mal semnala la începutul in
tervalului In Moldova și Dobro
gea, unde vor cădea averse izo
late de ploaie. Vint potrivit. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse 
intre 7 și 17 grade, iar maximele 
&tre 20 șl 30 grade, mal ridicate 
la sfirșitul intervalului. In Bucu
rești : vreme In general frumoa
să. Cerul va fi variabil, favorabil 
ploii la Începutul intervalului. 
Vint potrivit Temperatura în 
creștere ușoară.
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SĂPTĂMINA VIITOARE PE ECRANE

„S-A ÎNTÎMPLAT ÎN RECUNOAȘTERE"

Villa Jukov, Vaier! Malîșev, Vladimir Grammatikov,Producție a studioului M. Gorki. Reqla : L. Mlrskl. Cu : -
Natalia Vellclko
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LA COMBINATUL DIN TG. JIU

Volum sporit de materiale 
de construcții 

o

Rampa de expediție a Com
binatului de materiale de con
strucție Tirgu-Jiu, — un ade
vărat triaj feroviar, unde sint 
manevrate zilnic circa 500 va
goane de mărfuri — livrează în 
24 de ore celor peste 8 000 de 
benefioiari ai săi din țară și de 
peste hotare, 5 400 tone ciment. 
600 tone var, 8 km tuburi az
bociment, 17 000 m.p. plăci de 
azbociment, 800 m.p. panouri, 
60 000 cărămizi, 30 000 țigle. 
Dacă numai cu cițiva ani in 
urmă, aici se realizau doar un 
milion tone de ciment, prin 
marile investiții acordate în 
ultimii ani. prin crearea unor 
noi secții și fabrici, prin dubla
rea capacității celor existente, 
combinatul gorjean produce a- 
cum. anual peste 1 950 000 tone 
ciment, 210 000 tone var. 2 465 
km tuburi de azbociment. 5,5 
milioane m.p. plăci de azboci
ment, 30 milioane cărămizi ce
ramice. peste 12 milioane țigle 
etc.

Numai cu un an în urmă, 
constructorii și montorii pă
răseau combinatul predind „la 
cheie" fabrica de ceramică și 
iată că, in ultimele zile, „avan
posturile" șantierului si-au fă
cut din nou apariția lingă ac
tualele linii care produc ciment. 
Au început lucrările la cea de-a 
treia etapă de extindere a com
binatului. ceea ce va avea ca 
rezultat sporirea producției a- 
cestu-ia cu Încă un milion tone 
ciment pe an, situindu-1 în 
fruntea producătorilor de mate
riale de construcții din țară 
Aceasta va crea posibilitatea 
valorificării intr-un grad și mai 
înalt a importantelor resurse 
locale de calcar și argilă. Pen
tru această a treia etapă de 
dezvoltare. întregul utilaj nece
sar este produs în țară, iar pre
țul de cost al construcției este 
mult redus deoarece toate ma
terialele necesare se produc 
chiar in cadrul combinatului.

P
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PENTRU ÎNTĂRIREA PRIETENIEI viața internațională

Șl SOLIDARITĂȚII INTERNAȚIONALE 
A ȚÂRILOR SOCIALISTE

Kim Ir Sen a primit delegația 
sovietică, condusă de K. Mazurov

în activitatea *n internaționalii. 
Partidul Comunist Român promovea
ză in mod constant. ca element esen
țial al politicii externe a României 
-ocialistc. dezvoltarea prieteniei, a- 
lianței și colaborării cu toate țările 
socialiste ; partidul nostru militează 
activ pentru unitatea țărilor socialis
te. a mișcării comuniste si muncito- 

• ști internaționale, a tuturor forțelor 
mondiale anliimperialiste. Este o po- 
litică ce slujește interesele poporului 
roman și. m același timp, este con
sacrată neabătut intereselor generale 
ale cauzei socialismului și păcii in 
lume.

Această politică pornește de la 
profundele transformări social-eco- 
nomice petrecute in țara noastră, ca 
și in celelalte țâri in care a învins 
socialismul. Victoria Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie a deschis o 
noua eră in dezvoltarea societății 
umane. Însuflețite de ideile lui Lenin 
și conduse de Partidul Comunist al 
Vreunii Sovietice, popoarele sovietice 
/ i apărat cu eroism cuceririle r< - 
vtuuționare împotriva forțelor reac- 
țiunii interne și a intervenției 
militare străine și. apoi, in marea 
încleștare cu' fascismul, au pur
tat pe umerii lor greul războiului, 
aducind o contribuție hotăritoare la 
victoria coaliției antihitleriste ; ele 
au construit cu succes socialismul și 
au trecut la crearea bazei tehnico- 
mațeriale a societății comuniste. 
Uniunea Sovietică —, mare stat po
ci a! ist. care se situează astăzi la loc 
de frunte in ce privește amploarea 
meșterii economice, dezvoltarea ști
inței și tehnicii, explorarea spațiului 
cosmic și in alte domenii esențiale 
ale progresului contemporan — joacă 
un rol deosebit de important în viata 
in'ernațională. în lupta forțelor pro
gresiste din întreaga lume

Așa cum este cunoscut, in perioada 
de după război, lupta revoluționară a 
popoarelor a triumfat, de asemenea, 
intr-o serie de țâri din Europa. Asia 
și America : conduse de partidele co
muniste. popoarele acestora înaintea
ză cu succes pe calea socialismului.

O însemnătate istorică a avut vic
toria luptei revoluționare a poporului 
chinez, crearea Republicii Populare 
Chineze, eveniment, care a produs o 
schimbare radicală in raportul de 
forte De plan internațional, sporind 
considerabil potențialul socialismului 
in lume. Transformările revoluționare 
petrecute în această țară, succesele 
remarcabile obținute de poporul 
chinez, sub conducerea partidului 
-âu comunist, in construirea vieții 
noi. socialiste, sporesc rolul pe a- 
y na mondială al R. P. Chineze — 
mare țară socialistă, fără participa
rea căreia nu poate fi rezolvată !n 
prezent nici una din problemele 
fundamentale ale vieții internațio
nale.

Astăzi, socialismul, triumfi nd în 14 
state ?i cuprinzind o treime din popu
lația globului, constituie o realitate 
socială obiectivă, care-și pune am
prenta pe întreaga dezvoltare con
temporană.

Desigur, rolul determinant al an
samblului țârilor socialiste este in
disolubil legat de mersul construc
ției noii societăți în fiecare din a- 
ceste țări : cu cit fiecare țară ob
ține succese mai importante în dez
voltarea forțelor de producție, în in
dustrie, în agricultură, in alte dome
nii, in ridicarea nivelului de trai ma
terial și spiritual al poporului, cu cit 
noua orinduire se perfecționează și se 
consolidează în condițiile adincirii 
democrației socialiste, cu atit mai 
mare este contribuția sa la întărirea 
forțelor socialismului, la sporirea pu
terii sale de atracție.

Totodată, influenta socialismului 
depinde de natura relațiilor dintre 
țările socialiste. Apariția statelor 
socialiste a pus la ordinea zilei ne
cesitatea afirmării unui tip calitativ 
nou de relații internaționale, fără pre
cedent în viața omenirii — in măsură 
să demonstreze popoarelor țărilor so
cialiste. cit și celor care. în perspec
tiva istorică, vor trece pe calea so
cialismului. capacitatea noii orinduiri 
de a realiza raporturi de deplină 
încredere si colaborare prietenească 

‘intre state. între națiuni.
Este cunoscut că imperialismul a 

imprimat relațiilor internaționale 
caracteristici proprii naturii sale : 
inegalitate, nesocotirea și încălcarea 
intereselor naționale ale celorlalți 
in folosul interesului propriu, asu
prirea celor slabi de către cei pu
ternici. dominația prin presiuni eco
nomice și de altă natură, prin dictat 
și amestec în treburile altora, prin 
războaie de agresiune cu tot corte
giul lor de suferințe șl nenorociri. 
In această privință, poporul român, 
ca si alte popoare vecine cu el. a 
cunoscut din plin, pe vremea stăpi- 
nirii burghezo-moșiereeti si a capi
talului monopolist experiența amară 
a politicii duse de puterile imperia
liste. care tindeau să ridice națiu
nile din această parte a Europei 
unele contra altora, să le învrăjbeas
că spre a întreține focare de neliniște 
și conflict, a perpetua astfel terenul 
pentru amestec și Intervenții. Este 
meritul istoric al socialismului de 
a fi dat naștere unei orinduiri care, 
lichidind exploatarea omului de că
tre om. a creat premisele materiale 
pentru înlăturarea contradicțiilor an
tagoniste dintre popoare, pentru ca 
locul disensiunilor, neînțelegerilor, 
conflictelor să-1 ia relațiile de prie
tenie, colaborare și de incredere re
ciprocă. Temelia de nezdruncinat a 
acestor relații constă in faptul ca 
popoarele acestor țări edifică o orin
duire socială de același tip. se 
călăuzesc de aceeași ideologie mar- 
xist-leninistă și sint animate de a- 
celeași țeluri ale comunismului. 
Forța legăturilor dintre țările siste
mului mondial socialist rezidă in 
aceea că ele se bazează pe solidari
tatea internaționaliști, pe relații de 
colaborare și întrajutorare Intre state 
libere, suverane și egale in drep
turi — relații menite să stimuleze 
dezvoltarea economică, socială și po
litică a fiecărui stat in parte, înflo
rirea fiecărei națiuni socialiste și în 
acest fel sâ contribuie la sporirea In
fluenței socialismului in lUme.

