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IN PREZENȚA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

SOCIALISTE, REVOLUȚIONARE 
A ÎNTREGULUI POPOR

a avut loc ședința Consiliului 
invățămintului Superior

'■W

în prezența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, în 
ziua de 16 iulie, la sediul Comite
tului Central al Partidului Comu
nist Român, a avut loc ședința 
Consiliului învățămîntului Superior 
care 3 dezbătut propunerile Minis
terului învățămîntului, în vederea 
îmbunătățirii procesului instruc
ts v-educa tiv și a sistemului de or
ganizare a învățămîntului supe
rior.

La ședința Consiliului învăță
mîntului Superior au participat 
tovarășii : Manea Mănescu, Leonte 
Răutu, Miron Constantinescu, pre
cum și miniștri, al ți conducători 
ai unor ministere. Uniunii Tinere
tului Comunist, ai Academiei Re
publicii Socialiste România, Aca
demiei de Științe Sociale și Poli
tice, Academiei de Științe Agricole 
și Silvice, Academiei de Științe 
Medicale și ai altor instituții cen
trale, ai Uniunii Asociațiilor Stu
dențești, reprezentanți ai organiza

țiilor de partid din centrele uni
versitare, cadre didactice din în- 
vățămîntul superior.

După un cuvînt de deschidere 
rostit de ministrul învățămîntului, 
Mircea Malița, la dezbateri au 
luat cuvîntul : Radu Prișcu, recto
rul Institutului de Construcții din 
București, Cristofor Simionescu, 
rectorul Institutului Politehnic din 
Iași, Ștefan Pascu, rectorul Uni
versității „Babeș-Bolyai“ din Cluj, 
Ion Crăciun, ministrul industriei 
ușoare, Stan Soare, prorector al 
Institutului de Petrol, Gaze și 
Geologie din București, Ion Anton, 
șef de catedră la Facultatea de me
canică a Institutului Politehnic din 
Timișoara, Gheorghe Pușkaș, recto
rul Institutului de Medicină și Far
macie din Tg. Mureș, Gheorghe 
Cazan, secretar al Comitetu
lui de partid de la Univer
sitatea din București, Miron Con
stantinescu, președintele Acade
miei de Științe Sociale și Politice, 
Emil Negruțiu, rectorul Institutului 
Agronomic din Cluj, Cornel Pa

coste, prim-secretar al Comitetului 
de partid al Centrului Universitar 
București. Ion Ursu, președintele 
Comitetului de Stat pentru Ener
gia Nucleară, Leonte Răutu, vice
președinte al Consiliului de Miniș
tri, Theodor Burghele, rectorul In
stitutului de Medicină și Farma
cie din București, Manea Mănescu, 
președintele Consiliului Economic, 
Ascanio Damian, rectorul Institu
tului de Arhitectură din Bucu
rești, George Bărănescu. rectorul 
Institutului Politehnic din Bucu
rești, Constantin Enache, secreta
rul Comitetului de Partid de la 
Academia de Științe Economice din 
București, și Ion Creangă, rectorul 
Universității „Alexandru loan 
Cuza“ din Iași.

Vorbitorii au analizat în spirit 
critic activitatea desfășurată pină 
în prezent în învățămîntul supe
rior, au făcut numeroase propu
neri pentru îmbunătățirea progra
mului prezentat, în vederea perfec
ționării sistemului de predare a 
tuturor disciplinelor, îmbinării 
strînse a învățămîntului cu prac

tica de producție și cu cercetarea 
științifică, ridicării la un nivel su
perior a activității ideologice și e- 
ducative, de predare a științelor 
sociale. Dezbaterile s-au desfășurat 
în lumina Directivelor Comitetului 
Central al P.C.R., privind dezvol
tarea învățămîntului în România, 
a indicațiilor cuprinse în cu- 
vîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la deschiderea anului 
universitar 1970—1971 și a măsu
rilor preconizate în propunerile se
cretarului general al partidului și 
adoptate de Comitetul Executiv al 
C.C. al P.C.R., precum și în expu
nerea sa la recenta Consfătuire de 
lucru a activului de partid din do
meniul ideologiei și al activității 
politice și cultural-educative.

In încheierea lucrărilor a luat 
cuvîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care a făcut o amplă 
expunere asupra liniilor directoare 
privind perfecționarea întregului 
proces instructiv-educativ din în
vățămîntul superior, legării strînse 
a acestuia de practică, de cerințele 
dezvoltării noastre sociale.

DUPĂ RECOLTAREA CEREALELOR

TOATE SUPRAFEȚELE DESTINATE 
CULTURILOR SUCCESIVE SĂ FIE INSĂMINȚATE

IN TIMPUL CEL MAI SCURT!
Unitățile agricole și-au 

propus ca pe o suprafață 
de peste un milion de 
hectare să insămințeze. 
după recoltarea culturilor 
timpurii, a doua cultură : 
porumb pentru boabe și 
pentru masă verde, dife
rite alte plante furajere, 
precum și 50 000 hectare 
de legume. Intr-adevăr, 
culturile succesive consti
tuie o însemnată rezervă 
de sporire a producției a- 
gricole și, îndeosebi, a ce
lei de furaje. Experiența 
multor cooperative agri
cole și întreprinderi agri
cole de stat a demonstrat 
că terenurile de pe ca>-e 
s-au recoltat orzul și 
griul, Insămințate imediat 
cu porumb din hibrizi ex-

tratimpurii, pot asigura 
2500—3000 kg porumb 
boabe la hectar și chiar 
mai mult. De asemenea, 
la porumbul masă verde 
se poate obține o canti
tate de 30—40 tone la 
hectar, care, prin insilo- 
zare. constituie un furaj 
deosebit de valoros pen
tru animale. Cit privește 
legumele, pe terenurile 
insămințate in vară se 
poate obține o nouă re
coltă de fasole și mazăre 
verde, tomate, castraveți 
etc. Esențial pentru obți
nerea unor recolte mari 
la culturile succesive este 
ca acestea să fie insămîn- 
țate cit mai repede, ime
diat după recoltarea plan
telor premergătoare, iar

in al doilea rind să se a- 
plice cu strictețe tehnolo
gia specifică acestor cul
turi.

Paralel cu recoltarea 
cerealelor păioase, in nu
meroase unități agricole 
au fost depuse eforturi 
pentru eliberarea terenu
rilor și insămințarea lor 
cu culturi succesive. Cele 
mai bune rezultate au 
fost obținute în coopera
tivele agricole din județul 
Olt — județ cu o bogată 
experiență și rezul’ate 
foarte bune in cultura 
plantelor succesive — 
unde au fost insămințate 
37 000 hectare. Bune re
zultate au fost obținute 
și in cooperativele agrico
le din județul Timiș.

La Ministerul Agricul
turii, Industriei Alimen
tare, Silviculturii și Ape
lor, se apreciază că su
prafețele insămințate pi
nă in prezent sint sub 
posibilități, intrucit repre
zintă numai o treime din 
cele prevăzute a se cul
tiva. Există încă un de
calaj mare intre suprafața 
de pe care s-a strins re
colta și cea insămințată. 
Cauzele acestei rămineri 
in urmă sint cunoscute. Tn 
multe unități agricole nu 
se acordă atenția cuvenită 
eliberării și pregătirii ra
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Comitetul județean de partid Alba 
a primit cu un interes deosebit și sa
tisfacție propunerile de măsuri pe 
care dumneavoastră, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu. le-ați pre
zentat Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R. m

Sintem hotăriți ca, prin măsurile ce 
le vom lua. in lumina istoricelor do
cumente elaborate, să dăm muncii 
noastre un caracter mult mai revo
luționar. mai militant, angajat ferm 
și eficient pe linia educării și for
mării conștiinței socialiste a maselor, 
fiind hotăriți să acționăm împotriva 
oricăror manifestări ce dăunează 
mersului nostru Înainte si care frî- 
nează realizarea sarcinilor edificării 
socialismului in patria noastră.

Vom desfășura în rindurile mem
brilor de partid, ale tineretului, ale fe
meilor, ale tuturor oamenilor muncii, 
o intensă muncă de educare marxist- 
leninistă. de formare și dezvoltare a 
unei înalte conștiințe socialiste, a 
sentimentelor de dragoste și stimă 
față de partid și patria noastră so
cialistă. față de tradițiile revoluțio
nare ale clasei noastre muncitoare, 
față de tot ceea ce poporul nostru a 
făurit și făurește prin munca și efor
turile sale.

Manifestind o înaltă responsabili
tate in activitatea noastră, ne angajăm, 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,

să întărim continuu rolul de con
ducător politic al organelor și orga
nizațiilor de partid, să ridicăm com
petența și spiritul revoluționar al tu
turor comuniștilor, să îmbunătățim 
întreaga muncă de -propagandă, răs- 
punzind astfel marilor exigențe im
puse de progresul multilateral al pa
triei, de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate. COMITETUL 
JUDEȚEAN ALBA AL P.C.R.

*
Comitetul județean de partid Con

stanța, toți oamenii muncii din aceas
tă parte a țării au primit cu vie sa
tisfacție și profund interes recentele 
propuneri de măsuri prezentate de 
dumneavoastră și adoptate in unani
mitate de Comitetul Executiv al C.C. 
al P.C.R., precum și expunerea de 
înaltă ținută științifică menită să ja
loneze încă o dată direcțiile muncii 
de educație, pe care ați prezentat-o 
la consfătuirea cu activul de partid 
din domeniul ideologiei și al activi
tății politice și cultural-educative.

Cu toții, muncitori, țărani, intelec
tuali. in frunte cu comuniștii ne ma
nifestăm cu toată responsabilitatea 
adeziunea deplină față de acest pro
gram multilateral. în care se reafir
mă politica constantă a partidului 
nostru și care vizează ridicarea ni
velului conștiinței politice, a tuturor

membrilor societății noastre, promo
varea pe un front larg și în mod 
consecvent a combativității revolu
ționare. a spiritului activ-militant In 
întreaga activitate de educație și so
cială. lichidarea mentalităților retro
grade. străine eticii comuniste.

Urmind exemplul luminos al con
ducerii noastre de partid, al dumnea
voastră personal, ne angajăm să în
deplinim cu și mai multă răspundere 
îndatoririle ce ne revin, să milităm 
cu toată hotărirea pentru ridicarea 
continuă a rolului conducător al 
partidului In toate domeniile de ac
tivitate. pentru promovarea poziți
ilor politice și ideologice ale partidu
lui nostru.

La baza întregii activități de for
mare și dezvoltare a conștiinței so
cialiste vor sta prețioasele idei cu
prinse in propunerile și expunerea 
secretarului general al partidului. în 
care noi toți vedem un adevărat pro
gram de acțiune pentru toate orga
nele și organizațiile de partid, un 
nesecat izvor de inspirație pentru 
creșterea calitativă a educației 
partinice a tuturor comuniștilor, pen
tru ridicarea nivelului activității po- 
litico-ideologice. COMITETUL JUDE
ȚEAN CONSTANTA AL P.C.R,

(Continuare în pag. a Il-a)
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A fost lansată a 7-a
si ultima stavilă

TR. SEVERIN (corespondentul 
„Scînteii“, Ion Anghel). — 
în zona barajului deversor al 
Sistemului hidroenergetic și de 
navigație porțile de Fier a fost 
lansată a 7-a și ultima stavilă 
a barajului deversor, în urma 
căreia toate cimpurile dever- 
soare ale barajului de la Por
țile de Fier au fost închise cu 
gigantice porți de oțel, fiecare 
avind o greutate de 435 tone, 
înălțimea de peste 14 metri, iar 
lățimea de 25 metri.

Intrucit au fost inchlse șl cele 
5 porți ale ecluzei, care se află 
acum în faza ultimelor probe 
precedente reluării navigației 
pe malul românesc, zilele aces
tui miez de iulie marchează 
oprirea pentru prima dată a 
apelor Dunării în mod dirijat, 
cu mijloace mecanice.

Punerea în stare de funcțiu
ne a celor 12 porți de fier ale 
Dunării, 7 in zona barajului de
versor. 5 in zona ecluzei, a fost 
realizată de lucrătorii de la E- 
nergo-Montaj București, cu o 
lună mai devreme decit preve
dea termenul stabilit in grafice
le operative de lucru și’in an
gajamentele luate în întrecerea 
socialistă pe 1971.

Săptămina internațională, a cărei 
arie este cuprinsă in cronica de față, 
a consemnat, la începutul ei. publi
carea Comunicatului comun cu pri
vire la vizita oficială a ministrului 
afacerilor externe al României in 
R.P. Polonă. întilnirile și convorbi
rile prilejuite de această vizită au 
permis constatarea că relațiile din
tre cele două state socialiste se dez
voltă cu succes, reafirmindu-se dorin
ța comună de a adinei colaborarea re
ciprocă pe plan economic, politic și 
în alte domenii, in interesul po
poarelor român și polon, al cauzei 
întăririi unității țărilor socialiste, al 
cauzei păcii și socialismului. Sint 
rezultate rodnice, care vin să ilus
treze încă o dată una dintre coordo
natele fundamentale ale politicii ex
terne a partidului și statului român 
— preocuparea consecventă pentru 
întărirea prieteniei, alianței și cola
borării multilaterale cu toate țările 
socialiste.

Aceeași preocupare este reliefată 
și de ședința din 15 iulie a Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R. la 
care, după ascultarea raportului tova
rășului Gheorghe Rădulescu cu privire 
la activitatea desfășurată in cadrul 
Consiliului de Ajutor Economic Re
ciproc, s-au adoptat hotăriri în le
gătură cu participarea țării noastre 
la dezvoltarea colaborării cu țările 
socialiste membre ale C.A.E.R. De 
altfel, o știre apărută în presa 
de ieri consemnează că cea de-a 25-a 
sesiune a Consiliului C.A.E.R. va a- 
vea loc, In curind, la București. După 
cum este bine cunoscut, România, 
acționînd consecvent pentru dezvol
tarea schimburilor comerciale și a 
cooperării largi in producție, pe plan 
tehnico-științific și în alte domenii 
cu toate țările socialiste frățești 
membre sau nemembre ale C.A.E.R., 
iși aduce contribuția constructivă la 
perfecționarea activității acestui or
ganism. In acest sens, se im

pune a fi relevată importanța 
principială și practică a sublinierii 
făcute de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
in Expunerea de la ședința cu acti
vul din domeniul ideologic privind 
relațiile de cooperare socialistă, pro
blema formelor de integrare in ca
drul C.A.E.R. — care, potrivit con
cluziei ce s-a cristalizat, nu înseamnă 
afectarea independenței și suverani
tății naționale, planificare comună și 
forme de organizare suprastatală. 
Așa cum a arătat secretarul general 
al Partidului Comunist Român, dez
voltarea și adincirea cooperării este 
menită să asigure egalitatea deplină 
între țările socialiste, avantajul re
ciproc, soluționarea problemelor in 
spiritul liberului consimțămint și al 
intereselor fiecărei țări socialiste, 
înflorirea economică a fiecărui stat 
socialist. întreaga experiență practi
că ilustrează justețea acestei poziții 
care contribuie la întărirea unității 
țărilor socialiste și la afirmarea so
cialismului in lume — țeluri cărora 
România le consacră eforturi neslăbi
te în activitatea sa internațională.

Resursele naționale

— in folosul poporului

Afirmarea cu tot mai mare putere 
a dreptului inalienabil al fiecărui 
popor nu numai de a-și alege de 
sine stătător calea dezvoltării sociale 
și politice, ci și de a dispune in mod 
liber de resursele naționale, de a le 
valorifica in interesul poporului se 
degajă ca una din tendințele majore 
ale ansamblului proceselor de pe a- 
rena mondială ; de fapt acest drept 
este o parte inseparabilă și un a- 
tribut esențial al suveranității, o ce
rință a consolidării independenței 
politice a statelor. O pregnantă ex
presie a acestui proces l-a constituit 
naționalizarea zăcămintelor de cupru 
din Chile, care s-a înscris ca unul 
din evenimentele de amplă rezo
nanță și deosebită semnificație in
ternațională. Ce a însemnat pentru 
poporul chilian dominația străină a- 
supra acestei resurse naționale de

150 de ani de la nașterea marelui poet patriot

VASILE ALECSANDRI

O EXEMPLARĂ
CONȘTIINȚĂ

A NAȚIUNII ROMÂNE
ÎN PAGINA A IV-A

bază reiese din concluziile economiș
tilor din această țară, care au arătat 
că in decurs de numai șase decenii 
marile monopoluri străine ce exploa
tau cuprul chilian au realizat profi
turi insumind 10,8 miliarde dolari, 
depășind toate valorile create in 
Chile de-a lungul a patru secole ! Pe 
continentul latino-american, unde 
astfel de situații nu au constituit și 
nu constituie cazuri izolate, măsura 
întreprinsă de guvernul Allende a 
avut un profund ecou. în mo
mentul in care la Santiago de 
Chile se anunța această mare 
victorie a poporului chilian, din 
Venezuela se transmitea că se apro
pie de faza finală aprobarea unui 
proiect de lege similar, privind na
ționalizarea petrolului (după expira
rea termenelor actualelor contracte 
de concesiuni), iar din Ecuador so
sea vestea creării unui Front al Uni
tății populare, asemănător celui exis
tent in Chile, avind in componența 
sa comuniști și alte forțe de stingă, 
democratice, patriotice. Toate aces
tea, conjugindu-se cu măsurile pe 
linia limitării dominației străine in 
Bolivia, unde aceste zile au cunos
cut noi manifestări ale mișcării 
populare in frunte cu detașamentele 
minerilor împotriva atentatelor gru
părilor de dreapta, cu acțiunile din 
Peru, unde readucerea în patrimo
niul național a unor importante 
resurse s-a împletit cu reforma 
agrară, ilustrează amploarea și di
versitatea proceselor sociale progre
siste, revoluționare, de pe continen
tul latino-american, care se încadrea
ză organic in torentul marilor pre
faceri innoitoare caracteristice epocii 
noastre, în lupta popoarelor de pre
tutindeni, pentru libertate șl progres.