în acest spirit. România dezvoltă 
continuu raporturi strînse pe planul 

politic, al colaborării și cooperării e- 
conomice. tehnice și cultural-științi fi
re cu toate țările socialiste frățești. 
Membră a C.A.E.R. și a Tratatu
lui de la Varșovia. România extinde 
colaborarea prietenească multila
terală cu Uniunea Sovietică. Polo
nia. Cehoslovacia, Ungaria. Bulgaria, 
Republica Democrată Germană. Dez
voltăm, de asemenea, relații priete
nești și pe planuri multiple cu Iu
goslavia. Albania, cu Cuba — prima 
țară socialistă de pe continentul a- 
medean. Noi acordăm o însemnă
tate deosebită tratatelor de priete
nie. colaborare și asistență mutuală eu 
U.R.S.S., R. S. Cehoslovacă, R. P. Po
lonă. R. P. Bulgaria, care au fost 
semnate in ultima vreme ; de aseme
nea, nu fost parafate și urmează să 
fie semnate tratatele cu R. P. Ungară 

și R. D. Germană. Partidul și statul 
nostru promovează activ intîlnirile la 
nivel inalt, contactele bi și multilate
rale cu reprezentanții de partid și de 
stat ai celorlalte țări socialiste, schim
burile de delegații și de experiență in 
diferite domenii ale construcției socia
liste. Aceste contacte au permis și 
permit informarea reciprocă asupra 
desfășurării operei de edificare a so
cialismului și comunismului, aborda
rea și discutarea intr-un spirit des
chis. de colaborare tovărășească? a 
problemelor de interes comun din 
sfera relațiilor bilaterale sau a vieții 
internaționale, prilejuiesc cristalizarea 
unor concluzii comune, exprimarea 
hotărîrli de a extinde cooperarea re
ciproc avantajoasă în cele mai diferite 
domenii.

Conținutul esențial al relațiilor pc 
care le dezvoltă România cu toate ță
rile socialiste îl formează principiile 
marxism-leninismului și internaționa
lismului proletar, principiile egalității 
în drepturi. Independenței și suve
ranității naționale, respectării inte
grității teritoriale, neamestecului în 
treburile interne, întrajutorării tovă
rășești și avantajului reciproc.

Recent s-a desfășurat vizita dele
gației de partid și guvernamenta
le. condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în țările socialiste ale 
Asiei — R. P. Chineză. R-P-D. Co
reeană. R. D. Vietnam, R. P. Mon
golă. Cu această ocazie a avut loc și 
o intilnire cu șeful statului și alți re
prezentanți legitimi ai poporului cam
bodgian. Partidul. întregul nostru po
por au dat o înaltă apreciere si o 
călduroasă aprobare rezultatelor aces
tei acțiuni de o deosebită însemnătate 
internațională, nouă și elocventă ex
presie a liniei politice principiale, 
marxist-lenînîste. pătrunsă de un înalt 
sentiment de responsabilitate față de 
interesele poporului român și desti
nele socialismului în lume.

Totodată, vizita delegației române 
si suscitat un viu și puternic ecou in 
opinia publică internațională, a fost 
urmărită cu atenție și interes, și-a 
găsit reflectare in organele de presă 
a numeroase partide comuniste și 
muncitorești, organizații democratice 
și mișcări de eliberare națională, in 
țâri socialiste, în tinere state inde
pendente. ca și in alte state ale lumii. 
Articole, comentarii și declarații au 
subliniat că această vizită a constituit 
o acțiune pozitivă, oportună și con
structivă, o contribuție activă la 
lupta împotriva imperialismului, pen
tru promovarea aspirațiilor funda
mentale ale omenirii contemporane 
— libertatea, independența, progresul 
social — la eforturile pentru slăbirea 
încordării și așezarea relațiilor inter
naționale pe bazele încrederii. înțele
gerii și colaborării. în interesul tu
turor popoarelor.

Tn legătură cu aceasta, provoacă 
nedumerire faptul că unii comenta
tori de presă și televiziune au emis 
interpretări ce tind să pună sub 
semnul îndoielii caracterul pozitiv al 
vizitei și aportul ei la promovarea 
obiectivelor mai sus amintite, la cau
za colaborării Internaționale. Așa a 
fost, de pildă, emisiunea din 30 iu
nie de la televiziunea ungară. în ca
drul căreia șeful secției de politică 
externă a ziarului „Nepszabadsâg", 
organul central al Partidului Mun
citoresc Socialist Ungar, răspun- 
zlnd unor întrebări, a făcut aprecieri 
care vin in contradicție flagrantă cu 
realitățile desfășurării și conținutul 
vizitei. Desigur, interesul manifestat 
de opinia publică față de acest eve
niment este întru totul de înțeles. Dar. 
o cerință elementară, decurgind atit 
din respectul față de această opinie 
publică, precum și față de normele 
de relații dintre două țâri socialiste 
prietene, impunea o prezentare obiec
tivă a faptelor. După cum se știe, 
in cursul vizitei s-au rostit cuvin- 
tări, s-au semnat și dat publicită
ții comunicate comune ; cea mai 
bună, mai potrivită informare s-ar 
fi realizat prin însăși publicarea a- 
cestor documente și nu prin Ignora
rea sau prezentarea denaturată a 
conținutului lor. așa cum a făcut 
postul de televiziune la care ne re
ferim.

Dacă s-ar fi procedat in ace3t mod. 
atunci opinia publică ar fi aflat, de 
pildă, că vizita a prilejuit o afirma
re clară și categorică a pozițiilor de 
sprijinire a luptei popoarelor din In
dochina. a tuturor popoarelor care 
luptă împotriva imperialismului, că 
in cursul ei s-a cerut cu fermitate 
sâ 6e Dună capăt agresiunilor im
perialismului. politicii sale de forță 
și amenințare cu forța, colonialismu
lui și neo'olonialismului. că a fost 
proclamat ferm dreptul fiecărui po
por de a fi stăpin pe destinele sale. 
Noi credem că afirmarea unor ase
menea poziții nu poate decit să pro
ducă satisfacție in rîndurile tuturor 
celor cărora le sint scumpe țelurile 
solidarității de luptă Împotriva im
perialismului.

PAUL NICULESCU • MIZIL
membru ol Comitetului Executiv, ol Prezidiului Permanent, 

secretar al C.C. al P.C.R.

A (ost. de asemenea, subliniată, în 
modul cel mai pregnant, importan
ța dezvoltării relațiilor cu toate 
țările, indiferent de orinduirea so
cială. au fost din nou proclamate 
necesitatea obiectivă și principiile 
politicii de coexistență pașnică, s-a 
relevat însemnătatea securității euro
pene și a soluționării altor probleme 
co-și așteaptă rezolvarea. în concor
danța cu interesele popoarelor, ale 
forțelor politice progresiste.

După cum se știe. în ultima vreme 
s-a conturat și se dezvoltă un pro
ces de normalizare a relațiilor inter
statale dintre țările socialiste, a avut 
loc revenirea la posturi a unor amba
sadori, s-au desfășurat contacte la 
nivel guvernamental pentru înche
ierea unor acorduri, discuții, tratati
ve, schimburi de delegații in diferite 
domenii. Am apreciat și apreciem că 
aceasta este o tendință pozitivă, care 
se înscrie pe linia depășirii dificul
tăților existente, dezvoltării colabo
rării și îmbunătățirii relațiilor între 
statele socialiste.

In cuvintările tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a fost •exprimată cu toată 
claritatea poziția României de spriji
nire a acestui curs pozitiv. „Consi
derând că în condițiile de astăzi uni
tatea țărilor socialiste și a mișcării 
comuniste și muncitorești interna
ționale constituie un factor esențial 
a| întăririi frontului antiimperialist, 
a forțelor revoluționare și progre
siste de pretutindeni, partidul și sta
tul nostru — a declarat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in cuvintul rostit 
la recepția oferită la 1 iunie de C.C. 
al P.C. Chinez și Consiliul de Stal 
al R. P. Chineze — depun toate efor
turile pentru a se depăși dificultă
țile existente astăzi in relațiile din
tre țările socialiste și dintre parti
dele comuniste, militează activ pen
tru întărirea coeziunii lor in lupta 
împotriva imperialismului și reacți- 
unii, pentru socialism și pace in 
lume".

Vizitele delegației române în țările 
socialiste asiatice, intîlnirile cu po
poarele respective, cu conducătorii 
lor, au constituit momente importan
ta ale întăririi prieteniei si solidari
tății României cu fiecare din aceste 
țări. Esle însă stranie ideea, care nu 
poate fi nicidecum împărtășită, eâ 
îmbunătățirea relațiilor intre două 
țări socialiste, pe bazele marxism-le
ninismului și internaționalismului 
proletar, ale egalității in drepturi, 
respectării suveranității și inde
pendenței naționale, neamestecu
lui in treburile interne, ar pu
tea dăuna intereselor comune ale 
socialismului. In mod legitim se 
impune întrebarea : ce poate să slu
jească mai mult interesele unității — 
contactele, discuțiile principiale, to
vărășești între conducătorii de 
partid si de stat din țările socialiste, 
strîngerea relațiilor prietenești între 
popoarele acestor țări sau practica 
blamărilor, etichetărilor și invective
lor care s-a dovedit Întotdeauna atit 
de dăunătoare ?

Duoă părerea noastră, problema 
restabilirii unității țărilor socialiste 
nu este o problemă abstractă, ci una 
a practicii concrete. Ea presupune 
eforturi, cere să se acționeze cu răb
dare. cu tenacitate și perseverență, 
în mod constructiv, pentru a se îm
bunătăți. pas cu pas și continuu, re
lațiile. a se dezvolta colaborarea 
dintre țările socialiste. In ce ne pri
vește. ca țară socialistă, ca partid 
comunist, am considerat întotdeauna 
drept o înaltă îndatorire fată de po
norul nostru, fată de cauza socia
lismului. sâ acționăm corespunzător 
cerințelor majore ale internaționalis
mului proletar, sâ nu întreprindem 
nimic de natură să ducă la încordare 
și tensiune, ci să facem totul pentru 
depășirea momentelor dificile, pen
tru soluționarea în spirit tovărășesc 
a oricăror probleme ce apar, pentru 
întărirea prieteniei și colaborării cu 
toate țările socialiste.

Faptul că partidul și statul nostru 
întrețin și acționează pentru dezvol
tarea relațiilor principiale cu toate 
țările socialiste, cu toate partidele 
comuniste confirmă pe deplin juste
țea și valabilitatea politicii P.C.R.. a 
efortului perseverent depus de oon- 
ducerea de partid și de stat, în frun
te cu secretarul general al partidu
lui. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru traducerea ei neabătută în 
viață. Este o politică ce răspun
de in cel mai Înalt grad inte
reselor fundamentale ale națiunii 
noastre socialiste .și contribuie, 
totodată, la promovarea colaborării 
intre țările socialiste, potrivit impe
rativelor majore ale luptei generale 
antiimperialiste, ale cauzei socia
lismului și păcii.

In contextul activității Internațio
nale a României pentru stringerea 
legăturilor de prietenie cu toate ță
rile socialiste, se înscrie, in mod fi
resc. preocuparea pentru dezvoltarea 
relațiilor cu statele socialiste din 
imediata noastră vecinătate. în acest 
sens, acționăm pentru adîncirea co
laborării prietenești dintre Republica 
Socialistă România și R.P. Ungară, 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Muncitoresc Socialist Ungar.

Este știut că In trecutul istoric 
forțele înaintate din cele două țări 
au luptat pentru cauza comună a 
eliberării naționale și sociale, îm
potriva politicii de învrăjbire dusă 
de clasele exploatatoare, care făceau 
jocul acțiunilor de dezbinare ale 
imperialismului, aducind grele dau
ne celor două popoare. Tocmai de 
aceea oricine dorește binele și pro
gresul acestor popoare, nu poate să 
privească decit cu satisfacție faptul 
câ victoria orinduirii socialiste în 
cele două țări a creat premise obiec
tive pentru stirpirea animozităților 

din trecut, a dus la statornicirea și 
dezvoltarea unor relații de bună ve
cinătate. de prietenie și colaborare 
tovărășească.

Tn legătură cu relațiile româno- 
ungare trebuie să arătăm că au pro
dus nedumerire unele afirmații con
ținute intr-o cuvintare pe probleme 
de politică externă, rostită recent in 
Adunarea de Stal a R. P. Ungare de 
tovarășul Zoltan Komocsin, membru 
al Biroului Politic și secretar al 
C.C. al P.M.S.U. In această cuvin
tare se menționează că „dezvoltarea 
colaborării noastre este îngreunată, 
din cind in cind, de existența deo
sebirilor ce apar intre pozițiile prin
cipiale ungare și, respectiv, române, 
precum și in. aprecierea unor proble
me internaționale".

Ceea ce surprinde, în primul rind, 
este faptul că s-a găsit cu cale să se 
pună pe tapet acum — după părerea 
noastră, cu totul nemotivat de stadiul 
actual al relațiilor ungaro-române — 
existența deosebirilor ce apar între 
pozițiile de principiu ungare și, res
pectiv, române și in aprecierea unor 
probleme internaționale. Crearea unei 
asemenea probleme este cu atit mai 
de neînțeles cu cît ea vine intr-un 
moment cind relațiile bilaterale și co
laborarea româno-ungară — după 
cum remarcă de altfel și vorbitorul — 
au devenii mai active. Așa și este, 
căci aceste relații au cunoscut o pu
ternică dezvoltare tocmai in ultimii 
ani. în special după intilnirea din 
1967 dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Jânos Kâdâr. Dar, indi
ferent de motivele ce au determinat 
ridicarea unei astfel de pro
bleme, reține atenția o chestiune de 
principiu — respectiv afirmarea des
chisă a ideii că apariția și existența 
unor deosebiri de păreri și de inter
pretare ar fi de natură să îngreuneze 
și să împiedice relațiile bilaterale, 
dezvoltarea colaborării intre statei' 
socialiste.

O asemenea concluzie este însă cu 
totul inconsistentă din punct de ve
dere teoretic ?i profund dăunătoare 
din punct de vedere practic.

Este știut că în virtutea marii di
versități de condiții în care se desfă
șoară opera de edificare a socialismu
lui pot să apară, și apar, deosebiri de 
vederi asupra unor probleme ale con
strucției socialiste sau asupra unor 
forme și metode de activitate ; de a- 
semenea, dată fiind complexitatea 
vieții internaționale se pot ivi și deo
sebiri de interpretare în ce privește 
unele fenomene ale vieții social-poli-’ 
lice. încă Marx arăta că : ..Intrucit 
diferitele detașamente ale clasei 
muncitoare (lin fiecare (ară și 
clasa muncitoare din diferite țări 
se dezvoltă in condiții extrem 
de diferite este inevitabil ca și 
concepțiile lor leoretice, care re
flectă mișcarea reală, să se deose
bească intre ele'*. Soluționarea justă, 
cu succes, a problemelor pe care le 
ridică opera de construcție socialistă 
și participarea activă la viața inter
națională cer în mod obligatoriu ca 
partidele comuniste — organisme vii. 
mature — călăuzindu-se după adevă
rurile generale ale marxism-leninis- 
mului. să-și elaboreze de sine stătă
tor. potrivit condițiilor istorice con
crete in care acționează, strategia si 
tactica, formele și metodele de acti
vitate. 6ă analizeze in mod indepen
dent și să formuleze concluzii în pro
blemele cu care sînt confruntate. 
Tocmai îndeplinindu-și în mod crea
tor această îndatorire fiecare partid 
comunist îsi aduce contribuția la îm
bogățirea patrimoniului comun de 
gîndire șl experiență revoluționară.

In această lumină, nu poate fi ac
ceptată sub nici o formă ideea că a- 
pariția unor deosebiri de păreri tre
buie considerată ca un ..factor de în- 
grennare" a colaborării între partide 
și țări frățești Firește, ar fi ideal ca 
în toate cazurile și în toate împreju
rările să existe numai concluzii iden
tice : dar păreri diferite, judecăți di
ferite în probleme și evenimente con
crete au existat, există și. inevitabil, 
vor exista. După părerea noastră a- 
ceasta nu este un motiv de a se con
sidera ca o inevitabilitate afectarea 
raporturilor de colaborare : in aceste 
condiții, cerința fundamentală constă 
nu în a sublinia deosebirile, ci în a 
nune pe prim plan elementele care 
unesc. A condiționa dezvoltarea co
laborării și a legăturilor bilaterale pe 
plan economic, politic și în alte do
menii, de uniformitatea de păreri. în
seamnă, în fond, a cere interlocutoru
lui acceptarea necondiționată a pro
priului punct de vedere, ceea ce este 
incompatibil cu relații bazate pe ega
litate in drepturi, neamestecul in tre
burile interne, pe normele de oolabo- 
rare liber consimțită, fără nici un fel 
de constrîngere.

în problema deosebirilor de păreri, 
noi avem in permanentă in vedere 
cuvintele lui Lenin că ^divergentele 
dintre comuniști sint de altă natură 
decit divergențele cu dușmanii1* 
și, ca atare, trebuie tratate in spirit 
comunist. După părerea noastră, a- 
tuncl cind se manifestă deosebiri de 
vederi ele nu trebuie etalate public, 
spre a nu deveni ulterior obiect de 
polemică ci discutate direct de la 
partid la partid, de la conducere la 
conducere. în spirit tovărășesc, de 
stimă și Înțelegere reciprocă. Cu o 
consecvență neabătută, partidul nos
tru a afirmat că nu trebuie să se 
permită ca deosebirile de vederi tă 
fie tratate astfel incit să umbrească 
prietenia dintre țările socialiste, din
tre partidele comuniste, să se re
percuteze asupra relațiilor intersta
tale. 6ă afecteze in vreun fel colabo
rarea in toate domeniile. Este con
vingerea neclintită a comuniștilor 
români că ceea ce unește partidele 
comuniste, țările socialiste — inte
resele supreme ale socialismului și

ale luptei antiimperialiste — este 
esențial și hotărâtor și trebuie să 
prevaleze asupra deosebirilor de pă
reri.

Din cuvintarea rostită in Parla
mentul ungar ne-a reținut, de ase
menea, alenția un pasaj in caf® 
spunea textual : „Este in ,V^crCfc.'^ 
nostru vital ca atit locuitorii patriei 
noastre, cit și cei ai României — 
clusiv cei de naționalitate maghiara 
care trăiesc acolo — sâ înțeleagă că 
destinul, viitorul popoarelor noastre 
sint inseparabile de socialism. Grip- 
le noastre comune, colaborarea țari
lor noastre, întărirea relațiilor noas
tre nu pot fi soluționate decit pe 
baza dezvoltării socialiste".

Intr-adevăr, destinul, viitorul p-i- 
poarelor român și ungar, grijile noas
tre comune și colaborarea între cele 
două țâri ale noastre sint inseparabile 
de socialism, de dezvoltarea socialis
tă. Aceasta este de altfel valabil nu 
numai in cazul Ungariei și României, 
ci în cazul oricărei (ări socialiste.