Această luptă se bucură de spri
jinul ferm și de solidaritatea mili
tantă a României socialiste. Se poate 
afirma că nu există proces revolu
ționar în lume față de care țara 
noastră să nu îșj manifeste această 
solidaritate și profundă simpatie. 
Fără îndoială că in lumina acestei 
poziții trebuie interpretată Invitația 
adresată președintelui Consiliului 
de Stat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
de către președintele Salvador 
Allende de a face o vizită în Chile. 
Dorința de a se continua și extinde 
consultările și contactele reciproce, 
in interesul dezvoltării relațiilor de 
prietenie și colaborare dintre Româ
nia și Chile, al păcii și cooperării 
internaționale, consemnată în comu
nicatul comun publicat cu prilejul 
vizitei la București a ministrului de 
afaceri externe chilian, iși va găsi 
astfel o formă de materializare 
la cel mai înalt nivel.

Solidaritate, activă cu

forțele antiimperialiste

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Mulțumesc Excelenței Voastre pentru amabilul mesaj de urări pe 

care a binevoit să mi-1 adreseze cu ocazia aniversării mele.
La rindul meu, păstrez o excelentă amintire despre vizita pe care 

ați făcut-o anul trecut în Franța și care ne-a permis să întărim coope
rarea dintre Franța și România, acționînd astfel pentru pacea și destin
derea internațională.

GEORGES POMPIDOU

In același context, al manifestării 
solidarității active a poporului nos
tru cu lupta celor mai diverse forțe 
antiimperialiste. se înscrie și primi
rea. in aceste zile, de către tovară
șul Nicolae Ceaușescu a delegației 
Frontului Național și guvernului Re
publicii Democrate Populare a Ye
menului — care a evidențiat voința 
comună de a extinde și diversifica 
legăturile reciproce in interesul cau
zei libertății popoarelor. Și, desigur, 
trebuie relevată ca o expresie preg
nantă a acestui spirit de solidaritate 
hotărirea Comitetului Executiv al 
Comitetului Central al P.C.R. pri
vind instituirea fondului de solida-

R. CAPLESCU 
I. FÎNT1NARU

(Continuare in pag. a VIII-»)
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Angajamentul unanim, entuziast și hotărit:
VOM DEPUNE EFORTURI NEPRECUPEȚITE PENTRU ÎNFĂPTUIREA PROGRAMULUI

PROPUS DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU PENTRU DEZVOLTAREA CONȘTIINȚEI 
SOCIALISTE, REVOLUȚIONARE A ÎNTREGULUI POPOR

Comuniștii. toți oamenii muncii din Ju
dețul Ialomița au primit cu deosebit in
teres propunerile prezentate de dumnea
voastră. tovarășe Nicolae Ceaușescu, și a- 
doptatc de Comitetul Executiv al CC. al 
P.C.R. prr-md îmbunătățirea activității po- 
Ltico-ideologice, de educare marxist-leni- 
mstă a membrilor de partid, a tuturor oa
menilor muncii.

Expresie a unui înalt act de responsabi
litate față de problemele educării comuniș- 
itlor și a celorlalți oameni ai muncii in 
«spiritul ideologiei socialiste, programul pro
pus de dumneavoastră, iubite tovarășe 
Ceaușescu. precum și prețioasele indicații 
date in cadrul consfătuirii de lucru a acti
vului de partid din domeniul ideologiei și 
al activității politice și cultural-educative 
constituie încă o dovadă a grijii ce o pur- 
tați destinelor poporului, națiunii noastre 
socialiste.

încredințăm conducerea superioară de 
partid, pe dumneavoastră, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că vom acționa cu ne
abătută hotărire pentru ridicarea continuă a 
rolului conducător al partidului în toate 
domeniile, pentru mobilizarea tuturor or
ganizațiilor de partid la o susținută muncă 
de educare a maselor și pentru folosirea 
cu coa mal mare eficiență a tuturor mij
loacelor de influențare politică și de cul
turalizare.

Sarcinile reieșite din expunerea dum- 
_neavoastrâ la consfătuirea de lucru consti
tuie pentru noi un imbold in vederea in
tensificării continue a întregii munci ideo
logice, politice și cultural-educative, pentru 
formarea omului nou. Vom ajuta organiza
țiile de partid, conducerile organizațiilor de 
masă și obștești, pe toți comuniștii să des
prindă concluzii care să-i mobilizeze la îm
bunătățirea activității de educație comu
nistă a tuturor oamenilor muncii din județ.

Ne angajăm, de asemenea, că vom face 
tot ce depinde de noi pentru ca programul 
de măsuri stabilit să se aplice in așa fel 
incit să ducă la infuzarea unui spirit no
vator in Întreaga muncă de propagandă, 
care să determine mobilizarea tuturor mun
citorilor. țăranilor și intelectualilor la rea
lizarea și depășirea sarcinilor stabilite de 
cel de-al X-iea Congres al Partidului Co
rnu- • Român COMITETUL JUDEȚEAN 
IALOMIȚA AL P.C.R.

*
Făcîndu-se ecoul sentimentelor de totală 

aprobare și adeziune cu care comuniștii, 
’oți oamenii muncii, fără deosebire de na- 
tionalitate. de pe aceste meleaguri au pri
mit amplul program de măsuri adoptat de 
Comitetul Executiv al C,C, al P.CJL, la 
propunerea dumneavoastră, mult stimaie 
tovarășe Nicolae CeaușeșcuJ și magistrala 
expunere pe' care ați rostit-o recent cu pri
vire la îmbunătățirea activității politico- 
ideologice, a educării marxist-leniniste a 
membrilor de partid, a tuturor oamenilor 
muncii. Comitetul județean de partid 
'daramureș vă raportează că s-a trecut cu 
hotărire și elan la înfăptuirea sarcinilor de 
mare răspundere care ne revin din aceste 
documente de excepțională însemnătate 
teoretică și practică.

Ir. spiritul indicațiilor dumneavoastră, sti
mate tovarășe secretar general, biroul co
mitetului nostru județean a stabilit măsuri 
concrete pe baza cărora are Ioc in aceste 
zile dezbaterea largă, in adunările organi
zațiilor de partid, in cele ale organizațiilor 
de masă și obștești, in instituțiile care des
fășoară activitate ideologică și politico-e
ducativă, a vastului program pe care l-ați 
înfățișat. In cadrul acestei acțiuni se ana
lizează in spirit critic și autocritic activita
tea politico-educativă desfășurată pină a- 
cum. se pun in lumină experiența pozitivă 
și lipsurile manifestate, intreprinzindu-se 
pretutindeni măsurile necesare în vederea 
ridicării hotărite a acestei munci la nivelul 
• xigențelor formulate de conducerea parti
dului.

însuflețiți de înaltul exemplu militant 
revoluționar pe care dumneavoastră ni-1 
oferiți zi de zi, vă asigurăm, scumpe tova
rășe Nicolae Ceaușescu, că vom acționa cu 
consecvență si fermitate pentru întărirea 
continuă a rolului conducător al organelor 
și organizațiilor de partid in toate domeniile 
muncii politioo-ideologice. promovarea ho- 
lăntâ a spiritului partinic, combativ și re
voluționar in întreaga muncă de educare si 
formare a omu’ui nou. COMITETUL JUDE
ȚEAN MARAMUREȘ AL P.C.R.

★
Comuniștii, toți oamenii muncii din ju

dețul Mc-hedinți. alături do întregul popor, 
aprobă din toată inima, cu convingere si 
fermitate revoluționară, propunerile pre
zentate de dumneavoastră, tovarășe secretar 
general. Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R. cu privire la îmbunătățirea activ’- 
tății politioo-ideologice. de educare mar
xist-leninistă a membrilor de partid, a tu
turor oamenilor muncii.

Informăm conducerea partidului, pe dum
neavoastră. mult stimate tovarășe secretar 
general, că. in prezent, in toate organiza
țiile de partid, in intrep-inden si instituții, 
oamenii muncii, in frunte cu comuniștii, 
dezbat si aprobă cu entuziasm și deplina 
satisfacție măsurile adoptate, exprimin- 
du-si voința unanimă de a asigura cu toată 
hotărirea transpunerea lor in viață, întă
rirea spiritului partinic, militant, creșterea 
combativității revoluționare, a întregii ac
tivități Doliiico-ideologi.ee si educative, li
chidarea lipsurilor care mal per-ista in a- 
cest domeniu de activitate, a oricăror in
fluențe ale ideologiei burgheze, angajin- 
du-se in mod solemn să muncească neobo
sit pentru înfăptuirea cu consecvență a po
liticii interne și externe a partidului si sta
tului nostru, aceasta reflectindu-se in mod 
direct in elenul cu care toti cei ce muncesc 
in întreprinderi, unități economice, insti
tuții sau pe ogoare indepliafesc și depășesc 
sarcinile de plan și angajamentele luate.

Aprobi nd măsurile si mib ti nd consecvent 
pentru aplioarea lor in viată, comitetul ju
dețean de partid, in numele comuniștilor, 
al tuturor locuitorilor județului, asig’iră 
conducerea partidului, pe dumneavoastră 
personal, tovarășe Nicolae Ceaușescu. câ va 
înfăptui in mod exemplar, cu toată răs
punderea și pasiunea revoluționară, direc
tivele, hotăririle si sarcinile stabilite de- 
partid, înzecindu-și eforturile pentru pro
movarea ideologiei partidului nostru, a po
liticii sale marxist-leniniste. a concepției 
clasei muncitoare despre lume si viată, a 
patriotismului socialist, a solidarității cu 
toate țările socialiste, cu toate forțele pro
gresiste ale lumii contemporane care luptă 
pentru libertate și progres «xrial. COMITE
TUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI AL P.C.R. 

în județul Neamț, ca și în întreaga țară, 
comuniștii, toți oamerui muncii au primit 
cu un nespus interes adoptarea de către 
Conn tot ul Executiv al C.C. al P.C.R. a pro
punerilor dumneavoastră. stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. ampla expunere ce ați 
rostit la consfătuirea do lucru a activului 
de partid din domeniul ideologici și al ac
tivității politice și cultural-educative.

întreaga organizație județeană de partid 
dă o inaltă apreciere acestor valoroase do- 
rumente. care, avind la bază învățătura 
marxist-leninistă, sarcinile mari și de răs
pundere trasate do istoricul Congres al 
X-lca. constituie un important sprijin 
pentru orientarea in continuare a amplei 
activități de educare a maselor, proces com
plex și important in actuala etapă de dez
voltare a societății noastre. Noi. vedem in 
toate acestea strădania constantă, activi
tatea înțeleaptă a partidului, a Comitetu
lui său Central, a dumneavoastră, iubite 
tovarășe secretar general, de a ridica pe 
o treaptă și mai inaltă munca ideologică, 
activitatea de educare marxist-leninistă a 
membrilor de partid, a tuturor cetățenilor 
patriei — domeniu ce se integrează orga
nic in opera de edificare a societății .socia
liste multilateral dezvoltate in patria 
noastră.

Asigurăm Comitetul Central al partidului, 
pe dumneavoastră, stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. câ organizațiile de partid din 
județul nostru vor orienta și organiza în
treaga activitate educativă spre creșterea 
combativității revoluționare, impotriva 
mentalităților retrograde, a influențelor 
ideologiei burgheze, vor manifesta o nea
bătută fermitate politică față de formele 
negative ce se mai manifestă in viața noas
tră socială.

Vom face tot ce depinde de noi ca acti
vitatea politico-educativă și culturală de 
masă să contribuie mai mult decit pină 
acum la progresul vieții noastre sociale și 
mai ales să fie la înălțimea succeselor eco- 
nomico-sociale pe cane oamenii muncii din 
această parte a țării le obțin înfăptuind po
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litica marxist-leninistă a Partidului Comu
nist Român. BIROUL COMITETULUI JU
DEȚEAN NEAMȚ AL P.C.R.

★
Comuniștii, toți oamenii muncii români 

și maghiari din județul Sălaj au primit cu 
viu interes și profundă satisfacție recentul 
program propus de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și aprobat in unanimitate de Co
mitetul Executiv al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român.

Exprimind gindurile și sentimentele co
muniștilor. ale tuturor oamenilor muncii să- 
lăjeni, adresăm calde mulțumiri conducerii 
partidului nostru, dumneavoastră personal, 
tovarășe secretar general, pentru înalta res
ponsabilitate comunistă și grija părintească 
cu care conduceți destinele poporului, pen
tru spiritul nou. profund realist și creator 
in care abordați și rezolvați problemele 
asigurării mersului înainte al patriei noastre 
socialiste.

însuflețiți de cuprinzătorul pcogram de 
perfecționare a activității ideologice, a 
muncii politice și cultural-educative de 
masă, de pilduitoarea dumneavoastră acti
vitate pe acest important tărim al făuririi 
societății socialiste multilateral dezvoltate, 
încredințăm conducerea partidului, pe dum
neavoastră, stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că Comitetul județean de partid 
Sălaj, aparatul său, organele și organiza
țiile de partid vom munci cu toată pa
siunea, cu dăruire și fermitate revoluțio
nară pentru îmbunătățirea calitativă a ac
tivității ideologico-educative, folosind cu 
mai multă eficiență toate mijloacele de in
fluențare politică, pentru a întări și mai 
mult conducerea și controlul de partid in 
toate sectoarele muncii politice și cultural- 
educative de masă. COMITETUL JUDE
ȚEAN SĂLAJ AL P.C.R.

★
Comuniștii, toți oamenii muncii din jude

țul Timiș — români, germani, maghiari, 
sirbi și de alte naționalități — au primit 
cu sentimentul deplinei satisfacții progra
mul propus de dumneavoastră, mult sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru 
îmbunătățirea activității politico-ideolo- 
gice, de educare marxist-leninistă a mem
brilor de partid, a tuturor oamenilor mun
cii din patria noastră și iși exprimă pro
funda lor adeziune față de măsurile sta
bilite, fiind ferm convinși câ ele vor dina
miza procesul de ridicare a nivelului de 
conștiință socialistă a maselor, a spiritului 
lor de combativitate și exigență revolu
ționară. că vor contribui la transformarea 
acestora în factori activi ai înfăptuirii, in 
ritmuri înalte, a obiectivelor etapei dezvol
tării social-economice. pe care o parcurge 
in prezent România socialistă.

Propunerile inițiate de dumneavoastră, 
tovarășe secretar general, și adoptate de 
Comitetul Executiv al Comitetului Cen
tral, expunerea amplă pe care ați făcut-o 
Ia consfătuirea de lucru cu activul din 
domeniul propagandei constituie Încă o 
contribuție pe care o aduceți la îmbogă
țirea gindirii marxist-leniniste, la dezvol
tarea teoriei și practicii construcției so
cialiste in slujba înfloririi vieții mate
riale și spirituale a poporului român, a ri
dicării națiunii noastre pe treptele înalte 
ale culturii și civilizației.

Comitetul județean de partid Timiș, ex
primind gindurile comuniștilor si ale tuturor 
oamenilor muncii de pe aceste meleaguri, 
vă asigură, tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că va acționa neabătut in spiritul propu
nerilor dumneavoastră pentru ridicarea 
muncii de educație a membrilor de partid 
si a tuturor celor oe muncesc ia nivelul înal
telor exigențe puse de etapa actuală a edi
ficării socialismului in țara noastră, de 
continuă creștere a rolului conducător al 
partidului in toate domeniile de activitate 
aocială. BIROUL COMITETULUI JUDE
ȚEAN TIMIȘ AL P.C.R,

Comuniștii din organizația județeană de 
partid, toți oamenii muncii din județ au 
primit cu profundă satisfacție propunerile 
de măsuri și expunerea la consfătuirea de 
lucru a activului de partid din domeniul 
ideologiei și al activității politice și cultu
ral-educative.

Inițiativa dumneavoastră pătrunsă de o 
inaltă responsabilitate comunistă, de spiri
tul revoluționar, militant, de intransigență 
față de fenomenele negative, constituie 
pentru noi un nesecat izvor de acțiune pen
tru ridicarea la un nivel superior a edu
cației partinice a comuniștilor, pentru îm
bunătățirea continuă a activității politico- 
ideologice a organizațiilor de masă și ob
ștești. a așezămintelor culturale și a insti
tuțiilor de artă.