Tn această ordine de idei, are o 
deosebită importanță ca fiecare partid 
comunist de guvernămint, conducă
torii săi. să se preocupe cu toată stă
ruința de soluționarea problemelor 
clin țara lor. să-și concentreze toate 
eforturile pentru a asigura bunul 
mers al construcției socialiste. per
fecționarea întregii activități sociale, 
progresul neîntrerupt și înflorirea pa
triei lor. Aceasta este, după părerea 
noastră, o îndatorire fundamentala, 
atit națională, cit și internațională. 
Și, firește, nimeni din afară nu se 
poate erija în judecător sau arbitru 
al mersului socialismului intr-o țară 
sau alta, nu poate da note și certifi
cate. Se știe de altfel că au existat 
cazuri cinci unii oameni cu munci 
de răspundere excelau in a da altora 
lecții in materie de socialism, mar
xism-leninism sau internaționalism, 
dar nu s-au dovedit caoabili să facă 
față sarcinilor de conducere a pro
priului partid și popor. înregistrând 
din această cauză eșecuri politice la
mentabile.

în ce ne privește, noi nu ne-am 
permis niciodată să dăm lecții altora, 
să ne amestecăm in treburile interne 
ale altor țări și partide frățești ; în 
același timp, nu putem permite ni
mănui, nici unui for din afară să 
dea sentințe, să se amestece, sub 
orice formă. în treburile interne ale 
partidului și statului nostru. Pornim 
de la considerentul că fiecare popor, 
si cu atit mai mult poporul unei țări 
socialiste, are dreptul imprescripti
bil de a fi stăpînul destinelor sale, 
de a se bucura pe deplin de prero
gativele suveranității sale. In Romii-, 
nia. toate problemele — problemele 
construcției economico, culturale, ști
ințifice. ale construcției de stat, ale 
oricărui domeniu de activitate socia
lă. inclusiv cel privind viața și dez
voltarea naționalităților conlocuitoa
re — sint decise și soluționate de 
către cei ce trăiesc în această țară, 
de către conducerea partidului și 
sfatului nostru, de către reprezentan- 
tii aleși ai națiunii noastre socia
liste.

Este o realitate pe deasupra orică
rei discuții că poporul român, națio
nalitățile conlocuitoare, inclusiv na
ționalitatea maghiară, au înțeles de 
mult și pentru totdeauna că destinele 
.și viitorul lor sint indisolubil legate 
de socialism, de dezvoltarea socia
listă a patriei. Tocmai datorită po
liticii marxist-leniniste a partidului 
nostru, înfăptuirii rolului său condu
cător, întregul nostru popor, strâns 
unit în jurul partidului, al conducerii 
sale, a obtinut succese de seamă în 
construirea socialismului, îndeplineș
te și va îndeplini programul făuririi 
societății socialiste multilateral dez
voltate elaborat la Congresul al 
X-lea al Partidului Comunist Român.

Tn legătură cu cele de mai sus se 
cuvine a fi subliniat că una din cele 
mai mari cuceriri ale orinduirii so
cialiste din România este înfăptuirea 
egalității în drepturi între oamenii 
muncii, fără deosebire de naționali
tate. frăția de nezdruncinat între po
porul român șl naționalitățile conlo
cuitoare. Aceasta este o realitate is
torică ireversibilă —• nimeni și ni
mic nu ar putea slăbi această coeziu
ne. nu ar putea abate oamenii mun
cii din țaca noastră, fără deosebire 
de naționalitate, de la calea adinci
rii continue a unității politico-morale 
a societății — în care văd. pe bună 
dreptate, un factor esențial al înflo
ririi patriei comune.

Subliniind încă o dată că partidul 
și tara noastră vor acționa neabătut, 
ferm pentru intensificarea legăturilor 
prietenești cu toate țările socialiste, 
ne pronunțăm categoric pentru bune 
raporturi între România socialistă și 
R.P. Ungară — țară socialistă ve
cină și prietenă — pentru dezvolta
rea relațiilor de colaborare pe plan 
politic, economic. tehnic, cultural- 
științific. pe toate planurile activită
ții sociale, pentru întărirea solidari
tății între Partidul Comunist Român 
și Partidul Muncitoresc Socialist 
Ungar. Tn numele acestui obiec
tiv trebuie intr-adevăr să de
punem eforturi comune. Condu
cerea partidului nostru conside
ră că partidele noastre, ca partide 
de guvernămint, au datoria sâ facă 
totul pentru lărgirea legăturilor in
ternaționaliste și de colaborare rod
nică între cele două țâri. Tn ceea ce 
îl privește. Partidul Comunist Român 
va acționa cu perseverență pentrq 
acest scop nobil, corespunzător inte
reselor vitale ale popoarelor român 
și ungar, și. in același timp, cauzei 
generale a socialismului.

Partidul Comunist Român. Româ
nia socialistă vor face și de aci îna
inte lo: ce depinde de ele pentru 
dezvoltarea colaborării și unității tu
turor țărilor socialiste, pentru depă
șirea divergențelor. întărirea solida
rității partidelor comuniste si mun
citorești. pentru unirea tuturor for
țelor înaintate ale contemporaneită
ții în lupta împotriva imperialismu
lui. pentru independență națională și 
progres, pentru socialism și pace în 
întreaga lume.

PHENIAN 8 (Agerpres). — Kim lr 
Sen, secretar genei al al Comitetului 
Central al Partidului Muncii din Co
reea. președintele Cabinetului de Mi
niștri, a orlmit miercuri delegai ia d • 
partid si guvernamentală șovieticâ, 
condusă de Kirll Mazurov, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., 
prim-vioeprețedrile al Conciliului, de 
Miniștri al U.R S.S.. care se află la

Cuvintarea lui Fidel Castro
La mitingul

HAVANA 8 (AgerprM). — După o 
detențiune ilegală de 42 de zile, coi 
patru pescari cubanezi, arestați o v 
autoritățile americane sub pretex'ul 
că ar fi violat apele teritoriale ale 
Statelor Unite, au fost « liberați.' )n- 
toreîndu-se miercuri la Havana, rela
tează agenția Prensa Latina. Mii de 
persoane an luat parte la un miting 
organizat in cinstea celor patru n<" 
cari. .

Luind cuvintul cu acest prilej, ri
del Castro, primul ministru al Gu
vernului Revoluționar al Republicii 
Cuba, a subliniat că reținerea celor 
patru pescari cubanezi in apele in
ternaționale are rațiuni politice si 
economice si reprezintă o urmare a

berlin Scrisoarea lui O. Winzer 
către sesiunea E.C.O.S.O.C.

BERLIN 8. — Corespondentul A- 
gerpres Șt. Deju transmite : Intr-o 
scrisoare adresată președintelui ac
tualei sesiuni de la Geneva a Consi
liului Economic și Social al O.N.U. 
(E.C.O.S.O.C.), ministrul de externe 
al R. D. Germane, Otto Winzer, a 
cerut primirea R.D.G. in această or
ganizație internațională. Otto Winzer 
subliniază in scrisoare importanța pe 
care o acordă țara sa activității 
E.C.O.S.O.C. și arată că ea poate

BONN:

Un apel al P.C. German adresat 
tuturor forțelor democratice

BONN 8 — Corespondentul Ager- 
pres, M. Moarcăș. transmite : In 
saloanele hotelului „Stern" din Bonn 
a avut loc joi o conferință de presă 
organizată de conducerea Partidului 
Comunist German. Georg Polikeit. 
membru al Prezidiului P.C.G.. a ex
pus poziția partidului față de inter
pelarea înaintată Bundestagului dc. 
grupul parlamentar al opoziției’ 
U.C.D. — U.C.S., prin care se cere 
guvernului și. personal, cancelaru
lui Willy Brandt să răspundă dacă 
nu consideră activitatea P.C.G. ca 
„anticonstituțională".

Vorbitorul a arătat că P.C.G.. 
creat in anul 1968. este un partid 
care iși desfășoară întreaga activi
tate — consacrată intereselor mase
lor largi ale populației din R.F.G. — 
în conformitate cu prevederile Con

ULAN BATOR

INAUGURAREA CLĂDIRII CIRCULUI DE STAT 
CONSTRUITA CU SPRIJINUL ȚÂRII NOASTRE

ULAN BATOR 8 (Agerpres). — In 
capitala R. P. Mongole a fost inau
gurată clădirea Circului de Stat, 
construită cu credit și specialiști din 
Republica Socialistă România. La 
festivitate au luat parte D Maidar, 
membru al Biroului Politic al C.C. al 
P.P.R.M., vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, D. Gombojav. vice
președinte ai Consiliului dc Miniștri, 
S. Sosorbaram. ministrul culturii. O

viena Problemele aviației civile 
in dezbaterea adunării 0. A. C. I.

VIENA 8. — Corespondentul A- 
gerpres. P Stăncescu, transmite : La 
Viena s-au încheiat lucrările Adu
nării generale a Organizației Avia
ției Civile Internaționale (O.A.C.I.), 
întrunită in cea de-a 18-a sesiune. 
Problemele de pe ordinea de zi au 
fost dezbătute pe categorii de pre
ocupări (tehnice, economice, juridi
ce. administrative) în cadrul a patru 
comisii. La lucrările adunării a par
ticipat și o delegație română.

Adunarea a stabilit programul de 
lucru pentru perioada 1972—1974 co
respunzător principalelor probleme 
legate de dezvoltarea aviației civile.