Am desprins sarcinile majore ce ne revin 
pentru creșterea unui tineret sănătos, ata
șat trup și suflet partidului și poporului, 
in spiritul muncii, echității și dreptății so
ciale. participării lui active la înfăptuirea 
marilor obiective ale actualului cincinal.

In numele comuniștilor și al celorlalți oa
meni ai muncii din județul Tulcea, asigu
răm conducerea partidului, pe dumneavoas
tră personal, că organizația județeană de 
partid va milita neabătut pentru ridicarea 
continuă a rolului de conducător politic al 
organelor și organizațiilor de partid, pen
tru promovarea spiritului muncitoresc, mi
litant in toate compartimentele vieții so
ciale, pentru triumful principiilor eticii 
noastre comuniste.

Alături de întreaga noastră clasă munci
toare. de întregul popor, trăim aceeași mare 
satisfacție de a avea un asemenea program 
care va dinamiza mersul nostru înainte, va 
cimenta și mai mult unitatea moral-politică 
a intregului popor in jurul partidului, al 
conducerii sale, care ne călăuzește pași) 
spre culmile luminoase ale comunismului. 
COMITETUL JUDEȚEAN TULCEA AL 
P.C.R.

Valoroasele teze și idei exprimate in pro
punerile privind perfecționarea activității 
politico-ideologice. de educare marxist-le
ninistă a membrilor de partid, a tuturor 
oamenilor muncii, precum și ampla expu
nere prezentată de dumneavoastră, mult sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, la re
centa consfătuire de la Comitetul Central 
al partidului au fost primite in județul 
Vilcea, ca și in întreaga țară, cu profund 
interes și satisfacție.

Noi vedem in propunerile de măsuri ini
țiate un program de inaltă responsabilitate 
politică menit să întărească spiritul partinic 
militant, exigența comunistă, combativitatea 
revoluționară, să bareze toate căile de ac
ces ale influenței ideologiei burgheze și să 
asigure promovarea acelor valori morale 
și spirituale care să contribuie la făurirea 
omului nou. la împlinirea multilaterală a 
personalității umane, țel suprem al poli
ticii atit de umanitare a partidului, subli
niat cu pregnanță in documentele Congre
sului al X-lea al partidului.

Considerăm că măsurile întreprinse sînt 
o continuare și o aprofundare a activității 
stăruitoare desfășurată de conducerea de 
partid și de stat, personal de dumneavoas
tră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru 
creșterea necontenită a forței materiale a 
țării, a prestigiului și reputației sale in 
lumea contemporană, fapt confirmat cu 
atita vigoare și de rezultatele recentei vi
zite întreprinse de delegația de partid $i 
guvernamentală in țările socialiste din 
Asia.

Asigurăm Comitetul Central, pe dumnea
voastră personal, scumpe tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că ne vom face pe deplin da
toria. că oamenii muncii din județul Vilcea 
in frunte cu comuniștii vor desfășura o 
asemenea activitate care să reflecte pa
triotismul lor fierbinte, spiritul de dăruire 
și responsabilitate in înfăptuirea politicii 
partidului, conștienți fiind că prin aceasta 
ne aducem o contribuție sporită la efortul 
unanim al intregului popor in măreața operă 
de edificare a societății socialiste multila
teral dezvoltate. COMITETUL JUDEȚEAN 
VILCEA AL P.C.R.

★

Comuniștii și întregul colectiv de sala- 
riați din Uzina de aluminiu Slatina au 
luat cunoștință cu profundă satisfacție de 
prețioasele propuneri ale dumneavoastră 
aprobate de Comitetul Executiv al C.C. al 
P.C.R. prin care aduceți o enormă contri
buție la îmbunătățirea in viitor a educă
rii marxist-leniniste a comuniștilor și a 
tuturor oamenilor muncii.

Ne exprimăm totala adeziune față de 
grija și spiritul de inaltă responsabilitate 
care reies din ideile expuse de dumnea
voastră, iubite tovarășe Ceaușescu, și, in 
spiritul propunerilor aprobate, vom acțio
na cu toată răspunderea pentru ridicarea 
continuă a rolului de conducător al parti
dului în toate locurile de muncă din uzi
na noastră, astfel ca întregul colectiv să 
acționeze ca un tot unitar in scopul reali
zării sarcinilor care ne revin din documen
tele Congresului al X-lea al Partidului Co
munist Român pentru înflorirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate. COMITE
TUL DE PARTID ȘI COMITETUL DE DI
RECȚIE DIN UZINA DE ALUMINIU SLA
TINA.

•A"
Comitetul Executiv al Ltniunii Centrale 

a Cooperativelor Meșteșugărești, comitetul 
de partid, comuniștii și ceilalți lucrători 
din aparatul central, toți oamenii muncii 
din cooperația meșteșugărească au primit 
cu deplină satisfacție și profund interes 
propunerile prezentate de dumneavoastră, 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, Comite
tului Executiv al C.C. al Partidului Comu
nist Român cu privire la îmbunătățirea ac
tivității politico-ideologice, de educare 
marxist-leninistă a membrilor de partid, a 

tuturor oamenilor muncii, cit și expunerea 
prezentată ia consfătuirea de lucru cu acti
vul de partid din domeniul ideologiei și al 
activității politice și cultural-educative, pe 
care le consideră ca fiind de însemnătate 
excepțională.

Ca organizație de masă ce cuprinde peste 
două sute de mii cooperatori și lucrători 
care iși desfășoară activitatea sub condu
cerea și cu sprijinul direct al partidului, 
cooperației meșteșugărești ii revin sarcini 
deosebite in educarea membrilor șăi in spi
ritul măsurilor propuse de dumneavoastră 
și adoptate in unanimitate de Comitetul 
Executiv al C.C. al P.C.R., care vor influen
ța in măsură importantă și îmbunătățirea 
activității sectorului nostru.

Sintem conștienți că aplicind cu perseve
rență măsurile propuse vom reuși să creș
tem combativitatea partinică in întreaga 
noastră muncă, să cultivăm și să întărim 
simțul datoriei in îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor, în întărirea disciplinei in pro
ducție, la creșterea respectului față de 
populația pe care o deservim, la creșterea 
grijii pentru apărarea avutului obștesc, a 
bunurilor și mijloacelor materiale.

încredințăm Comitetul Central al parti
dului, pe dumneavoastră personal, tovarășe 
secretar general, că comuniștii și toți acti
viștii și lucrătorii din cooperația meșteșu
gărească vom depune toate eforturile, pri
ceperea și energia noastră pentru a ne a- 
duce o și mai mare contribuție la înfăp
tuirea cu succes a programului de făurire 
a societății socialiste multilateral dezvolta
te in patria noastră, adoptat de cel de-a) 
X-lea Congres al Partidului Comunist Ro
mân. COMITETUL EXECUTIV AL 
UCECOM, COMITETUL DE PARTID DIN 
UCECOM.

Colectivul de muncitori, ingineri, tehni
cieni și funcționari ai Uzinei „Tractorul*'  
din Brașov, in frunte cu comuniștii, a luat 
cunoștință cu interes și profundă satisfac
ție de conținutul propunerilor de măsuri 

prezentate de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și adoptate de Comitetul Executiv al C.C. 
al P.C.R., precum și de expunerea la con
sfătuirea de lucru a activului de partid din 
domeniul ideologiei și al activității politice 
și cultural-educative.

Manifest! ndu-și adeziunea deplină la 
acest program multilateral de educație 
politico-ideologică a intregului popor, con
structorii de tractoare brașoveni consideră 
că aceste măsuri răspund unei necesități o- 
biective in etapa actuală de edificare a so
cietății socialiste multilateral dezvoltate, 
că ele sint o expresie a spiritului creator 
marxist-leninist ee caracterizează politica 
partidului nostru, de o profundă principia
litate comunistă.

Iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Constructorii de tractoare vă asigură pe 

dumneavoastră personal și Comitetul Cen
tral al partidului că vor folosi cu mai 
multă pricepere și eficiență toate formele 
de influențare politico-educativă indicate 
in lucrările consfătuirii cu activul de 
partid din domeniul ideologiei și al acti
vității politice și cultural-educative, in ve
derea ridicării întregii activități la nivelul 
cerințelor stabilite de Congresul al X-lea ai 
partidului. COLECTIVUL UZINEI „TRAC
TORUL*  BRAȘOV.

★
Studiind cu interes justificat și însu- 

șindu-ne pe deplin complexul program par
tinic propus de dumneavoastră, stimate to
varășe Ceaușescu, pentru îmbunătățirea ac
tivității politice, ideologice, de educare 
marxist-leninistă a membrilor de nartid, a 
tuturor oamenilor muncii, comuniștii, mun
citorii, inginerii și tehnicienii Uzinei de 
autoturisme Pitești iși exprimă deplina a- 
deziune și aprobă din toată inima acest 
program de o excepțională valoare teore
tică și practică.

Urmind pilda înțeleaptă a partidului 
nostru, a dumneavoastră personal, iubite 
tovarășe Ceaușescu, colectivul de muncă al 
uzinei, organizația de tineret, organizația 
sindicală, sub îndrumarea și controlul 
organizației de partid, vor desfășura o 
activitate susținută și multilaterală pen
tru a înrădăcina în viață și compor
tarea tuturor salariaților noștri nor
mele socialiste de comportare in muncă, 
în societate și familie. Vom spori combati
vitatea față de orice manifestare a ideolo
giei burgheze idealiste, străine societății 
noastre socialiste. în activitatea noastră 
vom milita neobosit pentru formarea omu
lui sincer, cinstit, entuziast, gata să răs
pundă oricînd la chemarea partidului și a 
patriei noastre socialiste, devotat trup și su
flet măreței cauze a partidului si poporului 
nostru. COMITETUL I)E PARTID, COMI
TETUL DE DIRECȚIE. COMITETUL 
U.T.C. AL UZINELOR DE AUTOTURISME 
PITEȘTI.

★
Iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Cei peste 1 600 de comuniști, împreună 

cu întregul colectiv de muncă din Uzina 
,.Victoria" Câlan, județul Hunedoara, a luat 
cunoștință cu profundă satisfacție de con
ținutul propunerilor de măsuri prezentate 
de dumneavoastră si aprobate de Comi
tetul Executiv al C.C. al P.C.R. pentru îm
bunătățirea activității politico-ideologice, de 
educare marxist-leninistă a membrilor da 
partid, a tuturor oamenilor muncii. Side- 
rurgiștii din Călan, in frunte cu comuniștii, 
își manifestă adeziunea totală față de acest 
program multilateral de educație polltlco- 
ideologlcă a întregului popor, considerindu-1 
drept o necesitate obiectivă corespunzătoare 
etapei actuale de construcție a noii orinduiri 
sociale, o creație politică, elaborată in mod 
științific, concret, de pe pozițiile principiali
tății comuniste marxLst-leninLste.

Ne angajăm, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să folosim cu mai multă atenție 
ca pină acum toate formele de influențare 
politică in rindurile oamenilor muncii din 
fabrica noastră, să ne îmbunătățim stilul și 
metodele in activitatea politică ce o desfă
șurăm, convinși că prin aceasta ne aducem 
o contribuție directă la cieștcea ro’u’ui con
ducător al partidului, a prestigiului fi auto

rității sale in rindul intregului nostru ponor. 
COMITETUL DE PARTID DIN UZINA 
„VICTORIA" CALAN.

★
Pătrunși de răspunderea pe care o 'au 

față de clasa muncitoare, de întregul popor, 
membrii Tribunalului Suprem iși exprimă 
toată adeziunea față de măsurile propuse 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, sooi'etanil 
general al Partidului Comunist Român, și 
adoptate in unanimitate de Comitetul Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. pentru îmbunătăți
rea activității politico-ideologice de educare 
marxist-leninistă a membrilor de partid, a 
tuturor oamenilor muncii. Păstrăm vii in 
minte îndrumările pe care ni le-ați ckit cu 
prilejul consfătuirii cu cadrele de baza din 
securitate, miliție, procuratură și justiție și 
vă asigurăm, tovarășe secretar general, că 
ele ne călăuzesc in activitatea noastră de 
înfăptuire a justiției, a măsurilor de edu
care și de prevenire a stărilor infracționale, 
de aplicare cu toată exigența a legilor ță
rii pentru apărarea valorilor materiale și 
spirituale ale societății noastre socialiste.

Membrii Instanței supreme vă asigură că 
în activitatea lor vor servi cu devotament 
idealurile de echitate și umanitate ale co
munității noastre naționale, făcind să trium
fe adevărul și dreptatea în desfășurarea 
raporturilor sociale, prin stricta aplicare a 
legilor statului socialist. TRIBUNALUL SU
PREM AL REPUBLICII SOCIALISTE RO
MANIA.

★
Document programatic de mare însemnă

tate teoretică și practică, expunerea secre
tarului general al Partidului Comunist Ro
mân, prezentată la consfătuirea de lucru a 
activului de partid din domeniul ideologiei 
și al activității politice și cultural-educative, 
a fost primită cu un interes deosebit de 
către toți lucrătorii Academiei de Științe 
Agricole și Silvice.

în lumina dezvoltării rolului hotărițor al 
partidului in activitatea noastră teoretică și 

practică și a fundamentării politice a muncii 
de investigare științifică, colectivul de mun
că al Academiei de Științe Agricole și Sil
vice, alături de toți cei ce muncesc in 
agricultură, iși exprimă holărîrea nestră
mutată de a contribui activ la traducerea 
in viață a indicațiilor date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. ACADEMIA DE ȘTIIN
ȚE AGRICOLE ȘI SILVICE.

★
Creatorii interpreți. membri ai Asociației 

Oamenilor de Artă clin Instituțiile Teatrale 
și Muzicale din Republica Socialistă Roma
nia (A.T.M.), alături de comuniștii și oa
menii muncii din România socialistă, iși 
exprimă satisfacția, acordul deplin .și in
tegral față de strălucitul program de ac
țiune prezentat de către secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. Des
cifrăm in propunerile elaborate și in ex
punerea prezentată in fața activului de 
partid căile continuei îmbunătățiri a acti
vității noastre in spiritul intransigenței, al 
fermității, al caracterului angajat și mili
tant pe care trebuie să o exprime creația 
artistică in România socialistă multilateral 
dezvoltata.

Aprobind nelimitat acest valoros program 
de acțiuni, sintem pe deplin conștienți de 
neajunsurile manifestate in domeniul crea
torilor interpreți, și ne vom strădui ca vii
toarele reușite să remedieze carențele in 
spiritul intransigenței și al caracterului par
tinic, componentă integrantă in cultura și 
arta actuală. ASOCIAȚIA OAMENILOR DE 
ARTA DIN INSTITUȚIILE TEATRALE ȘI 
MUZICALE.

★
Colectivul Teatrului Național „Vasile 

Alecsandri" din Iași a luat cunoștință cu 
profundă satisfacție și bucurie de propu
nerile privind îmbunătățirea activității po- 
litico-icleologice. de educare marxist-leni- 
nistă a membrilor de partid, a tuturor oa
menilor muncii. Punind un accent deosebit 
pe promovarea dramaturgiei originale cu 
caracter militant, revoluționar, pe creația 
dramatică actuală a țărilor socialiste, asi- 
gurind o selecție riguroasă a lucrărilor din 
repertoriul clasic și contemporan universal, 
teatrul va contribui mai din plin la opera 
de edificare a societății noi pe pămintul 
României.

Conștienți de faptul că beneficiarii acti
vității noastre artistice sint masele de oa
meni ai muncii, cărora ne adresăm, sintem 
hotăriți ca prin spectacolele pe care le vom 
prezenta să răspundem înaltelor exigențe 
ideologice și artistice ale poporului nostru, 
să purtăm mesajul umanismului socialist 
spre inimile și conștiința spectatorilor, con
tribuind astfel la îndeplinirea sarcinilor 
trasate de partid. TEATRUL NAȚIONAL 
„VASILE ALECSANDRI" DIN IAȘI.

★

Comuniștii, toți lucrătorii din Institutul de 
cercetări și proiectări alimentare, alături de 
toți oamenii muncii din țara noastră, au 
primit cu deosebită satisfacție propunerile 
de măsuri pentru îmbunătățirea activității 
politico-ideologice de educare marxist-leni
nistă a membrilor de partid, a tuturor oa
menilor muncii, expus de dumneavoastră și 
ne exprimăm adeziunea totală la principiile 
și sarcinile enunțate la Consfătuirea de lu
cru a activului de partid din domeniul 
ideologiei și al activității politice și cultu
ral-educative.