Adunarea a adoptat o rezoluție 
care prevede ca, atit timp cît guver
nul Africii de Sud va persista în vio
lări» rezoluțiilor Adunării Gene
rale a O.N.U. cu privire la politica 
de apartheid și a declarației asupra 
acordării independenței țărilor și po

Siria a obținut cîștig de cauză in disputa cu 
„Iraq Petroleum Company"

După conferința țărilor exporta
toare de petrol (O.P.E.C.) de la 
Teheran, care au înregistrat o im
portantă victorie in înfruntarea cu 
consorțiul petrolier, după soluționa
rea In favoarea Libiei și Algeriei a 
diferendelor cu monopolurile occi
dentale. iată că yn nou episod al 
aprinse) dispute in jurul „aurului 
negru" se încheie cu rezultate ce dau 
ciștlg de cauză țărilor producătoare 
de petrol, meununind lupta lor pen
tru valorificarea in folosul propriu a 
resurselor naționale. Siria a obținut 
din partea societății britanice ..Iraq 
Petroleum Company o substanțială 
majorare a taxelor de transport a 
țițeiului extras in Irak spre porturile 
de la Marea Mediterană. Aceste su
plimentări se cifrează la 120 milioa
ne de lire siriene, aproximativ ju
mătate din cuantumul actual.

Tn baza acordului menționat — a- 
nunță radio Damasc — suma totală 
primită anual de Siria de la I.P.C, va 

Phenian pentru a participa la festi
vitățile prilejuite dc aniversarea a i0 
ani dc la semnarea Tratatului de 
prietenie, colaborare și ajutor reci
proc dintre R.P.D. Coreeană și Uni
unea Sovietică. Tn aceeași zi. Kim Ir 
Sen a oferit un prânz in cinstea de
legației de partid si guvernamentala 
sovietice.

de la Havana
politicii anticubaneze protnovate d* 
Statele Unite ale Amencii. Fidfl 
Castro a arătat că țara sa a respec
tat întotdeauna cele 12 mile pe care 
Statele Unite le-au declarat ca fiind 
zona apelor lor teritoriale, relevind 
că pescarii cubanezi au fost reținuți 
dincolo de această limită Totodată, 
primul ministru cubanez a declarat 
că este in favoarea stabilirii limit'd 
apelor teritoriale la 2U0 de mile, așa 
cum au făcut Peru fli Chile.

„încă o dată, poporul nostru, da
torită luptei și eforturilor sale, a ob
ținut libertatea pentru ținerii pescari, 
care nu au fost singuri nici un mo
ment. a spus în încheiere Fidel 
Castro.

avea, in calitate de membru al orga
nizației, o contribuție constructivă la 
colaborarea economică și tehnico- 
științifică europeană. Colaborarea in
ternațională, reciproc avantajoasă in 
rezolvarea unor probleme importante, 
de interes pentru toate popoarele, se 
arată in scrisoare, impune grabnic ca 
R. D. Germane să i se asigure locul 
care ii revine in O.N.U.. in organiza
țiile specializate ale acesteia și la 
conferințele O.N.U.

stituției, care garantează drepturile 
de organizare și liberă exprimare 
ale cetățenilor R.F.G. Georg Polikeit 
a adresat apoi un apel guvernului, 
forțelor democratice și progresiste, 
pentru respectarea Constituției, pen
tru ca P.C. German să-i fie asigu
rate toate condițiile legale necesare 
desfășurării activității sale. ..Tn a- 
ceastă conferintă-de-psesă facem din, 
nou apel la toate forțele democra
tice din țară — in primul rind la 
social-democrați, la sindical-iști. la ti
neret și studenți — să nu piardă 
nici un moment din vedere faptul 
că primejdia pentru democrație și 
libertate vine dinspre dreapta — a 
spus vorbitorul. Noi chemăm la ac
țiune comună. Ia coeziunea tuturor 
democraților din tară împotriva pri
mejdiei de dreapta".

Tleihan. ministrul construcțiilor și 
industriei materialelor de construcții, 
alte persoane oficiale, constructori 
mongoli și români.

A fost prezent Costlcă Alecu. vice
președinte al Institutului Român pen
tru Relațiile Culturale cu Străinăta
tea. S. Sosorbaram și Sandu loan, 
ambasadorul României la Ulan Ba
tor. au rostit cuvîntări.

poarelor coloniale, această țară să nu 
fie invitată la reuniunile O.A.C.T. 
Rezoluția a fost propusă de 32 de 
țări, printre care și România

Luind cuvintul în cadrul discuției 
pe marginea raportului Comisiei de 
validare a deplinelor puteri, repre
zentantul român. Ion Popescu, a 
contestat mandatul ciankaișistului și 
a menționat că upicul reprezentant 
legal și legitim al poporului chinez 
este guvernul R.P. Chineze. Tot
odată. vorbitorul a contestat man
datul delegaților regimurilor de la 
Saigon și de la Pnom Penh. reafir- 
mînd că guvernul român recunoaște 
ca adevărat reprezentant al voinței 
și intereselor Vietnamului de sud 
Guvernul Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sud și ca 
singurul reprezentant al poporului 
cambodgian — guvernul Regal de 
Uniune Națională al Cambodgiei.

fi de 344 milioane lire sterline si
riene (86 milioane dolari). Ea va fi 
achitată in rate lunare și nu tri
mestriale ca pînă acum. Potrivit a- 
coluiași post de radio. I.P.C. s-a an
gajat să sporească cantitatea de țiței 
transportat anual prin conductele 
ce traversează teritoriul sirian, ceea 
ce va antrena, de asemenea, crește
rea redevențelor anuale încasate de 
Siria cu incă 16 milioane de lire 
siriene.

Acordul dintre Siria și „Iraq Pe
troleum Company" — precizează a- 
genția France Presse — este a doua 
acțiune de acest gen întreprinsă in 
ultimul an de autoritățile de la Da
masc. In luna ianuarie. Siria a ob
ținui de la societatea „Aramco" o 
creștere a redevențelor anuale cu 
patru milioane dolari (de la 4,5 la 
8.5 milioane) pentru transportul ți
țeiului din Arabia Saudită prin con
ducta petrolieră Tapline".



viața internațională
UN NOU ACT 
DE AGRESIUNE

ÎMPOTRIVA
CAMBODGIEI

SAIGON 8 (Agerpres). — Un pur- 
Utx>r de cuvint militar a anunțat că 
1 âf>0 de soldați saigonezi au fost tri
miși joi, la bordul unor elicoptere 
americane. în regiunea Ciocul de 
Papagal din ostul Cambodgici, pen
tru a lansa o nouă operațiune agre
sivă pe teritoriul acestei țări. El a 
menționat că, înainte de aterizarea 
elicopterelor, avioane ale forțelor 
«aigoneze au bombardat această re
giune cambodgiana.

DECLARAIIA 
COMANDAMENTULUI SUPREM 

Al ARMATEI POPULARE
LAOȚIENE DE ELIBERARE
XIENG KUANG. — Purtătorul de 

cuvint al Comandamentului Suprem 
al armatei populare laoțiene de eli
berare a dat publicității o declarație 
in care denunță noile acte agresive 
comise de S.U.A. și de regimul de 
’a Bangkok împotriva Laosului — 
informează agenția V.N.A. In decla
rație se precizează că batalioane de 
mercenari tailandezi. susținute de 
aviația americană, au lansat atacuri 
m regiunea laoțiană Ban Ton, la sud 
de Valea Ulcioarclor, in sectoarele 
Ban N'hich și Dong Ilen. precum și 
in partea sudică a provinciei Xieng 
Kuang. Aceste acte agresive comise 
de forțele S.U.A. și de aliațîi lor 
tailandezi, intr-un moment in care 
noile propuneri ale Frontului Patrio
tic din Laos in vederea soluționării 
pașnice a problemei laoțiene se bu
cură de sprijinul opiniei publice din 
tară și de peste hotare — subliniază 
declarația — sint primejdioase și 
menite să submineze eforturile in 
direcția restabilirii păcii și a înțele
gerii naționale in Laos.

PARIS

Conferința 
în problema 
vietnameză

PARIS 8 (Agerpres). — Joi, a avtit 
loc la Paris, cea de-a 120-a ședință 
plenară a Conferinței cvadripartite in 
problema Vietnamului. Luind cuvin- 
tuL Nguyen Thi Binh, conducătoarea 
delegației Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud. a arătat, intre altele, că S.U.A. 
nu au răspuns propunerii de pace in 
șapte puncte a G.R.P. Ea a adresat 
mai multe întrebări reprezentantului 
american, cerindu-i să dea răspunsuri 
definitive, in loc de a eluda proble
mele puse in discuție. Nguyen Thi 
Binh a arătat că intrucit S.U.A. au 
lansat războiul de agresiune împotri
va poporului sud-vietnamez, ele tre
buie să pună capăt acestui război și 
să-și retragă toate trupele din Viet
namul de Sud. Noi sintem gata, a a- 
dăugat vorbitoarea, așa cum am spus 
in declarația in șapte puncte, să ga
rantăm retragerea onorabilă și in si
guranța. in 1971, a tuturor trupelor a- 
mericane și ale aliaților lor.

Xuan Thuy, șeful delegației R. D. 
Vietnam, a reafirmat sprijinul de
plin al țării sale pentru propunerile 
de pace ale G.R.P. Noi cerem din nou 
din partea SîU.A.. a declarat Xuan 
Thuy, un răspuns serios la aceste 
propuneri, care ar permite Conferin
ței de la Paris să iasă din impas.

PARIS. — Purtătorul de cuvint al 
guvernului francez, Leo Hamon, a 
declarat ziariștilor câ in ședința de 
miercuri a Consiliului de Miniștri al 
Franței au fost apreciate „clemen
tele noi in favoarea păcii, conținute 
in propunerile făcute săptămina tre
cută in cadrul conferinței cvadripar
tite de la Paris, de Nguyen Thi Binh".