Convinși de înalta principialitate a ideilor 
cuprinse in propunerile de măsuri, ne an
gajăm să muncim cu exigență și fermitate 
comunistă pentru întărirea spiritului parti
nic al tuturor cercetătorilor și proiectanților 
din institut, pentru creșterea combativității 
revoluționare, a cunoașterii profunde a po
liticii duse de partid, in vederea afirmării 
pe o treaptă superioară a capacității de 
muncă și realizare in activitatea de cerce

tare si proiectare din industria alimentară. 
COMITETUL DE PARTID Al. INSTITU
TULUI DE CERCETĂRI ȘI PROIECTĂRI 
ALIMENTARE

★
Comuniștii, cadrele didactice și studenții 

Academiei de Studii Economice iși expri
mă adeziunea deplină la propunerile to
varășului Nicolae Ceaușescu cu privire la 
îmbunătățirea activității politico-ideologice 
de educare marxist-leninistă a membrilor 
de partid, a tuturor oamenilor muncii. Răs- 
punzind necesităților obiective impuse da 
procesul făuririi societății socialiste multi
lateral dezvoltate, aceste propuneri repre
zintă pentru noi un îndreptar de acțiune 
d_- o excepțională însemnătate in vederea 
realizării datoriei primordiale a invățămin- 
tului economic superior de a forma cadre 
cu o temeinică pregătire de specialitate ș 
cu o inaltă conștiință socialistă, devotate 
partidului și patriei socialiste. ACADEMIA 
DE STUDII ECONOMICE.

★
Mulțumindu-vă pentru spiritul revoluțio

nar cu care vă preocupați de fiecare din. 
laturile vieții sociale, pentru ca România 
să se dezvolte cit mai armonios pe calea 
socialismului, ne manifestăm totodată ne
spusa satisfacție pentru recenta dumnea
voastră inițiativă, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. de îmbunătățire calitativă a 
muncii politioo-ideologice in scopul ridică
rii conștiinței socialiste a maselor.

Sintem hotăriți să faoem totul pentru 
formarea la studenții noștri, viitori con
structori, a conștiinței contribuției lor ma
xime la propășirea patriei, la cauza feri
cirii poporului nostru. Vom munci cu abne
gație si elan creator la catedre, laboratoare, 
săli de proiecte, săli de curs, in cămine 6au 
la practica de pe șantiere pentru educarea 
in continuare a • studenților constructori in 
spiritul responsabilității sociale; pentru 
făurirea unui om înaintat de tip comunist.

Vă asigurăm, tovarășe secretar general, 
că și pe viitor vom face să crească con
știința noilor detașamente de ingineri si 
subinginerl constructori care-și vor mani
festa cu si mal multa abnegație atașamen
tul față de mărețul program de edificare 
a socialismului in România. COMITETUL 
DE PARTID AL INSTITUTULUI DE CON
STRUCȚII DIN BUCUREȘTI.

★
Cadrele didactice și studenții Institutului 

de medicină și farmacie din București, ală
turi de toți oamenii muncii din patria noas
tră. au primit cu profund interes și deo
sebită satisfacție propunerile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, cu privire la îmbunătă
țirea activității politico-ideologice de edu
care1 tnarxist-lCniniStă a membrilor de 
partid, a tuturor oamenilor muncii, pentru 
întărirea spiritului partinic, a combativită
ții revoluționare in întreaga activitate po
litico-ideologică și educativă.

Ne angajăm să depunem toate eforturile 
pentru creșterea răspunderii și exigenței 
organizațiilor de partid in îndrumarea în 
tregii activități de educare a cadrelor di
dactice și studenților. in perfecționarea 
învățâmintului ideologic al acestora, in 
îmbunătățirea muncii politice din cadrul 
organizațiilor de masă, in dezvoltarea spi
ritului critic și autocritic, a ccmbativită'ii 
revoluționare. Vom manifesta întreaga exi
gență față de aspectele de cosmopolitism, 
față de ideile retrograde, străine concep
țiilor noastre .și vom intensifica prin toate 
mijloacele educarea prin muncă, educarea 
patriotică și internaționalistă a tuturor 
membrilor de partid, uteciști. membri 
dg. sindicat, in spiritul filozofiei mat. ria
li st-dial Petice. COMITETUL DE PARTID 
AL I.M.F. BUCUREȘTI.

•k
Colectivul Institutului de Arte Plastice 

..Ion Andreescu" din Cluj, cadre didactice, 
studenți, salariați, alături de întregul nos
tru popor a primit cu profund interes și vie 
Satisfacție măsurile menite să imbunâtă- 
țească activitatea politico-ideologică de e- 
ducare marxist-leninistă a membrilor de 
partid, a tuturor oamenilor muncii din pa
tria noastră socialistă. Aceste măsuri con
stituie și pentru noi o călăuză in activita
tea practică și teoretică de formare a viito
rilor profesori șl specialiști, creatori de 
forme pentru industrie, artiști cetățeni, care 
să contribuie cu toate forțele lor la con
struirea societății noastre socialiste multi
lateral dezvoltate.

Vă încredințăm, iubite tovarășe secretar 
general, că înțelegem să muncim cu abne
gație si entuziasm ca prețioasele dumnea
voastră îndrumări să le transpunem in 
viață zi de zi cu consecvență și fermitate, 
contribuind astfel la inflorirea culturii 
noastre socialiste. INSTITUTUL DE ARTE 
PLASTICE „ION ANDREESCU*  CLUJ

★
Dam o inaltă apreciere expunerii dv. 

rostite la recenta ședință a activului de 
partid, care încheagă chintesența unui 
program măreț de întărire a activității 
politico-educative, in spiritul Congreselor 
al IX-lea și al X-lea ale partidului nos
tru pe linia generală, luminoasă, marxist- 
leninistă a Partidului Comunist Român. 
_ Ne angajăm să depunem toată stăruința, 
întreaga noastră capacitate pentru a trans
pune in viață, în practica de fiecare zi, cu
prinzătoarele. strălucitele dumneavoastră 
indicații. CADRELE DIDACTICE ALE IN
STITUTULUI DE MINE PETROȘANI.

★
Am luat cunoștință eu emoție șl deplină 

satisfacție de propunerile de măsuri prezen
tate de tovarășul Nicolae Ceaușescu Comi
tetului Executiv al C.C. al P.C.R. pentru im- 
bunătățirea activității politico-ideologice de 
educare marxist-leninistă a tuturor oameni
lor muncii șj a membrilor de partid in pri
mul rind. Aceleași sentimente m-au cuprins 
urmărind in presa noastră ecoul răsunător 
pe care l-au avut aceste propuneri imediat.

Propunerile recente sint binefăcătoare, 
conducerea partidului nostru stă mereu de 
veghe și noi, vechii săi slujitori in domeniul 
activității ideologice, ii sintem recunoscători 
pentru ajutorul nou ce ni l-a adus tuturor, 
oricit de modestă ar fi munca noastră da
torită vîrstei ceva mai înaintate. Știința, 
arta, literatura in parte sau prin asociații 
trebuie să (ic puse numai in slujba po
porului ! Acad. PETRE CONSTANTINES- 
CU-IAȘI.

*
Telegrame in care sint exprimate senti

mentele de totală adeziune față de bogatul 
conținut, de idei al documentului adoptat de 
Comitetul Executiv al Comitetului Central al 
partidului, de hotărire fermă pentru îmbu
nătățirea substanțială a întregii lor activi
tăți fxditico-ideologice, de educare marxist- 
leninistă a membrilor de partid, a tuturor 
oamenilor munci, au mal trimis Com Ur
lu, de Stal pentru Preturi, comitetele d. 
partid ale sectoarelor 1 ,1 1 din Capitală |.a.

ideologi.ee
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Să fim 2000000 de propagandiști

și agitatori comuniști /
Fiecare membru de partid '#» »>m’e un 

8'im destinatar al vibrantei chemări Li 
trnsificarra activității ideofocice. edur ■

recenta
’ partid din 
i talii poli ti

fuirc de lucru a activului i 
meniul ideologiei și H1 act 
cultuTPl-educntivr.

Cuind yi recitind cu atenție expunerea, 
țncercind să înțeleg cit mai bine sensul și 
exigențele ce decurg din conținutul acestui 
document, am remarcat marea lui valoare 
teoretică și practică, faptul că el reprezintă 
pentru fiecare comunist, pentru fiecare or
ganizație de partid, un plan concret de ac
țiune in vederea îmbunătățirii tuturor latu
rilor muncii politico-educative.

Fiind recunoscută importanta lor. docu
mentele acestea ni se adresează in primul 
rind nouă, comuniștilor. No toți cei nc.t? 
dorjâ milioane de membri ai Partidului Co
munist Român. forța ooldicâ conducă<oir;' in 
tara noastră, reproș *ntăm  tot ce are mai bun. 
mai înaintat poporul român, aspirațiile lui 
spre idealul comunist. Reflectind la toate 
acestea, mi-am amintit cuvintele tovarășului 
Nioolae C aușescu care la aniversarea semi
centenarului partidului spunea că partidul îl 
reprezentăm noi toti, membrii săi. si <•] nu 
este nici mai bun nici mai râu decît fiecare 
dintre noi. Rezultă de aici cit de necesar 
este să ne îngrijim de ridicarea nivelv’ui 
politic-ideologic, a conștiinței partinice a fie
căruia dintre noi. pentru că numai in acr-t 
fel fiecare membru de partid, la locul său 
de muncă, in mijlocul tovarășilor lui. poate 
să fie cu adevărat un militant oolitic activ, 
poate să înțeleagă temeinic nolitiea partidu
lui și. la rindul lui. să o explice argumentat, 
să-i convingă si pe alții de importanții și 
necesitatea înfăptuirii ei.

Noi. cei două milioane de membri ai par
tidului marxist-leninist al clasei muncitoare 
din țara noastră, sintem și trebuie să fim 
toi atiția propagandiști și agitatori înflăcă
rați. neobosiți pentru înfăptuirea politicii 
partidului. Este de la sine înțeles că aces', 
lucru îl realizăm cel mai bine prin propria 
activitate, prin puterea exemplului personal, 
înaintat. Iar pentru ca rolul comunistului 
să crească in societate. în mediul înconjură
tor. iar exemplul nostru să fie urmat din 
convingere de către cei cu care muncim, 
cred câ trebuie să pornim de la o autoana
liză exigentă, critică a propriei noastre ac
tivități. făcută cu toată responsabilitatea, cu 
principialitate comunistă. De ce n-am recu

Un cadru nou pentru studiul științific 

al problemelor națiunii 

și naționalităților conlocuitoare
E o marc certitudine : rezolvarea pro

blemei naționale constituie una din reali
zările definitorii ale orinduirii socialiste 
din România, ale politicii Partidului Comu
nist Român. Procesul complex de perfec
ționare a structurilor sociale, sub semnul 
adincirii democrației socialiste, conduce fi
resc la desăvirșirea acestei realizări, la în
tărirea unității frățești dintre poporul ro
mân și naționalitățile conlocuitoare.

Expunerea secretarului general al parti
dului nostru la recenta consfătuire de lu
cru avind ca obiect analiza multilaterală, 
aorofundată a activității politico-ideologice 
și educative pentru dezvoltarea conștiinței 
socialiste a comuniștilor, a tuturor oame
nilor muncii a reliefat din nou poziția prin- 
cipială, creatoare a partidului nostru in 
problema națională. Aprobind in întregime, 
in litera și in spiritul său acest valoros do
cument. doresc să scot in relief, in cele ce 
urmează, o realitate scumpă nouă, tuturor, 
exprimată de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
in cuvintele: „Ca rezultat al tuturor trans
formărilor in structura socială, al apropie
rii care are loc intre clasa muncitoare, ță
rănime. intelectualitate, al rezolvării juste 
a problemei naționale și întăririi untiătîi 
dintre oamenii muncii fără deosebire de 
naționalitate, societatea românească par
curge un proces continuu de dezvoltare in 
toate domeniile de activitate, de omogeni
zare : se întărește continuu unitatea intre- 
jrulul popor in jurul partidului nostru co
munist, pe baza ideologiei marxisi-leni- 
niste". Perspectiva aceasta corespunde în
tocmai cu rezultatele prospectării științifice 
a viitorului. Dealtminteri, pe această bază 
secretarul general al partidului aprecia nu 
de mult : .... Din faptul că națiunea are
încă o perspectivă îndelungată — rezultă 
că și existenta naționalităților are o pers
pectivă îndelungată".

Evident, unitatea întregului nostru popor, 
egalitatea și frăția tuturor oamenilor mun
cii. fără deosebire de naționalitate, partici
parea lor unanimă și entuziastă la opera de 
dezvoltare a construcției socialiste — reali
tăți definitorii pentru România contempo
rană — constituie roade firești ale politicii 
P.C.R. Mai exact, rezultat firesc al poziției 
creatoare a partidului in problema națio
nală. in problema naționalităților conlocui
toare. Pentru că atunci cind a aplicat învă
țătura clasicilor marxismului la condițiile 
concrete, partidul nostru a ținut seama nu 
de litera textelor formulate in alte coordo
nate de timp și spațiu, ci de realitățile țâ
rii. în această ordine de idei a.ș remarca — 
pentru a păstra o cronologie — modul crea
tor în care s-a demonstrat lipsa de temei 
a afirmațiilor unor teoreticieni care, por
nind de Ia interpretarea dogmatică a unor 
texte, puneau la îndoială patriotismul și 
caracterul national al proletariatului. Juste
țea poziției noastre, potrivit căreia slujirea 
intereselor naționale este o datorie inter- 
nationalistă, este pe declin confirmată de 
realitățile vieții. Studierea _ tendințelor 
obiective ale dezvoltării societății conduce 
firesc si la recunoașterea faptului că na
țiunea nu este numai o formă actuală, ci 
si de viitor a cornunităților umane, câ in
dependenta si suveranitatea statului socia
lii constituie garanții fundamentale ale 
dezvoltării noii orânduiri, proces in care 
trebuie să se țină seama de soecificul is
toric. politic, economic și cultural al fiecă
rei târî.

în același spirit creator conducerea I - 
dului nostru militează activ pentru soluțio
narea tuturor problemelor care contribuie 
la intârirea unității și coeziunii întregului 
popor în ultimul timp opinia publică a lua*  
cu satisfacție cunoștința de măsurile luate 
de conducerea de partid $i de stat privind 
mai buna organizare a rețelei școlare și uni
versitare folosirea limbii naționalităților in 
administrație, in justiție, lărgirea activitățu 
editoriale, a televiziunii etc.

Partidul antrenează oamenii de știința la 
«tudierea concretă a factorilor conjugați ai

Adunarea generală — o școală 

de educație revoluționară
Expunerea iubitului conducător a! parti

dului și poporului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, marchează un moment de o im
portanță inestimabilă in viața societății 
noastre. Document analitic profund, tezaur 
de idei teoretice, vibrant mesaj militant, 
revoluționar, cuvintarea secretarului gene

noaște câ din punctul de vedere al exem
plului personal, mulți dintre noi avem des
tule lacune, conturi deficitare. Dacă toți co
muniștii uzinei riOastrc ar fi acționat ca unul 
singur, cu fermitate, intransigent, fără în
doială că mult moi bună ar fi fost situații 
actuală a disciplinei din uzină, alta ar fi 
fost atitudinea multora față de avutul ob
ștesc, alta ar fi fost. atitudinea unor tineri 
față de muncă.

Noțiunea de exemplu personal a fost în
țeleasă deseori intr-un mod îngust, simplist: 
..muncesc conștiincios, am o bună compor
tare fața do cci din .iui" — mai '•■pun unii, 
trezind câ prin aceasta și-au făcut pe de
plin datorii. A fi insă agitator, propagandist 
al partidului înseamnă mull mai mult și a- 
c st lucru rezultă limpede, cu deosebită cla
ritate, din expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la consfătuirea de lucru a activu
lui de partid din domeniul ideologiei și al 
activității politice și cultural-educative. Am 
înțeles din expunere câ in toate împrejură
rile comunistul trebuie să fie luptătorul de 
avangardă împotriva vechiului. împotriva 
rămășițelor burgheze in conștiința oameni
lor. pc el il privesc toate problemele prin
cipale din viața colectivului, el este ccl che
mat. să adopte o atitudine combativă, fermă 
împotriva fenomenelor negative, a atitudinii 
înapoiate fața de muncă, față de avutul 
obștesc, față do manifestările de indolentă 
ș: superficialitate, el trebuie să reorezinte 
forța de șoc in formarea opiniei de masă 
împotriva .-buzurilor, necinstei, manifestări
lor antisociale, față de orice influențe ți 
mentalități retrograde, străine ideologiei și 
moralei noastre socialiste.

Experiența de pină acum, care coate fi 
încă mult îmbogățită, ne arată câ fiecare 
dintre noi, in exercitarea calității de agita
tor comunist, are la indeminâ un arsenal 
întreg de forme și mijloace ale muncii po
lii ico-cducativc, incepind cu munca dc la 
om la om. și pînă la gazetele dc perete si 
cele satirice, brigăzile artistice de agitați '. 
diferitele forme de agitație vizuală etc. Ne 
revine îndatorirea să extindem și sâ folosim 
intens toate aceste forme ale muncii poli
tico-educative. astfel incit ele să se adreseze 
direct, in mod convingător, oamenilor, să 
aibă un tot mai puternic răsunet in conștiin
ța lor.

loan CHERECHEȘ
agitator, muncitor la Uzina de mașini 
electrice-București,
membru al Comitetului de partid 
al sectorului 7, București

dezvoltării națiunii și naționalităților con
locuitoare. Am primit cu vie satisfacție ho- 
târirea conducerii partidului nostru de a se 
înființa in cadrul Academici de Științe So
ciale și Politice Institutul de științe 
politice și studiul națiunii, care ave 
și un compartiment ce se va ocupa de pro
blemele naționalităților. Prin aceasta s -a 
creat un for științific competent care va 
asigura condițiile optime pentru realizarea 
unor investigații și lucrări de înalt nive! 
științific in problema națională și a națio
nalităților. Cu un arsenal de metode și teh
nici moderne, se va putea realiza unirea 
eforturilor filozofilor, sociologilor, econo
miștilor. politologilor etc., se vor elabora 
lucrări fundamentale in spiritul marxismu
lui creator.