AZI, AIEGERI PARLAMENTARE ÎN IRAN
Iranienii sint ~hemați astăzi in 

fața urnelor pentru a alege depută
ții in Madjlis (parlament) și jumă
tate din numărul membrilor sena
tului (cealaltă jumătate fiind nu
mită prin firman imperial). Alege
rile capătă o semnificație deosebită, 
desfășurindu-se in preajma unui e- 
veniment remarcabil in istoria ță
rii : aniversarea a 2 500 de ani de 
la întemeierea statului iranian. A- 
cest eveniment, care va fi marcat 
în mod festiv >n luna octombrie, 
este precedat da o efervescență pe 
planurile vieții economice, politice, 
sociale. Este un moment de amplă 
mobilizare pentru aplicarea progra
mului de reforme vizind înaintarea 
țârii pe calea progresului — pro
gram inițiat de sahinșahul Moham
mad Reza Pahlavi Aryamehr. Scru
tinul de azi pune in puternică lumină 
consecințele profunde ale reform£- 
lor „revoluției albe". Printre vo- 
tanți, marea majoritate o va con
stitui o categorie socială pinâ nu de 
mult lipsită de drepturi — țărăr..- 
mea iraniană. Prin abolirea iobă
gie! 6i auoi prin emanciparea fe
meii, milioane de cetățeni au fost 
integrali în viața politică a țării, 
particioind la efortul general de li
chidare a înapoierii economice.

Succesele economice repurtate de 
Iran, ca si activitatea externă a 
statului. Îndreptată spre pace si co
laborare intre popoare, au constituit 
canavaua pe care s-a brodat în
treaga campanie electorală.

Trebuie menționat că, in condi
țiile Iranului, partidele politice ca- 
re-și dispută intiietatea in parla
ment nu au de<x^biri ideologice 
fundamentale. Cele mai mari șanse 
In alegeri sint atribuite partidului

Președintele Consiliului de Stat 
al R. P. Polone l-a primit

FRANȚA

pe ministrul de externe al României

CONVORBIRI INTRE DELEGAȚIILE
PARTIDULUI COMUNIST
Șl PARTIDULUI SOCIALIST

VARȘOVIA 8 — Corespondentul 
Agerpres, I. Dumitrașcu transmite : 
Joi. in cea de-a treia zi a vizitei sale 
oficiale de prietenie in Polonia, Cor
neliu Mănescu, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, împreună cu persoanele o- 
ficiale care il însoțesc, a fost primit 
de Jozef Cyrankiewicz, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii Popu
lare ’Polone. A participat Stefan Je- 
drychowski, ministrul afacerilor ex
terne al Poloniei. Au fost de față Mi
hai Marin, ambasadorul României la 
Varșovia, și Jaromir Ocheduszko, 
ambasadorul Poloniei la București.

Convorbirea cu președintele Con
siliului de Stat, desfășurată intr-o

*
După cum s-a mai anunțat, Stefan 

Jedrychowski, ministrul de externe al 
Republicii Populare Polone, a oferit 
un dineu in cinstea ministrului aface
rilor externe al Republicii Socialiste 
România, Corneliu Mănescu. aQ^t in
tr-o vizită oficială in R. P. Polonă.

In toastul rostit cu acest prilej, mi
nistrul polonez și-a exprimat satisfac
ția in legătură cu vizita ministrului 
de externe român, subliniind convin
gerea profundă că aceasta constituie 
o expresie a dezvoltării multilatera
le, trainice, a relațiilor dintre cele 
două țări, in spiritul Tratatului de 
prietenie, colaborare și asistență mu
tuală din 12 noiembrie 1970. „Baza 
dezvoltării favorabile a relațiilor 
noastre, a spus vorbitorul, este trans
punerea deplină și creatoare in viață 
a prevederilor acestui tratat, dezvol
tarea colaborării in cadrul comunității 
socialiste, lupta comună a celor două 
țări pentru crearea unui sistem 
de securitate in Europa, contri
buind. in același timp, în mod 
esențial la asigurarea păcii mondiale". 
In continuare ministrul polonez a 
remarcat cu satisfacție bilanțul pozi
tiv al colaborării polono-române in 
diferite domenii și a arătat că există 
condiții favorabile pentru dezvolta
rea acestei colaborai i. ca urmare a 
marilor realizări aJe celor două țări 
in construcția socialistă, a industria
lizării și modernizării economiilor lor. 
El a relevat apoi existența unor po
sibilități serioase, nefolosite Încă, de 
dezvoltare a colaborării economice 
dintre cele două țări și a subliniat

întrevedere L. Svoboda — Z Kâdâr
BUDAPESTA 8 (Agerpres). — Ja

nos Kădăr, prim-secretar al C.C. al 
P.M.S.U.. și Jeno Fock, președintele 
Guvernului Revoluționar Muncito- 
resc-Țârănesc Ungar, l-au primit joi 
pe Ludvik Svoboda, președintele 
R. S. Cehoslovace, membru al Pre
zidiului C.C. al P.C. din Cehoslova
cia, aflat in vizită in R. P. Ungară. 
In aceeași zi, președintele Svoboda, 
împreună cu Pal Losonczi, președin-

Ajutor acordat de România 
populației sinistrate chiliene

S ANTI AGO DE CHILE 8 — Co
respondentul Agerpres, E. Pop. trans
mite : Ambasadorul Republicii Socia
liste România la Santiago de Chile, 
Vasile Dumitrescu, a transmis guver
nului Republicii Chile un cec în 
valoare de 3 000 de dolari, reprezen
tând ajutorul acordat de guvernul ro
mân populației chiliene sinistrate, 
care a avut de suferit de pe urma 
recentelor calamități naturale ce s-au 
abătut asupra acestei țări. De aseme
nea, ambasadorul român a făcut cu
noscut ajutorul in medicamente și 
îmbrăcăminte acordat de Crucea Ro
șie română in valoare de 7 000 de 
dolari.

Iran Novine. Actualul partid de gu- 
vemămint a înregistrat un ascen
dent serios in cei șase ani de ac
tivitate, perioadă in care s-a tre
cut la aplicarea in practică a pro
gramului de reforme. Iran Novine 
este cel mai puternic prin numărul 
de membri, deține cele mai multe 
locuri în parlament și in consiliile 
municipale. De remarcat că in ul
timii ani a crescut sprijinul său in 
mase, prin intermediul sindicate
lor muncitorești, al organizațiiloi' 
de femei și tineret, al altor organi
zații obștești. Tonte aceste realități 
pledează in favoarea unei victorii 
comode.

Principalul partid de opoziție, 
Mardom. a por.nit handicapat la 
bătălia electorală. Deși de aceeași 
virstă cu primul, inspirat de ace
eași ideologie a „revoluției albe", 
partidul Mardom a avut un start ti
mid. apoi a evoluat in mod inegal. 
După o îndelungată perioadă de ex
pectativă, el a declanșat, pe neaș
teptate. o amplă ofensivă electo
rală. Partidul Mardom și-a ți
nut congresul in apogeul cam
paniei electorale, eveniment care a 
fost urmat de un miting in pre
zența șahinșahului. Cu acest pri
lej, suveranul a adresat unele cri
tici partidului, dar, in același timp, 
și-a exprimat dorința de a-1 vedea 
,afirmindu-se mai activ in arena 
politică" și ..intr-un rol mai impor
tant in viata statului". Aceste decla
rații au fost interpretate de comen
tatori ca fiind o reflectare a inten
ției de a-1 pregăti drept alternativă 
a actualului partid de guvemămlnt. 
în cadrul unui sistem de guvernare 
bi partizană.

N. POPOVICI 

atmosferă sinceră și tovărășească, a 
constituit, o bună ocazie pentru reali
zarea unui bogat schimb de păreri 
privind posibilitățile și căile de dez
voltare in continuare a relațiilor ro
mâno-polone, precum și asupra unor 
asjjecte actuale ale situației inter
naționale.

La palatul Jablonna, ministrul ro
mân al afacerilor externe a oferit 
un prinz in onoarea omologului său 
polonez. Ștefan Jedrychowski. Au 
participat K. Olszewski, ministrul 
comerțului exterior. St. Trepczynski, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne. funcționari superiori din
M.A.E., ambasadorii celor două țări 
la Varșovia și București.

★

că discuțiile cu delegația română slu
jesc adincirii continue a colaborării 
reciproce multilaterale, dezvoltării 
legăturilor de prietenie dintre po
poarele polonez și român.

Răspunzind, tovarășul Corneliu 
Mănescu a relevat amplificarea și 
continua diversificare a colaborării 
multilaterale româno-polone. Vor
bitorul a subliniat apoi colul deose
bit in Întărirea prieteniei și colabo
rării dintre țările noastre al Trata
tului de prietenie, colaborare și asis
tență mutuală, al contactelor româ
no-polone care au stabilit de fiecare 
dată noi jaloane pe drumul cooperă
rii, înțelegerii și apropierii, ceea ce 
corespunde pe deplin intereselor ce
lor două țări și popoare. întăririi uni
tății țărilor socialiste, cauzei păcii și 
socialismului.

Subliniind că România situează, în 
mod statornic, in centrul politicii 
sale externe dezvoltarea multilatera
lă a relațiilor de prietenie și cola
borare cu toate țările socialiste, mi
nistrul român a spus : Am venit la 
Varșovia animați de dorința sinceră 
de a discuta noi forme și modalități 
de extindere a colaborării româno- 
polone in toate domeniile de activi
tate. El și-a exprimat convingerea 
că întâlnirile și convorbirile cu fac
tori de înaltă răspundere din Polo
nia, precum și schimburile de păreri 
realizate aici vor contribui la întă
rirea continuă a prieteniei și colabo
rării frățești dintre Republica Socia
listă România și Republica Populară 
Polonă.

tele Consiliului Prezidențial al R. P. 
Ungare, Antal Apro, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.M.S.U., 
președintele Adunării de Stat, și 
alte persoane oficiale ungare au vi
zitat întreprinderea constructoare de 
mașini-unelte din Csepel. Cu acest 
prilej, a avut loc o adunare la care 
au luat cuvîntul Antal Apro și Lud
vik Svoboda.