Climatul de muncă nou creat în ultimii 
ani, stimularea gindirii creatoare de către 
partid au exercitat o influența puternică 
.și asupra științelor care au tangență di
rectă sau indirectă cu problema națională 
și a naționalităților. S-au desfășurat discuții 
interesante, au apărut cărți, studii valo
roase despre mișcările naționale române din 
secolul trecut, raportul intre continuitate și 
discontinuitate în dezvoltarea națiunii etc. 
Cu ocazia sărbătoririi a 50 de ani de la 
întemeierea partidului au apărut noi lu
crări și culegeri despre luptele conduse de 
proletariat împotriva asupririi naționale. Au 
obținut rezultate apreciabile cercetătorii 
care au investigat influențele reciproce ro
mă no-maghiare din domeniul culturii și tra
dițiile progresiste de cercetări socio
logice maghiare și germane. S-a îm
bunătățit simțitor și documentația de in
formare asupra literaturii străine de spe
cialitate care se ocupă de problema națio
nală. Rezultatele obținute nu le putem con
sidera insa mulțumitoare, dacă ținem sea
ma de însemnătatea problemei, de nivelul 
și ritmul in care au fost realizate sarcinile 
ideologice trasate de documentele de partid.

Este un vechi adevăr câ posibilitățile nu 
devin realitate de Ia sine. în lumina indi
cațiilor, a sarcinilor de intensificare a acti
vității teoretice cuprinse în recenta cuvîn- 
tare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, ca
drul favorabil creat trebuie completat cu 
un conținut corespunzător, cu munca asi
duă, însuflețită, a specialiștilor bine pregă
tiți. Convingerea mea este că în această 
privință sociologia marxistă va avea un rol 
preponderent. Pentru că trebuie să dezvă
luim prin cercetări sociologice concrete fe
nomene și procese ca : interdependența in
tre structura de clasă și structura naționalâ- 
naționalități, corelația între mobilitatea so
cială și etnică (la așezări eterogene legătu
rile interpersonale, mai ales munca efec
tuată in unități comune, dinamica căsăto
riilor mixte, rolul prejudecăților naționale 
etc.). Este de dorit să nu pierdem din ve
dere funcția de coordonare, de sintetizare 
pe care trebuie sâ o indeplineascâ în a- 
ceasta cercetare interdisciplinară o anume 
ramură științifică adecvata. După părerea 
mea, acest rol ar putea sâ-1 indeplineascâ 
cu multă eficacitate chiar sociologia, avind 
in vedere că realitatea națiunii și a națio
nalităților este, la urma urmei, o realitate 
sociala

Orientările ideologice clare, precise pe 
care ni le-a dat secretarul general al parti
dului nostru in privința perfecționării tu
turor laturilor muncii educative in rindul 
comuniștilor, al celorlalți oameni ai mun
cii. perfecționările ce se vor aduce in con
ținutul și stilul de muncă al instituțiilor 
cu profil ideologic și educativ, dublate de 
hotărîrea noastră, a tuturor lucrătorilor de 
pe frontul ideologic, de a ne îmbunătăți 
propria activitate vor contribui neîndoiel
nic la sădirea și dezvoltarea mai rapida, 
cu rezultate fructuoase in conștiința oame
nilor muncii, indiferent de naționalitate, a 
idealurilor nobile, a concepției științifice și 
a politicii clarvăzătoare a Partidului Co
munist Român.

Prof. univ. GALL Erno

ral al partidului demonstrează forța, ma
turitatea orinduirii noastre, capacitatea de 
cuprindere și de âinteză a partidului nos
tru. hotărîrea cu care iși Îndeplinește rolul 
conducător și iși asumă rezolvarea marilor 
sarcini pe care le ridică, într-o etapă sau 
alta, dezvoltarea societății socialiste. Con- 

cecvent programului «fiu marxist-leninist. 
consecvent ideologiei sale, partidul înțelege 
nu numai să conjrtrutaM'â o țaiâ nouă, în
floritoare, ci și să consolideze și sA dez
volte trăsăturile societății noi și ale mein- 
b.iior ci componenți, ale omului comunist, 
supremă încoronare a '’torturilor sale. Spre 
acest țel măreț, partidul, prin glasul secre
tarului său general, canalizează astăzi efor
turile întregului partid, alo întregului po
por. punind in fața tioastră un cuprinzător 
program de acțiune. Realizarea -a, tradu
cerea in vlațâ înseamnă intârirea rolului 
conducător al partidului in întreaga viața 
ideologică și spirituală a țârii, condiție ho- 
tiiritoare pentru educația comunistă a po
porului.

Mi s-a părut deosebit de concludent pen
tru modul in care analizează tovarășul 
Ceaușescu problemele atit dc complexe alo 
educării maselor, aprecierea câ deși d '?• 
voltarea conștiinței se realizează mai în
cet și rămine dc multe ori in urma dezvol
tării forțelor dc producție, in condițiile so
cialismului noj nu trebuie să ne mulțumim 
cu această constatare, ci trebuie să acțio
năm cu fermitate pentru a înlătura rămi- 
nerea in urmă. în acest scop, toți factorii 
educativi trebuie să intre in acțiune.

Vreau sâ mă opresc in continuare la nc- 
cvsitatea sporirii rolului educativ al adu
nărilor generale. Pornesc in această pri
vință dc la considerentul că adunarea ge
nerală poale și trebuie să exercite o func
ție importantă educativă, că forul de con
ducere al organizației de bază, care orga
nizează participarea activă a comuniștilor 
la înfăptuirea politicii partidului, dezbatem 
spirit critic și autocritic activitatea organi
zației. a fiecărui comunist, ii trage la răs
pundere pe cci care nu-și îndeplinesc în
datoririle statutare, are răspunderea formă
rii lor ca militanți revoluționari.

Sin1 mai mult decît întemeiate criticii*  
pe care secretarul general al partidului le-a 
adus stilului și metodelor de muncă ale 
unor activiști ai partidului, care, intre al
tele. au uitat ce bună școală revoluționară 
este adunarea generală a comuniștilor. S-a 
întîmplat. nu o dată, ca adunările generale 
să discute numai probleme de producție, re- 
petind dezbaterile din întrunirile sindical? 
sau administrative, in cadrul lor să se țină 
cont numai de cifre, de procente — in timp 
ce aspectele legate de atitudinea față de 
muncă, de nivelul de conștiință, de spiritul 
de inițiativă și responsabilitate erau lăsate 
pe un plan secundar. Nu arareori în ast
fel de cazuri apăreau manifestări de îngă

asigura ca revista literară 

să devină o tribună a propagării 

valorilor eticii comuniste
Nimeni nu mai poata pune astăzi la în

doială contribuția literaturii la înnobilarea 
omului, marea, ei putere de influențare. Is
toria patriei noastre, ca și cea a tuturor po
poarelor, ne pune la dispoziție destule 
exemple ca să putem afirma fără toarnă 
de eroare că literatura, deci scriitorii, prin 
munca lor specifică, au contribuit la ma
rile prefaceri sociale menite să aducă omu
lui mai multă fericire și libertate. în aceas
tă funcție transformatoare, in această pu
tere de a acționa asupra conștiinței umane 
rezidă forța literaturii, și pe ele se bizuie 
demnitatea profesiunii de scriitor. Că so
cialismul a deschis orizonturi fără prece
dent afirmării acestor însușiri esențiale ale 
creației literare este un adevăr care nu mai 
trebuie demonstrat. Ca și noua eondiție și 
noua demnitate a omului de litere — in
vestit de către societatea noastră cu înalta 
răspundere de martor și participant activ, 
cu uneltele artei sale, la pasionanta operă 
de edificare a noilor realități, de formare 
a omului nou, de dezvoltare a conștiinței 
socialiste.

Despre noua demnitate și despre răspun
derile scriitorului român fată de patria și 
fată de poporul său este vorba — printre 
numeroase probleme de stringentă actuali
tate — in expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la consfătuirea de lucru a acti
vului de partid din domeniul ideologiei si 
al activității politice și cultural-educative, 
în desfășurarea amplei sale expuneri, se
cretarul general al partidului punctează 
citeva aspecte fundamentale referitoare la 
raportul dintre scriitori și societate, adu- 
cînd clarificări deosebit de necesare si de 
o mare însemnătate teoretică, principială, 
pentru dezvoltarea unei Literaturi profund 
originale, angajate în mod real in lupta 
constructorilor României socialiste, prin 
opere pe măsura vieții și aspirațiilor po
porului nostru. E vorba, de fapt, despre 
spiritul de partid al literaturii, al slujito-’ 
rilor săi — despre acel curent proaspăt, re
generator și stimulativ al talentelor, al ri
dicării creației pe culmile impuse de no
blețea misiunii ei primordiale. „Noi vrem 
ca arta si literatura sa fie puse în slujba 
poporului — a spus tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — să sc scrie si să se creeze 
pentru clasa muncitoare, pentru țărănime, 
pentru intelectualitate, pentru toți oamenii 
muncii. Sintem pentru diversitate de stiluri 
și forme în creația literar-artistică. Dar, 
așa cum am spus și mai înainte, ideologia 
trebuie să fie una singură, ideologia șl con
cepția revoluționară a clasei muncitoare.

Datoria de a sluji arta consacrată 

formării omului nou, profund devotat 

ideilor socialismului
Documente ideologice remarcabile care 

po: fi și trebuie intinipinate cu dragoste, 
cu înaltă responsabilitate cetățenească, și 
mai ales cu acel răspuns suprem : „munca, 
aportul creator al fiecăruia dintre noi" — 
astfel îmi apar recentele expuneri făcute 
de către tovarășul Nicolae Ceaușescu Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R., acti
vului de partid din domeniul ideologiei și 
activității politice și cultural-educative și, 
prin aceasta, conștiinței întregului nostru 
popor.

Unul dintre aspectele esențiale pe care 
documentele l-au analizat și in privința 
căruia au dat prețioase îndrumări a fost 
cel al nobilei meniri a artei socialiste de 
a sluji cu maxima eficacitate, fără șovăiri, 
dezvoltarea în spiritul ideilor marxlst-leni- 
niste a maselor de oameni ai muncii con
structori ai unei noi vieți.

Omul nou al societății socialiste, ca țel 
suprem al activității multilaterale și al 
efortului eroic al întregii noastre socie
tăți. pulsațiile Inimii celei veșnic vii a 
poporului, condus de către partid, marele 
conducător al destinelor patriei noastre 
— sint realitățile dinamice, profunde, 
complexe asupra cărora au atras atenția 
documentele că trebuie să se orienteze cu 
intensitate arta, sint realitățile către care 
trebuie sâ-și aibă ea mereu deschise cu 
entuziasm și consecvență toate minunatele 
sale „ferestre". Și aceasta, desigur, pentru 
a se însufleți, pentru a putea primi cel mai 
curat aer fără de care nu poate viețui, pen
tru a-și Îndeplini suprema menire.

„Nu vom admite nici un fel de literatură 
tare ar putea dăuna educației socialiste a 

duință neprincipială față de lipsuri, abate
rile de Ia normele eticii socialisto nu pri
meau o ripostă energică, fermă, iar munca 
politico-educativă era înțeleasă ca un fel de 
..predică" difA cu duhul blindețfl — do 
jiarcă accvte aspecte n-ar fi fost discutat? 
intre militanți revoluționari. Pentru comi
tetul de partid al sectorului nostru, ca și 
pentru toate organizațiile de partid ce ne 
sint subordonat'’, indicațiile cuprinse in re
centa expunere a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu privind rolul pe care trebuie să-l 
joace adunarea generală in organizarea ac
tivității membrilor de partid, in educarea 
lor in spirit pari inie, militant , constituie un 
îndrumar pc care il vom aplica riguros.

Adunarea generală a comuniștilor va de
veni, in înțelesul deplin al cuvintulul. o 
înaltă școală de educație partinică dacă vom 
face ca in cadrul ei sa pulseze spiritul de 
partid, spiritul combativ, ferm al clasei 
muncitoare, dacă nu vom admite nimănui 
nici o concesie atit dc la linia politică a 
partidului, cit și de la principiile eticii so
cialisto. Adunările generale vor influența 
puternic dezvoltarea conștiinței socialiste, 
revoluționare, a întregii activități politico- 
educalive, — așa cum cere secretarul ge
neral al partidului — punind in dezbaterea 
comuniștilor principalele probleme ale vieții 
colectivelor de muncă, promovind critica șt 
autocritica, poziția fermă împotriva fenome
nelor negative, a atitudinilor necorespunză- 
toarc, retrograde, față de muncă și avutul 
obștesc, a manifestărilor de indolență și su
perficialitate. de dezinteres față de cerințele 
oamenilor muncii. Sintem hotâriți să dani 
tot sprijinul necesar organizațiilor de bază 
din întreprinderi, instituții, școli, din toate 
unitățile sectorului nostru pentru ca ele să 
pregătească temeinic fiecare adunare gene
rală. să valorifice din plin posibilitățile lor 
largi educative.

Desigur, importante îndatoriri revin în 
această privință birourilor organizațiilor de 
bază si fiecărui membru de partid. Depinde 
de fiecare dintre noi. in primul rirtd de 
activiștii partidului ca insuflețitorul pro- 
gi’ăm de acțiune pentru întărirea spiritului 
partinic, militant, pentru ridicarea comba
tivității revoluționare și înlăturarea neajun
surilor, pentru perfecționarea activității 
noastre politico-educative să prindă viață, 
așa cum l-a gindit și prezentat secretarul 
general al partidului nostru.

Paul COJOCARU
prim-secretar al Comitetului de partid 
al sectorului 8 București

Arta trebuie să servească unui singur scop: 
educației socialiste, comuniste".

Cele mai valoroase opere din patrimoniul 
literaturii noastre noi răspund acestor exi
gențe și — trebuie spus — îndrumarea pe 
care partidul o dă, consecvent, literaturii și 
artei reprezintă în esența ei continuarea și 
ridicarea pe o treaptă mai înaltă a înaltelor 
tradiții ale culturii românești. Această treap
tă nouă, corespunzătoare noilor realități, 
este o treaptă calitativ nouă a conștiinței 
noastre, a creatorilor, aceea a identificării cu 
cauza partidului, a poporului, treapta unită
ții de ideal și de scop, de ideologie ce stă 
la baza unei largi, nelimitate diversificări in 
planul creației propriu-zise.

Această idee de unitate, ideea de platfor
mă ideologică comuna a întregului front li- 
terar-artiștic include și activitatea criticii, 
activitatea revistelor literare, care — după 
cum sublinia secretarul general al partidu
lui — trebuie să fie în întregime comuniste, 
să militeze pentru promovarea concepțiilor 
noastre filozofice, estetice, barînd drumul 
oricăror manifestări sau influențe ale ideo
logiei burgheze.

De aici decurge, cred eu, responsabilita
tea cuvintului nostru. Scriitorul comunist — 
ca orice comunist — nu lasă totul pe seama 
timpului ; sensul istoriei și al vieții a căpă
tat pentru el o altă semnificație, nu aceea 
de dat pentru totdeauna, pe care trebuie să-l 
urmeze neputincios, ci de operă a oamenilor, 
la care trebuie să-și aducâ și el contribu
ția. Realitatea complexă a țârii noastre, ma
rile probleme ale omului contemporan — 
iată izvorul cărților noastre ! întrebării ca
pitale ce ni se pune acum și ni se va pune 
mereu : „Cum trăim și cum am putea trăi, 
aici, pe pămîntul românesc ?“ — sintem da
tori să-i răspundem prin tot ce scriem. Sin
tem datori prezentului și viitorului, oameni
lor patriei care muncesc cu toată rîvna pe 
imensul șantier al țării, și celor de miine, 
care vor căuta, și cu ajutorul cărților noas
tre, sâ reconstituie un timp atit de frămîn- 
tat și de măreț.

...Cu aceste ginduri am citit expunerea to
varășului Nicolae Ceaușescu. Ca scriitor co
munist, ca cetățean al acestei țări, văd in 
această expunere afirmarea strălucită a te
zaurului veșnic al partidului nostru, grija 
pentru om. Grijă pentru împlinirea sa ple
nară, pentru dezvoltarea multilaterală a per
sonalității sale, pentru afirmarea și mai 
puternică a valorilor eticii comuniste.

Cornelia ȘTEFANACHE

poporului nostru. Nu înțelegem șl nu pu
tem accepta nici un fel de libertate pentru 
creațiile inspirate din concepțiile străine de 
ideologia clasei muncitoare. In România 
pot fi acceptate numai arta și literatura 
care stau pe poziția clasei muncitoare, care 
servesc poporului, socialismului, națiunii 
noastre" — sublinia secretarul general al 
partidului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Imperativul partinității comuniste a ar
tei. imperativ bine cunoscut și atit de apro
piat nouă, ce a răsunat răspicat în recen
tele cuvintări ca, venind în intimpinarea 
credințelor noastre adinei, nu face decît să 
ne dea un nou imbold in a ne ridica acti
vitatea la nivelul marii arte, a marelui 
teatru, nivel către care se tinde de secole : 
o artă îndreptată către formarea persona
lității multilaterale a omului societății so
cialiste. 1

Așa cum s-a arătat pe bună dreptate, 
poporul, masele de oameni ai muncii, avind 
in frunte clasa muncitoare, condusă de că
tre partid, trebuie să constituie — fără nici 
un fel de rabat — obiectul întregii activi
tăți spirituale, inclusiv a teatrului. Este 
firesc să adecvăm necontenit, fără odihnă, 
toate posibilitățile noastre creatoare socie
tății socialiste căreia ii aparținem trup și 
suflet, idealurilor sale Înaripate, propriilor 
noastre năzuințe.

Recentele documente au in plus meritul 
de sinteză și de coordonare a tuturor fac
torilor care pot concura la aceasta ; ele dau 
sentimentul solidarității, responsabilității 
colective pentru ca „tot ce mișcă în țara 
asta ; riul, ramul..." să ne fie nouă, intre- 

gulul popor român condus de partid, prie
ten șl ajutor efectiv. Sărăcia de gindlre și 
creație, imitația servilă ori disprețuitoare 
la adresa valorilor autentice ale acestui 
..pâmint" și ale acestui popor, jocul dc-a 
,,v-ați ascunselea" sau „uite popa, nu e 
popa", nu jxit avea loc indiferent cum s-au 
intrus ori s-au mascat în pnntheonul artei 
și culturii României socialiste. Apărarea 
demnității noastre dc națiune socialistă este 
incompatibilă cu traficul de idei, concepții 
și mentalități străine propriului nostru pro
gram ideologic, program elaborat de noi în
șine l

Un popor harnic și talentat ca al nostru, 
cu un program ideologic ferm și clar, fi
lozofia marxist-lcninistă, umanismul socia
list, este firesc să respingă surogatele, non
valorile și inadvertențele nocive. După cum 
este tire.se ca acest proces să fie dirijat cu 
consecvență, intransigență șl înaltă princi
pialitate niarxist-leninistă de către Parti
dul Comunist Român. Cuvintul secretarului 
general al partidului, tovarășul Nicoine 
Ceaușescu, rostit recent1' constituie un apel 
vibrant, partinic la a medita asupra mun
cii noastre și a acționa neintîrziat in vederea 
aplicării creatoare imediate a unui program 
amplu de măsuri destinat să ducă la îmbo
gățirea necontenită a conștiinței socialiste.

Responsabilitatea națională și internațio
naliștii a partidului nostru se exprimă stră
lucit și prin sublinierea necesității dc a se 
întreprinde un efort ideologic și mai coor
donat, și mai hotărit, spre o sporire de 
calitate a conștiinței socialiste, in vederea 
istoricei construcții, la care cu toții sintem 
chemați sâ participăm activ și creator.

Este știut faptul că ideologia burgheza 
este departe de a fi doar o simplă etichetă 
.-■au slogan. Ea este un instrument minu
țios pus la punct șl, deseori, cu fantezie 
mînuit, spre a sluji menținerea exploată
rii și a celorlalte interese decurgind din 
aceasta. Noi luptăm pentru o altfel de so
cietate. Este normal ca mijloacele noastre

Pentru o îmbunătățire calitativă 

in pregătirea politico-ideologică 

a cadrelor forțelor noastre armate
Recentul program de măsuri, propus de 

secretarul general al partidului nostru, ex
punerea sa la consfătuirea de lucru a ac
tivului de partid din domeniul ideologiei, 
al activității politice și cultural-educative 
constituie documente programatice de o 
deosebită valoare teoretică și practică. Ele 
reflectă cu pregnanță consecvența și clar
viziunea ce caracterizează întreaga activi
tate a Partidului Comunist Român, con
cepția sa profund principială, armonioasă 
și unitară asupra direcțiilor fundamentale 
ale făuririi societății socialiste multilateral 
dezvoltate, în lumina istoricelor hotăriri 
ale Congresului al X-lea al partidului.

Măsurile adoptate de conducerea parti
dului constituie un vast program de acțiu
ne și pentru ridicarea nivelului muncii po
litico-ideologice și cultural-educative ce se 
desfășoară in Academia militară, ele fiind 
primite cu deplină aprobare de întregul 
personal al instituției noastre.

Preocupindu-se de însușirea și dezbate
rea de către cadrele didactice, de între
gul personal al Academiei a bogăției de 
idei cuprinse în expunerea secretarului ge
neral al partidului, comandantul suprem al 
forțelor noastre armate, Comitetul de par
tid, din Academie șl-a propus ca in pregă
tirea noului an de învățămint să fie revă
zute și îmbunătățite planurile și progra
mele facultăților și cursurilor, îndeosebi 
cele de științe sociale, urmărind creșterea 
rolului și influenței acestora in ansamblul 
activității instructiv-educative.

Prin întregul proces de învățămint, vom 
urmări sâ asigurăm însușirea de către elevi 
a concepției marxist-leninLste despre lume 
și societate, cunoașterea temeinică a poli
ticii interne și externe a partidului nostru, 
a luptei sale neobosite pentru edificarea 
patriei socialiste, pentru apărarea suvera
nității și independenței sale naționale, pen
tru intârirea solidarității internaționaliste 
cu toate țările socialiste, cu toate partidele 
comuniste și muncitorești, cu toate forțele 
progresiste și anliimperialiste.

Considerăm ca o îndatorire a noastră de 
prim ordin formarea de cadre militare cu 
o înaltă calificare, capabile să organizeze 
pe baze științifice și să conducă cu compe
tență pregătirea de luptă și politică a tru
pelor, educarea lor ca luptători dirzi pen
tru înfăptuirea liniei politice generale a 
partidului nostru, in măsură să-și aducâ

Mă angajez să-mi dedic scrisul 

modelării partinice a tineretului
Acum citeva zile m-am întors dintr-un 

turneu de conferințe, cu prilejul căruia, 
timp de două luni și jumătate, am fost 
oaspete intr-un șir de țări ale Europei occi
dentale.

Am văzut în Berlinul de vest pletoși. cu 
fețe străvezii de o culoare verde-gălbuie, 
veștejindu-se in floarea vinstei din cauza 
consumului de droguri. Am cercetat pro
gramele cinematografelor și am observat 
câ majoritatea lor prezintă numai filme 
pornografice.

Am asistat la Milano, ne velodromul Vi- 
gorelli, la un concert de jazz, unde cunos
cutul cintăreț de muzică ușoară Giani Mo- 
randi șl alții de aceeași talie au fost ținta 
„proiectilelor" de iarbă și pămint. de fructe, 
de pietre, aruncate de tineri nerăbdători, 
cărora le era indiferentă muzica de cali
tate. pe care îi adusese aici interpretul de 
muzică „pop" Led Zepi>elin, în a doua parte 
a programului. La apariția acestuia mulți 
dintre tinerii prezenți la spectacol au că
zut pur și simplu in delir, urlind in sune
tele stridente ale chitarelor electronice, 
amplificate la maximum de zeci de 
megafoane. La urmă, poliția a fost nevoită 
să intervină, folosind chiar bombe lacrimo
gene, iar spectacolul a trebuit să fie în
trerupt. Am văzut tot pe străzile din Mi
lano tineri aruncind pietre in mașinile 
trecătoare. La Paris am văzut pe bd. Saint 
Germain, pe la asfințit, o haită de „Roker" 
in haine de piele. cu motocicletele lor 
urlătoare, spărgînd vitrinele, creind o at
mosferă de teroare și groază. Am vizionat 
celebrul spectacol „Hair" la Hanovra și 
spectacolul „Oh, Calcutta" la teatrul Elysee 
din Paris, unde publicul era mai fantezist 
îmbrăcat decit „actorii" care erau complet 
gol pe scenă. Am văzut la Viena băieți în 
travesti, fardați, plimbindu-se in plină zi. 
fără jenă, pe una din străzile principale.

Aș mai putea enumera zeci și zeci de 
asemenea scene, dovadă de decadență și 
desfriu, dovadă a unei lipse de o educație 
adecvată și de morală umană. Aș putea 
zugrăvi tablouri sumbre din viața tinere
tului in țările capitaliste.

Cu atit mai mult mi s-a umplut inima 
de fericire cind am revăzut țara noastră, 
tineretul nostru puternic și sănătos, plin 
de dragoste de viață, cu un rost și un țel. 

Ideologico să fie intim legate de scopurile 
acestei societăți, de caracteristicile ci fun
damentale. De aici, datoria Întrebărilor 
grave și puse cu francheță : cu ce putem 
ajuta mal bine eroicul efort al întregii 
noastre societăți conduse de Partidul Co
munist Român ? Dramaturgi, regizori, ac
tori, directori, critici, toți cei chemați să 
ajute la o cit mai elevată șl durabilă stră
lucire a teatrului românesc, toți cei care 
doresc să dea teatrului românesc o și mai 
puternică capacitate de emoționantă in
fluențare, sînt convins că au și inelul in 
aceste ceasuri să mediteze cu și mai mare 
responsabilitate la ce au de făcut pentru 
„omul nou, profund devotat socialismului 
și comunismului" — de fapt, cum o afirmă 
însuși tovarășul Ceaușescu, „țelul suprem 
al politicii partidului nostru".

Sintem uniți sub bolta de nesfârîmat a 
unor înalte convingeri ideologice pe care nu 
le putem primi de nicăieri cu o mai mare 
dragoste pentru poporul român și pentru 
patria sa socialistă, ca de la încercatul nos
tru partid comunist.

Acum, cind toată energia patriei este atit 
de admirabil condusă și îndrumată pe baza 
unui program științific elaborat de Întreaga 
noastră clasă muncitoare și exprimat de 
forul conștiinței el înaintate — Congresele 
al iX-lea și al X-lea al P.C.R. — avem 
datoria de onoare ca — prin forța idealu
rilor, prin creația noastră artistică de înaltă 
valoare națională, pătrunsă de sentimentul 
răspunderilor patriotice — să sporim aces
te cuceriri și posibilități evidențiate cu 
claritate de către conducerea de partid, de 
către tovarășul Nicolae Ceaușescu in ma
gistrala sa expunere de ample semnificații 
principiale, cu o vastă aplicabilitate in via
ța noastră spirituală.

Gheorqhe LEAHU 
ortist emerit,
directorul Teatrului Național 
din Timișoara

contribuția la dezvoltarea științei șl artei 
militare, la perfecționarea continuă a teh
nicii de luptă, la întărirea capacității de 
luptă a armatei noastre, sub steagul inte
reselor patriei, al cauzei păcii și socialis
mului în lume.

Ne preocupăm să imprimăm întregii noas
tre activități un caracter profund partinic, 
un spirit de combativitate și intransigență 
împotriva concepțiilor străine ideologiei 
noastre, a mentalităților retrograde și ma
nifestărilor incompatibile cu etica noastră 
socialistă. Vom veghea, de asemenea, la în
tărirea ordinii și disciplinei militare, la des
fășurarea întregii noastre vieți ostășești in 
spiritul regulamentelor militare.

In lumina indicațiilor programatice ale 
secretarului general al partidului, cadrele 
de la catedrele de științe sociale iși propun 
să-și sporească contribuția la abordarea și 
elucidarea in spiritul materialismului dia
lectic și istoric, a unor probleme de mare 
actualitate pe care le ridică înaintarea so
cietății noastre pe calea socialismului, dez
voltarea mondială contemporană. Ne pro
punem, de asemenea, să sporim aportul ca
drelor noastre militare la rezolvarea unor 
probleme esențiale privind doctrina de luptă 
a armatei noastre, Înțelegerea profundă a 
politicii partidului cu privire la căile de 
creștere a capacității de apărare a patriei.

Ințelegind însemnătatea rolului educativ 
al adunărilor generale ale organizațiilor de 
partid vom milita pentru ridicarea rolului 
acestor adunări, creșterea răspunderii co
muniștilor pentru calitatea activității poli
tico-ideologice și cultural-educative, in ri
dicarea spiritului critic și autocritic și în 
promovarea unei poziții ferme împotriva 
fenomenelor negative.

înarmați cu concluziile teoretice și mă
surile practice cuprinse in vastul program 
de acțiune al partidului in domeniul ideo
logiei, al activității politice și cultural-edu
cative. vom munci cu perseverență și înalt 
spirit de răspundere pentru traducerea in 
viață a sarcinilor ce ne revin în activi
tatea de formare a unor conducători mili
tari cu o temeinică pregătire teoretică mar- 
xist-leninistă, cu o înaltă conștiință socia
listă, profund devotați patriei noastre so
cialiste, cauzei clasei muncitoare.

Colonel Vasile ANESCU 
secretarul Comitetului de partid 
din Academia militară

bine definite. De altfel am căutat să descriu 
mereu in discuțiile care au urmat prele
gerilor mele viața tineretului țării noastre, 
dar mai ales l-am descris la întilnirila 
mele cu elevi și studenți. Am descris con
dițiile de viață și de studiu, posibilitățile 
largi de afirmare a personalității, create 
tineretului de partidul și statul nostru, am 
căutat să schițez in imagini caracteristice 
viața tineretului nostru. Sînt toate a- 
cestea și temeiuri de ordin, să-i spun, mai 
personal de a mă fi simțit adine impre
sionat de expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al partidului, 
privind munca de educare marxist-leninis- 
ță, expunere pe care o consider o chezășie 
indispensabilă pentru bunul mers al vieții 
noastre, pentru un viitor fericit al schim
bului nostru de miine.

Am obținut intr-adevăr mari rezultate 
în opera de educație, de formare a unui 
om nou. Avem un tineret bun. Aceasta nu 
trebuie să ne împiedice insă in a vedea 
existența unor atitudini și mentalități in
compatibile cu spiritul în care trăim și ne 
dezvoltăm. Mentalitatea parazitismului, a 
câpătuielii cu orice preț, a indiferentismu
lui, atitudinea superficială față de produ
sele spiritului, sensibilizarea eronată față 
de unele produse submediocre din dome
niul muzical, cinematografic sau literar — 
această formă primitivă de cosmopolitism, 
de ploconire în fața unor creații străine de 
ideologia noastră — nu trebuie să se ma
nifeste nici în cele mal izolate cazuri. Avem 
țeluri educative precise de atins, avem de 
realizat formarea și educarea tuturor mem
brilor societății în spirit comunist. Iar a- 
ceasta, așa cum s-a spus, nu se poate face 
cu concesii, de orice natură ar fi ele. nu 
se poate face cu lipsă de fermitate ideolo
gică. fără o exemplară intransigență revo
luționară.

Conștient de toate acestea, în calitate de 
scriitor de limba germană, mă angajez in 
fața partidului să depun toată puterea mea 
de muncă și de creație pentru a contribui 
prin scrierile mele, prin întreaga mea acti
vitate, Ia transpunerea in viață a acestui 
măreț program de edificare a conștiinței 
socialiste.