In numele guvernului chilian, Alci- 
de Leal, subsecretarul Ministerului 
Relațiilor Externe, a mulțumit pen
tru acest ajutor și a apreciat că el 
constituie o dovadă de simpatie și 
solidaritate a României prietene față 
de poporul chilian.

EXPOZIȚIA „P.C.R. 
LA A 50-A 
ANIVERSARE"

BELGRAD 8 — Coresponden
tul Agerpres, G. Ionescu, trans- 

I mite : In capitala R. S. Bosnia 
și Ilerțegovina, Sarajevo, s-a 
deschis miercuri expoziția 
„P.C.R. ia a 50-a aniversare". 
Expoziția a fost deschisă de Ha
san Grapceanovici, membru al 
Secretariatului C.C. al U.C. din 
Bosnia și Herțegovina. A luat 
apoi cuvîntul ambasadorul Ro
mâniei Ia Belgrad, Vasile Șan- 
dru. La deschiderea expoziției 
au participat llamdia Pozderat, 
membru al Secretariatului C.C. 
al U.C. din Bosnia și Herțego- 
vina, Djuro Pucar, membru al 
Consiliului Federației.

MOSCOVA

Expoziție de artă 
plastică contemporană 

românească
MOSCOVA 8 — Corespon

dentul Agerpres. L. Dută, 
transmite : La 8 iulie, a avut 
loc. la muzeul ..Pușkin" din 
Moscova, vernisajul expoziției 
de artă plastică contemporană 
românească. Expoziția cuprinde 
peste 150 de lucrări de pictură, 
sculptură și grafică. La verni
saj au luat parte K. V. Voron
kov, adjunct al ministrului cul
turii al U.R.S.S.. cunoscuți ar
tiști plastici, critici de artă, zia
riști și un numeros public, pre
cum și Teodor Marinescu, am
basadorul României la Moscova.

FARIS 8 — Corespondentul Agerpres, P. Diaconescu, transmite : 
O delegație a Partidului Socialist Francez, condusă dc secretarul său 
general. Francois Mitterrand, a avut o intilnire cu reprezentanți ai Par
tidului Comunist Francez, in frunte cu Georges Marchnis, secretar ge
neral adjunct al P.C.F.

La sfârșitul convorbirilor a fost 
dat publicității un comunicat in care 
se menționează că Franțois Mitter
rand și Georges Marchais au expus 
opinia partidelor lor asupra relații
lor reciproce. Au fost discutate, de 
asemenea, probleme privind desfășu
rarea acțiunilor comune ale celor 
două partide și ale organizațiilor de
mocratice, precum și problemele pc 
care le ridică realizarea unui acord 
politic între cele două partide asu
pra unui program comun de guver- 
nămint.

Delegațiile P.C.F. și P.S.F. au ho- 
târit să elaboreze in scurt timp „un 
text comun in care să se definească 
pozițiile și intențiile celor două par
tide față de degradarea crescindâ a 
libertăților democratice in Franța". 
Publicarea textului in septembrie 
a.c. — se 6pune in comunicat — va 
marca lansarea unei mari campa
nii naționale in favoarea apărării și 
extinderii libertăților politice. Cam
pania va fi deschisă printr-o „Zi na
țională pentru libertăți".

în legătură cu intilnirea dintre de
legațiile Partidului Comunist Fran
cez si Partidului Socialist Francez, 
ziarul „L’Humanile" publica o decla
rație a secretarului general ad

SITUAȚIA
DIN ORIENTUL APROPIAT
• Cuvîntarea președintelui Sadat la sesiunea Consiliu

lui National Palestinean

CAIRO 8 (Agerpres). — In cursul 
unei scurte alocuțiuni rostite la des
chiderea lucrărilor celei de-a 9-a se
siuni a Consiliului Național Palesti
nean, care se desfășoară la Cairo, 
președintele R.A.U., Anwar Sadat, 
și-a exprimat dorința ca „organiza
țiile palestinene să acorde prioritate 
unificării rindurilor lor". Referindu- 
se la unele dificultăți intimpinate de 
organizațiile palestinene președintele 
R.A.U. a arătat că „cel mai bun mij
loc pentru a le remedia este aplica
rea cu strictețe a acordurilor de la 
Cairo și Amman". Președintele An
war Sadat a amintit, in cadrul ace
leiași alocuțiuni, eforturile depuse de 
R.A.U. și Arabia Saudită pentru nor
malizarea relațiilor dintre mișcarea 
de rezistență palestineană și guver
nul iordanian.

BUDAPESTA. — Janos Peter, mi
nistrul de externe al R. P. Ungare, l-a 
primit joi pe Mahmud Riad, vicepre- 
mier și ministru al afacerilor exter
ne al Republicii Arabe Unite, aflat in 
vizită la Budapesta. In aceeași zi, la 
Ministerul de Externe al țării gazdă 
au început convorbirile ungaro-egip- 
tene la nivelul miniștrilor de exter
ne, informează agenția M.T.I.

agențiile de presă transmit:
Cea de-a 23-a ședință de 

lUCm cadrul convorbirilor din
tre ambasadorii U.R.S.S., S.U.A., An
gliei și Franței, in problemele legate 
de situația Berlinului occidental, a 
avut loc joi in clădirea fostului Con
siliu de Control din Bed inul occi
dental.

Guvernul canadian a 
supus dezbaterilor parla
mentului un proiect de lege 
conținind o serie de măsuri pentru 
apărarea intereselor economice ale 
țării. Sesizind înmulțirea cazurilor 
de acaparare prin fuziune a unor 
companii canadiene de către mono
polurile americane, guvernul cana
dian a propus forului legislativ su
prem înființarea unui tribunal spe
cial care să aprobe sau să respingă 
cererile privitoare la fuziuni. Proiec
tul de lege împuternicește instanța 
amintită să anuleze orice fuziune 
care lezează interesele economice 
ale țării.

Aspecte ale relațiilor co
merciale sovieto-britanice 
au fast abordate miercuri Ia Moscova 
de Nikolai Patolicev, ministrul co
merțului exterior al U.R.S.S., și de 
Conrad Seward, vicepreședinte al 
firmei ..Polispinners", președintele 
Comitetului Executiv al Camerei de 
comerț sovieto-britanice.

filtre R.P. Albania și R.P. 
Polonă a semnat, la Tirana,
un acord cu privire la schimbul de 
mărfuri și plăți pentru perioada 
197!—1975, precum și un protocol 
pentru anul 1971, informează agenția 
A.T.A.

Partidul liberal din Aus
tria este pentru alegeri an- 
ficiptrtO. Partidul liberal, a treia 
formațiune politică reprezentată in 
parlamentul austriac, sprijină hotă- 
rirea Prezidiului Partidului socialist 
(de guvernămint) privind organiza
rea de alegeri generale anticipate în 
luna octombrie. 

junct al P.C.F., Georges Mar
chais, in care se arată, printre altele : 
„Considerăm că realizarea unui a- 
cord politic solid intre partidele noas
tre este o chestiune la ordinea zilei. 
Acordul nu se poate limita la o sim
plă înțelegere dc circumstanță, cu ca
racter electoral, ci trebuie să consti
tuie un veritabil program dc luptă 
și dc guvernumint, care să vizeze 
instaurarea unei democrații econo
mice și politice reale, prin realizarea 
unor importante reforme economice și 
sociale, dezvoltarea echilibrată a eco
nomiei, satisfacerea progresivă a re
vendicărilor esențiale ale maselor 
populare, extinderea libertăților de
mocratice și participarea activă a 
muncitorilor la conducerea și gesti
unea afacerilor publice, la toate ni
velurile, precum și aplicarea unei po
litici independente, pașnice și de co
operare cit mai largă". Credem in 
mod sincer —' a spus Georges Mar
chais — că o discuție, oricare ar fi 
forma ei, va permite reducerea sau 
depășirea grabnică a divergențelor 
dintre cele două partide, în momen
tul în care există voința de a realiza 
o alternativă democratică, reală, la 
politica oficială actuală.

AMMAN 8 (Agerpres). — La Am
man a sosit o misiune specială a
O.N.U. însărcinată cu cercetarea acu
zațiilor de violare a drepturilor omu
lui in teritoriile ocupate de Israel.

TEL AVIV 8 (Agerpres). — La Tel 
Aviv s-a anunțat că, miercuri seara, 
localitatea israelianâ Petah Tikva a 
fost bombardată cu rachete. Localita
tea se află in imediata apropiere a 
Tel Aviv-ului. In cursul atacului, au 
fost ucise două persoane, iar alte 
19 rănite.

BEIRUT 8 (Agerpres). — Printr-un 
comunicat dat publicității joi. Ofi
ciul din Beirut al organizației de re
zistență palestineană ,.A1 Fatah" și-a 
asumat responsabilitatea atacului a- 
supra localității Petah Tikva.

TEL AVIV 8 (Agerpres). — In ca
drul vizitei pe care o întreprinde in 
Israel, ministrul de externe al Repu- 
plicii Federale a Germaniei, Walter 
Scheel, a conferit joi cu primul mi
nistru israolian, Golda Meir. Convor
birile au fost consacrate examinării 
unor probleme privind relațiile din
tre Israel și Republica Federală a 
Germaniei, precum și situația din O- 
rientul Apropiat.

Congresul Extraordinar 
al Partidului Poporului din 
Mauritania, p-',rtid de sterns- 
mint, și-a încheiat lucrările la Nouak
chott. Participanții au adoptat mai 
multe rezoluții in care este reafirma
tă politica de nealiniere a Maurita- 
niei, adeziunea ei la cauza unității 
africane și solidaritatea cu popoarele 
care luptă pentru eliberarea naționa
lă. Șeful statului mauritan, Moklar 
Ould Daddah, a fost reales in funcția 
de secretar general al partidului și 
propus din nou candidat la președin
ția țării.