Franz Johanne, BULHARDT

tire.se
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VASILE ALECSANDRI
O EXEMPLARĂ

A NAȚIUNII

CONȘTIINȚĂ 
ROMÂNE

Romantic o vreme, parnasian apoi, 
neoclasic in fine, sedus de perspec
tiva realistă. Vasilc Alecsandri ră- 
mme. dincolo de formele estetice 
cultivate si dincolo de rezultatele 
demersului sâu artistic, o exemplară 
conștiință a națiunii române. un 
scriitor cetățean, asemenea confrați
lor săi pașoptiști, o prezență activă 
in toate evenimentele politice ș> e»o- 
ciale revoluționare ale epocii, un 
partizan înflăcărat al ideii de pro
gres. de emancipare, de libertate și 
echitate. A fost, se știe, unul din
tre liderii mișcării democrai-revolu- 
ționare din Moldova, unul dintre cei 
mai infocați luptători pentru Unirea 
Principatelor și unul dintre cei ce au 
salutat obținerea la Plevna și la 
Grivița a independenței de stat. 
Vasile Alecsandri s-a afirmat ca o 
personalitate de prestigiu, recunos
cută ca atare, și la scară politică și 

altitudine culturală. El rămine 
>mul pentru care cuvintul cel mai 
ubit a fost neîndoielnic România, 
nțeleasă in virtualitățile sale natu- 
-ale, iar țelul său artistic a fost fi
dela de a o sluji, accelerindu-i pro
pășirea, intr-un context afectiv și 
doologic in care cl tindea să fie, in 
<anuri multilaterale, expresia unei 
iimțlri naționale atotcuprinzătoare, 
'omentindu-î debutul liric, in 1843, 
□ena Negri, cea evocată mai tirziu 
n Steluța, ii scria influențindu-i 
irofetic destinul : ..Continuă cum ai 
nceput : cel mai frumos titlu do 
rlorie la carp trebuie sâ rivnească 
m poet este acela de poet național 
i popular !“ Alecsandri făcuse, 
ealmcnte, un gest cu extraordinare 
epercusiuni. Descoperind frumușe
ii e inestimabile ale folclorului, a- 
>andonase tentativa de a continua să 
crie versuri in franțuzește, optind 
lentru lirica de inspirație autoh- 
onâ. in spiritul programului patrio- 
!C al Daciei literare. Cercurile salo- 
larde ale protipendadei ieșene cos
mopolite au ricanat, socotind doi- 
iele și cintecele haiducești publi- 
ate de viitorul ..bard de la Mir- 
cști“. drept ..poezie de colibă". Re- 
dica poetului a fost definitorie. Șl 
«entru sine șj pentru soarta litera- 
urii noastre in genere. Sentimen- 
ului de provincialism cultural, de 
enuflexiune in fața Occidentului 
ediferențiat valoric, echivalind cu 
nitația mimetică și cu pocirea lim
it cu disprețul disponibilităților 
lepuizabile ale inteligenței națio- 
ale, Alecsandri ii opune, decenii 
e-a rindul. virtuțile acesteia din 
.rmâ, vocația sensibilității româ- 
cș:i pentru frumos (..Românul e 
ăscut poet !“, avea să spună en- 
jziasmat romantic, in prefața la cu
rgerea sa de poezii populare), ne- 
oia de a insista educativ asupra 
roblemelor majore ale actualității 
olitice sociale, de a asana mora- 
urile, de a pregăti și Întrezări o 
tare revoluționară, capabilă să mă
re relațiile feudale din toate ți- 
uturile românești și să ridice națiu- 
ea pe treptele civilizației moderne, 
.șa gindită. decizia sa transcrie pil— 
uitor o atitudine ferm angajată. Cu 
lit mai elocventă cu cit interesele 
e clasă l-ar fi putut determina rela- 
v ușor să prefere olimpian o li- 
rratură fără implicații militant so- 
iale. A preferat insă, in toate genu- 
Je abordate, să dialogheze cu sine 
, cu semenii pe temele cele mai a- 
jte ale vremii.
Dialogul începuse încă în 1840, 
nd Alecsandri devine (la 19 ani !) 
«director al teatrului ieșean, căli
te în care iși dă seama lucid căpro- 
ema esențială a acestuia e reper- 
•riuL Că. practic, trebuie creată o 
■amaturgie națională, adine împlin
ii in realitățile epocii, aducind pe 
■enă situații și eroi caracteristici 
«grafiei noastre social-politice și 
orale, dezbătind chestiuni cu au- 
ențâ la marele public, divulgind 
irajos racilele care infestau atmo- 
■:-ra spirituală și perpetuau anacro- 
c și nociv relațiile interumane ce 

cereau grabnic înlăturate. Pentru 
. ca și pentru C. Negruzzi, teatrul 
a o școală, o tribună, un prilej 
• a face radiografia unor tipologii 
almen'.e existente, de a decanta 
dorile de nonvalori, binele de rău, 
ența de aparență, de a educa. Iorgu 

la Sadag-ura (1844), comedie in 
îi acte, reprezentată cu deosebit 
cces, biciuia, in intenția mărturi- 
,ă a autorului, ..un cusur care dom- 
a pe atunci in înalta societate și 
re putea produce rezultate dezas- 
îoasc : era o prostească izmeneală 

a disprețui tot ce era național : 
nbă, obiceiuri, distracții, pină și 
oldova insăși". Cosmopolitismul (in 
o-epția lui negativă) va rămine, de 
Iei, obiect perpetuu al satirei lui 
ecsandri. ca o condiție spirituală a 
otipendadei înstrăinate 6au tinzind 

se înstrăineze, a ciocoiului și a 
rvenituluL Numeroase «scrieri dra
stice stau mărturie. Cum mărturie 
iu și pentru alte ținte ale criticii 
ie sociale. Pentru una, bunăoară, 
natură strict politică, evidențiată, 
să aleg un exemplu, in cele două 

iebre „Cintecele comice" intitu- 
e revelator Sandu Napoilă ultra- 
trogradul și CIe\ etici ultra-dema- 
gul (1860). texte complementare, 
unțind (nu numai ele !) explozia 
mai tirziu din Scrisoarea III-a 

linesciana și din O scrisoare pier- 
tâ. Sau pentru una de ordin pre- 
mpănitor social, cum e cea din 
ssa Boierii și ciocoii (1874), in care 
ilizează o pertinentă fiziologie, in 
calități realiste, a ideii și a men- 
ității de „ciocoi", adică de exploa- 
0T, a contradicțiilor multiple spe- 
ice epocii post-pașoptiste. Alec-
Adri nu nega racilele sociale doar 
comedii, aliindu-și firesc risuL

EXPOZIȚIE OMAGIALĂ
Zu ocazia sărbătoririi a 150 de ani 

la nașterea lui Vasile Alecsandri, 
Biblioteca centrală universitară 

i Iași a fost deschisă o expoziție 
lagialâ de carte. Aceasta cuprinde 
iții princeps rare ale operelor bar- 
lui de la Mircești. cum sint ..Pia- 
i in casă" din 1R47, „Doine și lâ- 
âmioare" din 1862 și altele. Sint 
puse, de asemenea, ediții recente 

Nega, de pe aceleași poziții și In 
proza epica. Istoria unui galbin și a 
unei parale (1844), ingenioasă trecere 
in revistă a citorva structuri carac
terologice, e demonstrativă in acest 
sens. Om de atitudine civică, scrii
tor angajat. Alecsandri a negat răul 
(in diversele întruchipări) ințelegind,

în paraiet. să afirme binele (in va
riatele lui ipostaze). Lumii supra
puse, viciate, retrograde, demagogice, 
situate (ca in viziunea lui Tudor 
Vladimirescu) la antipodul interese
lor colectivității naționale, ii opune 
(chiar dacă idilic) orizonturile neîn
tinate ale spiritualității rurale, iar 
„prezentului mișelit* *- — trecutul 
eroic ilustrat de patrioți ca Ștefan 
cel Mare sau Dan, căpitan de plai. 
Elogiind demnitatea, puritatea, fru
musețea sufletului țărănesc, bunul 
simț, Alecsandri sublinia, prin re
plică, valori ce chezășuiau ideea de 
permanență a unui neam, sentimen
tul acut că masele populare au, in 
ultimă instanță, cuvintul hotăritor, 
că ele reprezintă, prin inepuizabila 
aptitudine de a crea, de a depăși mo
mentele de criză, de a înfrunta vici
situdinile, forța salvatoare. Reliefată 
de altfel și in doinele și cintecele 
bătrinești, culese ae poet din toate 
provinciile românești, in piese trans- 
figurind, liric sau epic, momente eufo
rice sau dramatice, de bucurie sau re
voltă, de reacție epigramatică sau de 
duioșie, de înfrățire a omului cu natu
ra protectoare a patriei, de dor sau de 
jale. Ele vorbesc despre condiția uma
nă, economică, socială sau psihologi
că, indiferent de zona folclorică din 
care a fost culeasă, fiind expresie a a- 
celeiași simțiri. Simțire care la Alec
sandri devine conștiință națională, 
sens și mesaj al luptei politice. Și 
aceasta in toate etapele vieții sale : 
in etapa doinelor și a cintecelor 
haiducești publicate in anii pre- 
pașoptiști : in anul revoluției însăși 
cind tipărește pe foi volante poema- 
manifest Deșteptarea României, 
căreia de peste munți, din Transil
vania. Andrei Mureșanu ii va da. in 
Un răsunet, mobilizatoarea sa ade
ziune ; in epoca exilului, participind 
la adunarea populară de la Blaj, tre- 
cind apoi in Bucovina și, in cele din 
urmă, poposind la Paris, compunind 
acum Hora Ardealului, modificată 
peste opt ani, in Hora unirii, redac- 
tind. alături de tovarășii săi de luptă. 
Prințipiile noastre pentru reformarea 
patriei, scriind apoi emoționanta ele
gie patriotică Adio Moldovei ; in 
etapa furtunoaselor încleștări cu 
rcacțiunea antiunionistă. scoțind cea 
dinții revistă avind in titlu numele 
de azi al patriei — România literară 
(1855) — cu participarea condeielor 
reprezentative din toate provinciile, 
sărbătorind biruința națională de la 
1859 și sprijinindu-1 pe Cuza ; in pe
rioada retrageri, la Mircești cind dă 
luncii de pe Șiret, in ciclul Pastelu
rilor, reverberațiile unui peisaj in- 
cintător, istoriei strălucirile epopeice 
din Dumbrava Roșie și Dan, căpitan 
de plai, iar lui Pcneș Curcanul și 
sergentului din Ostașii noștri. însem
nele de 6imbol ale eroismului. Din
colo de stimuli! particulari sau de 
leitmotive. vreme de o jumătate de 
veac Alecsandri a conferit ideii de 

• Săptămîna nebunilor : SALA 
PALATULUI — 19,30 (seria de bi
lete — 3758), PATRIA — 9; 11,30; 
14; 16,30; 19; 21,15, BUCUREȘTI — 
9; 11,15; 13,30; 16.30; 18,45; 21, GRA
DINA DOINA — 20,30.
• Mihai Viteazul : FLAMURA — 
9; 12,30; 16; 19,30.
• Secretul planetei maimuțelor : 
SCALA — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30; 
21,30.
• O scrisoare pierdută : VITAN
— 15,30; 18, la grădină — 20,15.
• IJarclee : DACIA — 8,45—20,15 
în continuare.
• Cintecele mării : ARTA — 
15,30; 18, la grădină — 20,30.
o B.D. Intră în acțiune : POPU
LAR — 15,30; 18; 20,15.
O s-a întîmplat in recunoaștere : 
LUMINA — 9—13 în continuare; 
16; 18.15; 20,30.
• Cortul roșu : FEROVIAR — 
9,30; 12,30; 16; 19,30. TOMIS — 
9,30; 12.30; 16,45. la grădină — 20.
• Facerea lumii : BUZEȘTI — 
15,30; 18; 20,30, la grădină — 20,30.
• Gaudeamus igltur : CAPITOL
— 10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21, la 
grădină — 20,30.
• Un surîs în plină vară : AU
RORA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15, 
la grădină — 20,30.
• Tudor : MUNCA — 15,30; 19.
• Intîlnire cu o necunoscută : 
FAVORIT — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30, MODERN — 8,30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 20,45, la grădină — 
20,15, MELODIA — 8.45; 11; 13,30; 
16; 18.30; 20,45.
• Pădurea spînzuraților : VOL
GA — 9,30; 12.30; 16,15; 19.15, RA
HOVA — 15,30; 19.
• Bătălia de pc Neretva : BU- 
CEGI — 16.30, la grădină — 20,30.
• Procesul de la Niirenberg 
(ambele serii) : CINEMATECA 
(sala Union) — 10; 13; 16; 19.
• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 10.
• Bătălia pentru Alger : DOINA
— 11,30; 13,45; 16; 18,45; 20,15.
• Treci pragul : COSMOS — 15,30; 
18; 20,15.
• Iubire : MOȘILOR — 15,45;
17,45; 20.
• Din nou despre dragoste : UNI
REA — 16; 18,15.
• Haiducii lui Șaptecal ; Zestrea 
domniței Ralu : GRADINA UNI
REA — 20,30.
• Romeo și
— 9,30; 12,45;
• Renegata :
18; 20,15.
e Ceaikovski 
12; 16; 19,30.
• Eliberarea : PACEA — 16; 19,15.
• O floare și doi grădinari :
FLACARA — 9; 12,30; 16; 19,30,
ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE
— 10, 15,30; 19, VICTORIA — 9; 
12,30; 16; 19,30, FLOREASCA — 11; 
15,30; 19.
• Inteligență cifrată ; Gimnastică

altele însă, deși culturile 
succesive au fost ampla
sate pe terenurile amena
jate pentru irigat, nu 
s-a trecut la efectua
rea udărilor. De aceea, 
organele agricole și spe
cialiștii din unități tre
buie să urmărească ca, 
peste tot unde există po
sibilități, să se treacă la 
aplicarea udărilor — con
diție hotăritoare pentru 
obținerea unor recolte 
mari la aceste culturi.

Tnsâmînțarea tuturor 
suprafețelor propuse a se 
cultiva cu culturi succesi
ve, îngrijirea lor exem
plară constituie o proble
mă de mare însemnătate 
economică, căreia organe
le locale de partid. de 
stat și agricole, conducă
torii fiecărei unități a- 
gricole trebuie să-i acorde 
cea mai mare atenție, 
spre a se obține sporu
rile de producție scontate 
pentru acest an.

al? operelor marelui scriitor, precum 
și traduceri in limbi străine. O ex
poziție similară a fost inaugurată si 
la Biblioteca municipală „Gheorghe 
Asachi" din Iași, iar la librăriile 
..Junimea" și „Mihall Eminescu" au 
fost organizate vitrine cu lucrări a ie 
scriitorului.

(Agerpres) 

poezie semnificații militante, tonali
tăți nu o dată agitatorice. Poetul 
demonstrează o neistovită chemare la 
ceea ce astăzi numim comandă socială, 
o neobișnuită participare afectivă la e- 
venimcntele cardinale alo timpului : 
nu se sfieste să dea mesajului încăr
cături simultan patriotice și politice.

crezind intr-o literatură a cărei me
nire e prin excelentă umanistă, su
perior formativă si al cărei mod de 
expresie nu trebuie (ba dimpotrivă!» 
să ignore nici fondul aperceptiv al 
cititorilor, nici disponibilitățile de 
recepție metaforică ale acestora.

Evident, fenomen inevitabil, sensi
bilitatea actuală, trecută si prin alte 
experiențe estetice, judecind critic 
scrierile lui Vasiie Alecsandri, nu 
mai retine cu entuziasmul spontan 
al contemporanilor acestuia. în- 
treaga-i operă. Examinind-o, obser

TOATE SUPRAFEȚELE DESTINATE 
CULTURILOR SUCCESIVE SĂ FIE INSÂMÎNȚATE

ÎN TIMPUL CEL MAI SCURT!
(Urmare din pag. I)

Dide a terenului. In ju
dețul Constanța multe 
tarlale de pe care s-a 
strins griul continuă să 
fie acoperite cu paie, ceea 
ce impiedică efectuarea 
arăturilor, semănatul cul
turilor succesive.

încă înaintea începerii 
campaniei agricole de 
vară, printr-un ordin al 
Ministerului Agriculturii. 
Industriei Alimentare. 
Silviculturii și Apelor sa 
atrăgea atenția specialiș
tilor din unitățile agricole 
să acorde prioritate re
coltării suprafețelor de 
păioase după care ur
mează să fie semănate 
culturi succesive și. in 
primul rind. porumb pen
tru boabe. Pe suprafețele 
respective, balotarea pa
ielor. eliberarea terenului, 
aratul și semănatul tre
buiau să se execute in cel 
mult două zile de la re
coltare. Dar iată că in 
un^îe locuri aceste indi-. 
c;'*'  nu sint respectate, 
ce a ce ar putea avea ur
mări asupra nivelului 
producției. Ce trebuie 
făcut in continuare ? La 
minister se apreciază că 
suprafețele destinate In- 
sămințării cu porumb 
pentru boabe in cultulă 
succesivă au fost, in rea 
mai mare parte, realizate. 
Acum trebuie semănat 
porumbul pentru masă 
verde și alte plante fu
rajere. De asemenea, cea 
mai mare atenție trebuie 
acordată Insămințării le
gumelor — fasole. ma
zăre. spanac — plantării 
roșiilor și altor culturi, 
lucrări care se desfășoaiă 
in ritm nesatisfăcător.

Pe lingă insămințarea 
cit mai timpurie a cultu

văm naivități și neimpliniri (de ele 
nu sint scutiți nici Eminescu. nici 
Macedonskl și nici urmașii lor), fa
cilități și manierismc. Nimeni nu va 
putea susține insa că nu există un 
stil Alecsandri. O formulă Alec
sandri. O atitudine civică și estetică 
Alecsandri. Corespunzătoare, firește, 
temperamentului său, care (spre a 
recurge la comparații) nu e numai 
horațian. nici numai hugclkm. nici 
doar învecinat cu al lui Beranger 
sau cu al nu știu cui. care e, dincolo 
de afinități elective posibile, exclu
siv al lui. temperament alimentat de 
contactul cu literaturile străine, dar 
mai ales.din contactul cu folclorul 
și cu adevărurile veacului. Atitudine, 
stil și formule care poaria marca 
unei personalități ce, rivnind să a- 
jungă „poet național și popular", a 
înlăturat conjuncția, idcntificind ter
menii. Spre a sui. in posteritate, ne 
culmile care-i dau dreptul să fie 
considerat un model de simțire ro
mânească. o sinteză și un premergă
tor. Cum l-au considerat și contempo
ranii. Colegi de generație sau mai ti
neri. Adică „rege al poeziei", cum îl 
numea Eminescu, „reprezentantul 
cel mai puternic, cel mai complet al 
gindirii și simțirii românești", cum 
îl definea Hașdeu, adăugind : „in 
mintea lui întreagă n-a fost loc pen
tru nimic ce n-ar fi fost specific ro
mânesc și în talentul lui nici o por
nire care să nu fi fost specific ro
mânească", și cum l-au înregistrat, de 
altminteri, istoria și critica noastră 
literară de la Titu Maiorescu încoa
ce. Dar, mai ales, creatorii înșiși 
care, mărturisit sau nu. l-au avut ca 
dascăl. Nu spun nici o noutate, a- 
mintind că autorul Epigonilor debu
tează și sub conul de umbră al lui 
Alecsandri, că tipologiile comediilor 
caragialiene descind din dramaturgia 
acestuia, că teatrul istoric al lui Da
vila și Delavraneea a fost impulsio
nat si de tendințele valorificate in 
Despot Vodă, că orientarea spre fol
clor a lui Sadoveanu a fost înlesnită 
și de lecturi alecsandriniene. că vîr- 
sta tradiționalistă a lui Ion Pillat (și 
nu numai a lui) trebuie partial ra
portată la Pastelurile bardului de la 
Mircești. N-am citat decit citeva 
nume. Li.sta poate fi. la rigoare, 
completată. înmulțind substanțial re
ferințele.