Consiliul de Stat al R. P. Po
lone a aprobat, alegerea a noi 
membri ai Academiei poloneze 
de științe. Printre oamenii de 
știință străini aleși se află și 
Miron Nicolescu, președintele 
Academiei de .^tiinfe a Republi
cii Socialiste România.

0 demonstrație de pro
test a fost organizată de peste 400 
de locuitori din orașele Nordhorn și 
Klausheide, situate in nordul R.F. a 
Germaniei, împotriva exercițiilor cu 
bombe efectuate de unități ale for
țelor aeriene ale N.A.T.O. pe un po
ligon din apropiere. Demonstranții 
au insistat asupra pericolului perma
nent pe care-1 prezintă existența a- 
cestui poligon in imediata vecinătate 
a unor așezări omenești, cerind li
chidarea lui.

Un reprezentant al pri
mului ministru maltez, Dom 
Mintoff, a avut recent o întrevedere 
cu colonelul Moammer el Geddafi, 
președintele Consiliului Comanda
mentului Revoluției din Libia. Cele 
două părți au. hotărît să încheie un 
tratat de cooperare economică și co
mercială. Libia a acceptat să elibe
reze fondurile malteze blocate în 
băncile libiene de la venirea la pu
tere a colonelului Gcddafi, in 1969.

ÎNCHEIEREA SESIUNII 
A R. P.

SOFIA 8 — Corespondentul Ager
pres, C. Amariței, transmite; în ca
drul lucrărilor Adunării Populare a 
R.P. Bulgaria, la propunerea lui Todor 
Jivkov, președintele Consiliului de 
Stat, deputății au ales membrii con
siliului. Kristiu Tricikov a fost ales 
prim-viceprcședinte al Consiliului de 
,Stat, iar Gheorghi Andreev, Peko 
Takov și Gheorghi Djagarov — vice
președinți.

Adunarea Populară a ales, Ia pro
punerea președintelui Consiliului de 
Miniștri, Stanko Todorov, pe mem
brii guvernului. Tano Țolov și Petar 
Tancev au fost aleși prim-viceprc-

LUCRĂRILE COMITETULUI 
PENTRU DEZARMARE

GENEVA 8 (Agerpres). — In cursul 
celei de-a 519-a ședințe a Comitetu
lui pentru dezarmare de la Geneva 
au luat cuvintul șefii delegațiilor 
Cehoslovaciei. Pakistanului și Iu
goslaviei. Ambasadorul Vojevoda, 
șeful delegației Cehoslovaciei, a 
afirmat că principala problemă pe 
ordinea de zi a actualei sesiuni o 
constituie negocierea unei convenții 
de interzicere a armelor biologice 
și a toxinelor. El a menționat că 
trebuie examinate, in paralel, și alte 
măsuri de dezarmare, in primul rind 
in domeniul nuclear.

La rindul său, reprezentantul Pa
kistanului, ambasadorul Niaz Naik 
și-a consacrat discursul problemei 
interzicerii armelor chimice și bio

Convorbirile S. A. L. T.
HELSINKI 8 (Agerpres). — La 

sediul ambasadei sovietice din Hel
sinki a avut loc joi prima ședință 
a celei de-a cincea runde din cadrul 
convorbirilor sovieto-americane asu
pra limitării cursei înarmărilor stra
tegice (S.A.L.T.). Convorbirile pro- 
priu-zise, care au durat 70 de mi
nute, au fost precedate de o reuniune 
de informare, in cursul căreia șefii 
celor două delegații — Vladimir Se-

R.F.G. : Demonstranți pe străzile Munchen-ului. orașul viitoarei Olimpiade, 
cer încetarea emisiunilor posturilor de radio „Europa liberă" și ..Libertatea", 

instrumente ale politicii discreditate a războiului rece

Convorbiri Indira Gan- 
dhi-Henry Kissinger. Henr>' 
Kissinger, consilierul pentru proble
mele securității naționale al preșe
dintelui Nixon, aflat în vizită la 
Delhi, a conferit miercuri cu primul 
ministru, Indira Gandhi, cu ministrul 
afacerilor externe, Swaran Singh, și 
cu alte oficialități indiene. Kissinger 
a inmînat premierului Indira Gan
dhi un mesaj din partea președin
telui Nixon.

Patru proiecte de lege 
in problema întăririi controlului 
exercitat de Congresul american asu
pra activității, fondurilor și opera
țiunilor Agenției Centrale de In
vestigații (C.I.A.) au fost prezentate 
Senatului S.U.A. Senatorul Clifford 
Case, autorul altui proiect de lege, 
a relevat, in expunerea de motive, 
faptul că C.I.A. a dispus de fonduri 
necontrolate, pe care le-a utilizat in 
instruirea unor trupe tailandeze și 
a unor unități speciale in Laos.

Tradiționalul festival a- 
nual de artă dramatică an
tică, la care iși dau concursul cele 
mai bune colective artistice din 
Grecia, s-a deschis la Epidaur. 
Inaugurarea festivalului a făcut-o 
teatrul național cu piesa „Perșii" de 
Eschil, in fața a 12 000 de spectatori 
care au umplut celebrul amfiteatru 
in aer liber, datind de peste două 
milenii.

In Burundi a fost desco
perit un complot vizind răstur- 
narea actualului regim din această 
țară — anunță postul de radio Bu
jumbura. Libere Ndabakwaje, fost 
ministru al economiei și de externe 
înainte de aceste evenimente, precum 
și Jerome Ntungumburanye, ex-ml- 
nistru al informațiilor, au fost ares
tați. Mai mulți ofițeri din rindul ar
matei burundeze au fost puși, de ase
menea, sub stare de arest. Cercetările 
continuă, a precizat postul de radio 
amintit.

ADUNĂRII POPULARE
BULGARIA

ședințl ai Consiliului de Miniștri. Ca 
vicepreședinți au fost desemnați 
Peneio Kubadinski, Jivko Jivkov, 
Ivan Popov (care deține și funcția de 
ministru al construcțiilor de mașini), 
Sava Dilbokov (care deține și func
ția dc președinte al Comitetului de 
Stat al Planificării) și Mako Dakov. 
General-colonel Anghel Țanev este 
ministru al afacerilor interne, general 
de armată Dobri Djurov — ministru 
nl apărării naționale, iar Ivan Bașev 
— ministru al afacerilor externe.

Lucrările sesiunii Adunării Popu
lare au luat sfirșit.

logice. făcind unele sugestii cu pri
vire la ameliorarea proiectelor de 
convenție depuse in comitet pe tema 
interzicerii armelor biologice. Refe- 
rindu-se la aceeași problemă ștjful 
delegației Iugoslaviei, Anton y- 
tușa, a declarat că negocierea ~ 
acord de prohibire a armelor F-âao- 
gice nu trebuie să ducă Ja ignorarea 
interzicerii armelor chimice. El a 
subliniat necesitatea ca, in acordul 
de interzicere a armelor chimice ce 
va fi negociat, să se stipuleze in 
mod expres și voința politică a sta
telor de a renunța la aceste arme.

Delegațiile S.U.A. și Canadei au 
prezentat, cite un document de lu
cru in problema încetării experiențe
lor nucleare subterane.

mionov, adjunct al ministrului afa
cerilor externe al U.R.S.S., și, res
pectiv. Gerard Smith, ambasador, di
rectorul agenției S.U.A. pentru 
dezarmare și controlul armamente
lor — au prezentat expuneri. Urmă
toarea ședință de lucru a convor
birilor S.A.L.T. va avea loc marțea 
viitoare, la sediul ambasadei S.U.A. 
din Helsinki.

Grupul folcloric „Doina", 
care a participat la sărbătorile ora
șului Lausanne, a oferit mai mult» 
spectacole in orașele Fribourg, 
Lausanne și Morges. Comitetul de or
ganizare a festivităților a oferit, la 
Lausanne, o recepție in cinstea ar
tiștilor români. Presa și radiodifuziu
nea elvețiană au apreciat deosebit de 
călduros arta folclorică românească 
și pe artiștii oaspeți. ..Sintem de fie
care dată impresionați de prospeți
mea și spontaneitatea interpreților 
muzicii populare românești, care ne 
aduc un folclor de o bogăție neobiș
nuită, sublinia ziarul „La Libertâ". 
Fololorul românesc este marcat de o 
varietate de melodii de cea mai mare 
frumusețe".

Guvemul Republicii Fe
derale a Germaniei, “re »-* 
întrunit miercuri pentru a examina 
rezultatele consultărilor periodice 
dintre cancelarul vest-german, Willy 
Brandt, și președintele Franței, Geor
ges Pompidou, nu a adoptat nici o 
hotărîre cu privire la durata actua
lului curs fluctuant al mărcii, insti
tuit, după cum se știe, în mod uni
lateral de autoritățile financiare de 
la Bonn la începutul lunii mai, a 
declarat purtătorul de cuvint C. 
Ahlers.

0 nouă formațiune 
politică în Bolivia

SANTA CRUZ 8 (Agerpres). — La 
Santa Cruz, al doilea oraș ca mărime 
din Bolivia, a luat ființă o nouă for
mațiune politică — Frontul Revolu
ționar Național de Stingă (F.R.I.N.j 
— care iși propune sprijinirea activi
tății guvernului președintelui Juan 
Jose Torres. Documentul de consti
tuire precizează că noua organizație 
nu este un partid politic, ci un 
„front conștient de necesitatea unirii 
tuturor forțelor de stingă din țară*4.
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