Luind în considerație răsunetul 
operei, consonanța de atitudine, in
tenția de a fi, pe urmele modelului, 
dacă nu o expresie integrală a con
diției de scriitor larg reprezentativ, 
măcar continuatorul uneia sau alteia 
din direcțiile valorificate de el, si, 
in primul rind. al aceleia de artist- 
cetățean, de artist-patriot sensibil la 
comandamentele maiore ale națiunii, 
punind totul in slujba propășirii ei. 
binemeritînd asemenea celui care, 
alături de Doine și lăcrămioare, de 
Pasteluri, de ciclul Chirițclor, de 
suita de legende, de dramele istori
ce, a elogiat virtuțile ostașilor noștri, 
ale dorobanților care, in august 1890, 
ii duceau pe umeri sicriul, spre 
cripta de la Mircești, — iată ceea ce 
recunoaștem noi azi, in „poetul na
tional și popular". Vasile Alecsandri. 
Iată ce îndreptățește omagiul nostru 
de azi, înalta cinstire pe care o dăm 
marii personalități a culturii româ 
nești la aniversarea a 150 de ani de 
la naștere.

Aurel MARTIN

rilor succesive, obținerea 
unor recolte bogate este 
hotărîtă, in mare măsură, 
de respectarea tehnolo
giilor specifice acestor 
culturi. După cum sc 
știe, ca urmare a ploilor 
abundente care s-au pre
lungit pină la începutul 
lunii iulie, pămîntul a a- 
cumulat o rezervă impor
tantă de umezeală, ceea 
ce constituie un avantaj 
pentru reușita culturilor 
succesive. Dar a fost 
suficientă doar o săp- 
tămină cu călduri mari, 
specifice acestui sezon, ca 
pâmintul să se usuce in 
stratul superficial. Pen
tru a se preveni pierde
rea apei din sol, Institu
tul de cercetări pentru 
cereale și plante tehnice 
de la Fundulea a reco
mandat ca pregătirea so
lului pentru semănat să 
se facă nu prin arături, 
ci prin discuiri repetate, 
pentru a se obține o afi- 
nare a solului pe o adin- 
cime de 8—12 cm care să 
asigure o bună incolțire a 
seminței și apoi o dez
voltare normală a plan
telor. Or. se constată că 
in unele locuri aceste in
dicații nu se respectă : 
se dă cu discuitorul o sin
gură dată, ceea ce nu 
e«te suficient deoarece 
solul nu poate fi pregătit 
corespunzător. De aseme
nea. in unele cooperative 
agricole situate în zonale 
din sudul țării, unde eva
porarea apei este foarte 
puternică în aceste zile, 
in loc de discuitoare sp 
folosește plugul la pregă
tirea terenului. Este d'» 
datoria specialiștilor din 
unități ca, paralel cu mă
surile organizatorice vi- 
zind eliberarea rapidă a 
terenurilor destinate cul

turilor succesive, să asi
gure respectarea tehnolo
giei de lucru incepind cu 
pregătirea terenului.

Unul din elementele de 
bază de care depinde ob
ținerea unor recolte mari 
la culturile succesive îl 
constituie irigațiile. După 
cum am mai amintit, in 
această vară, ca urmare 
a ploilor abundente, so
lul are o rezervă de ume
zeală, ceea ce ajută la 
răsărirea și dezvoltarea 
plantelor. Insă mijlocul 
principal prin care se 
poate asigura apa nece
sară îl constituie irigați
ile. Este absolut necesar 
ca după însămințare să se 
intervină cu udări repe
tate pentru a se asi
gura răsărirea rapidă a 
plantelor. în multe uni
tăți agricole se poate ve
dea. in aceste zile, cum 
se revarsă apa din jetu
rile aspersoarelor peste 
terenurile insămințate. în

Au terminat 
recoltatul griului

în ultimele zile, in județul Ilfov s-a lucrat in
tens la recoltatul griului și insămințarea culturi
lor succesive. Datorită bunei organizări a muncii, 
folosirii integrale a capacității de lucru a combi
nelor, cit și intervenției operative a echipelor de 
cosași și secerători pentru stringerea griului cul
cat. intr-o serie de unități agricole recoltarea s-a 
încheiat. Cele trei cooperative agricole din comuna 
Râsuceni au strins griul de pe suprafața do 1105 
ha. Această importantă lucrare a fost terminată si 
in cooperativele agricole Dărăști-Vla.șca, Călugă
reai, Hulubești, Mironeșli și altele. In prezent, me
canizatorii și cooperatorii din județ continuă in 
ritm intens lucrările de recoltare a griului și de 
însămințare a culturilor succesive de plante fu
rajere și legume pe suprafețele prevăzute.

Consfătuire pe teme ale muncii 
politico-educative de masă

BAIA MARE (corespondentul 
„Scinieii" Gaftone Vasilc). — In 
ziua de lfl iulie a.c., din Inițiativa 
biroului Comitetului județean de 
partid Maramureș, la Baia Mare a 
avut loc o consfătuire pe teme ale 
activității politico-educative de masă 
la care au participat aproape 200 de 
activiști de partid, secretari ai orga
nizațiilor de bază, responsabili cu 
munca de propagandă dtn comitetele 
de partid șl ai colectivelor de agita
ție politică din peste 30 de Întreprin
deri și instituții. La lucrările consfă
tuirii a participat tovarășul Gheor- 
ghe Blaj, prim-secretar al Comite
tului județean de partid Maramureș. 
In lumina programului de educație 
comunistă a m nnbrilor de partid, a 
oamenilor muncii cuprins in propu
nerile dc măsuri și in recenta ex
punere a tovarășului Nicolae 
Ceaușascu, consfătuirea a prilejuit 
un larg schimb de experiență și de 
opinii privind obiectivele economice 
și educative care 6tau pe agenda de 
lucru a organizațiilor de partid, a 
colectivelor dc agitație politică din 
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Julleta : CENTRAL 
16,15; 19,30.

VIITORUL — 15,45;

: GRIVIȚA — 9;

întreprinderi și instituții, diversifica
rea și promovarea celor mai atrac
tive, eficiente și combative forme și 
metode ale muncii politico-educative 
in vederea îndeplinirii exemplare a 
sarcinilor dc plan șl a angajamente
lor luate in întrecerea socialistă, 
întăririi disciplinei in muncă, dez
voltării atitudinii noi față de muncă 
șl avutul obștesc, creșterii conștiin
ței socialiste a maselor. Cei pre- 
zenți la consfătuire au făcut tot
odată o vizită de lucru la Uzinele 
metalurgice de metale neferoase din 
Baia Maro unde au luat cunoștință 
pe viu de experiența dobindită de 
comitetul de partid și de colectivele 
dc agitație politică din această uni
tate economică.

Cu o vie însuflețire participanții 
la consfătuire au adresat o tele
gramă C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, prin care se an
gajează să acționeze cu hotărirc și 
nesecată energie pentru traducerea in 
viață a programului de îmbunătățire 
a activității politico-ideologice și 
cultural-educative de masă.

și fantezie ; Sugestie șl psiholo
gie ; Raliul morții ; Leul ; Dănilă 
Prepeleac : TIMPURI NOI — 9—
20,15 în continuare.
• Secretul din Santa Vittoria :
PROGRESUL — 15.30; 18; 20,15,
FERENTARI — 15; 17,45; 20,15.
• Greșeala fatală : EXCELSIOR
— 9; 11,15; 13,30; 18; 18,30; 20,45, 
LUCEAFĂRUL — 8.45; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 21. FESTIVAL — 8,45;
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.

teatre
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (la Teatrul de vară „23 
August") : Domnișoara de Belle- 
Isle — 20.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : La izvoare de frumu
sețe — 18,30.
• Teatrul satirlc-muzlcal „C. Tă- 
nase“ (la grădina Boema) : Vox... 
Boema — 20.
• A.R.I.A. (în sala Ansamblului 
artistic „Rapsodia Română") : 
Spectacol extraordinar susținut 
de Ansamblul folcloric din Repu
blica Populară Albania — 20,30.

tv
15.30 Deschiderea emisiunii. Te

nis de cimp : România— 
R.F. a Germaniei. în finala 
grupei B din zona europeană 
a „Cupei Davis". Partida de 
dublu. Transmisiune directa 
de la arena Progresul. Crai- 
nic-comentator : Emanuel Va- 
leriu.

17.30 Emisiune în limba germană.
18.15 Bună seara, fete ! Bună sea

ra, băieți !
19.15 Publicitate.
19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnalul de seară > Sport.
20,10 Tele-enciclopedla. Din cu

prins : Adamclisi ; Sahara ; 
Breviar ; Nord.

21.00 Desen animat.
21.15 Intîlnire cu... Venus. Specta

col muzical-distractiv trans
mis din stațiunea Venus. Cu
prinde : • Muzică ușoară cu : 
Gigi Marga, Elena Caragiu, 
Puica Iglroșeanu, Dumitru 
Rucăreanu, Horla Moculescu, 
Cătălina Marinescu, Stela 
Enache • Muzică și dansuri 
populare cu formația Briule- 
țul și formația Ion Banu 
• Momente vesele cu : Dldi 
Ionescu, Dem. Rădulescu, 
Mlhai Fotino, Gelu Manola- 
che. Jean Constantin • Dans 
comic cu Francisc Valkay șl 
Dorina Fleșeriu • Fabule in
terpretate de Ion Finteș- 
teanu.

22,40 Telejurnalul de noapte.
22,50 Săptămina sportivă.
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I PREOCUPARE (
j SUSJINUTĂ j
j PENTRU J
! DIVERSIFICAREA |
i PRODUCȚIEI i
! t
ț O componentă principală a 
i activității pe care o desfășoară i
1 neobosit colectivul de muncă al 1 
l Uzinei de fabricație, reparații și l 
/ montaj utilaj pentru agricultură 
‘ o constituie diversificarea conți- ) 
I nuă a producției. i
» Cu cițiva ani in urmă - ne I 
1 spune directorul uzinei, ing. Lu- l 
i dovic Reghenștreif — colectivul J 
1 nostru realiza circa 100 de sor- j 
l timente, îndeosebi piese de i 
’ schimb pentru tractoare. Astăzi. ’ 

V in uzină se execută 310 de sor- i 
i timente și 34 tipuri de utilaje i 
1 necesare agriculturii. }
l Anul acesta, muncitorii, ingi- i 
’ nerii și tehnicienii de aici și-au ’ 
\ propus să lanseze in producția \ 
i de serie 94 de noi sortimente • 
’ de piese de schimb și mașini a- 1 
l gricole. Pină la această dată, ț 
’ spre mindria colectivului, s-au i 
ț realizat 89 de sortimente mult 1 
i solicitate de agricultură. Ultimul l 
’ sortiment realizat in uzină — 
i pinză pentru combina Cl—C3, a ) 
, ridicat prestigiul de care se 1 
‘ bucură produsele ce poartă mar- ’ 
i ca fabricii botoșenene. Intr-un l 

timp record (in două luni, in <’ 
ț loc de 6 luni), aici s-au executat ț 
< peste 12 000 pinze pentru corn- ( 
* binele unităților agricole din in- ’ 
l treaga țară. De curind, in uzină i 
’ a inceput producția de serie la [ 
ț un nou utilaj de mare producti- ) 
i vitate — dispozitivul de admi- l 
’ nistrat îngrășăminte chimice in ’ 
l apa de irigat. De asemenea, in i 
’ cursul lunii august va fi lansat » 
ț in producția de serie prototipul 1 
. unei mașini pentru abatoarele l 
1 de păsări din țară, primele c- ; 
i xemplare urmînd a fi montate \ 
’ la l.A.S. Crevedia.

iFAPTUL! 

DIVERS
I La doi pași I 
| de dispensar |

S-a Intimplat, In plină zi, pe ■ 
una din străzile orașului Sucea- I 
va. In drum spre casă, elevul | 
Virgil Gavrilescu, in virstă de 
16 ani, a căzut dintr-o dată pe I 
caldarim. Avea nevoie urgentă I 
de ajutor medical. La cițiva me- ’ 
tri de locul respectiv se afla dis- I 
pensarul comasat de copii. Mai I 
mulți trecători aflați In acel mo- I 

Iment prin apropiere au sesizat ■ 
cazul medicilor Minette Schieber I 
și Ecaterlna Cazacu, care erau | 
de serviciu în dispensar. Cere-

Irile de prim ajutor au fost insă I 
refuzate in mod categoric. Abia I 
după îndelungi insistențe din • 
I partea cetățenilor, medicii res- I 

I pectivi s-au prezentat la fața I 
I locului. Dar... era prea tirziu I | 

Elevul încetase din viață. Nu in- . 
tenționăm să punem un diagnos- I 
tic pe marginea acestui fapt. I 
Poate că dacă ajutorul sosea la

Itimp, deznodămintul ar fi fost I 
cu totul altul. Sau poate că nici I 
asta nu l-ar fi putut sal- I 
Iva. Asupra acestor chestiuni ■ 
rămine să se pronunțe forurile I 
de resort. Dar, pină la elucidarea | 
lor. cum ar putea fi calificată a- 
titudinea celor două cadre me- I 
dicale, care nici nu voiau să se I 
uite la bolnav, deși acesta se afla 1 
sub ochii lor ?

| „Colecționa- 
I rii“ au rămas 

tablou!
Profund afectat, un locuitor 

1 clin comuna Pungești (Vaslui) a 
I sesizat organele de resort că i-a 

dispărut din casă un tablou de 
mare valoare. Incepind cercetă- 

Irile, anchetatorii au încercat să 
elucideze mai întii împrejurările 
in care fusese achiziționat tabloul 

Icu pricina. Pornind pe acest fir, 
ei aveau să descopere cu sur
prindere, in comuna menționată, 
numeroși alți „colecționari" in- 

Itr-o situație mai mult sau mai 
puțin similară. Ce se intimplase? 
Acum un an, poposise in Pun- 

■ pești Vasile Gorgan din Olte- 
I nița, care, înarmat cu citeva vop- 
I sele, a reușit să-i convingă pe 
I localnici că este pictor și că, pe 

deasupra, mai posedă și o serie 
de pinze celebre. In plus, altă 
serve de tablouri, nu mai puțin 

I celebre, urmau să ia naștere 
chiar sub ochii lor, deoarece 
dumnealui venise aici ca să pic- 

Iteze ! Cit ai bate din palme, « 
vindut pină și... pinzele neînce
pute și, după ce și-a umplut bine 
punga, a pornit în căutarea al- 

I tor „izvoare" la fel de bănoase. 
I Depistat nu de mult la Oltenița, 
’ V. G. a fost trimis in instanță 
| și și-a primit pedeapsa cuvenită. 
I Păgubașii insă, in ciuda sentinței 
| pronunțate, au rămas tot păgu- 
Ibași : „pictorul" nu putea fi con

damnat să le execute tablourile 
comandate, deoarece avea talent 
numai de... escroc sadea !

I
I

■ Dezghețați... 
frigiderele!

Deși ne aflăm in luna lui Cup- 
• tor, un mare număr de congela- 
Itoare și vitrine frigorifice din 

magazinele alimentare și unită
țile de alimentație publică din 

I orașele județului Neamț nu func
ționează. Unele dintre acestea 
stau defecte de aproape un an de 
zile. Ca urmare, in magazinul a- 

Ilimentar nr. 75 din Piatra Neamț, 
s-au alterat de curind circa 100 
kg de carne. La complexul ali- 

Imentar din Tirgu Neamț, frigi
derul servește drept ladă pentru 
depozitarea pernelor și huselor 

I de la scaune, in vreme ce meze
lurile au fost depozitate într-o 
cameră călduroasă. Nici cele care 
funcționează nu prezintă prea I multă garanție. Datorită faptu
lui câ lipsesc termometrele 
temperatura din ele nu poate fi I controlată niciodată. Din această 
cauză unele devin adevărate con
gelatoare, iar altele... radiatoare! I Toate apelurile făcute de condu
cerile unităților respective că
tre forurile lor superioare și la 
întreprinderea de specialitate au 

Ifost primite cu atita... răceală, 
incit nici nu mai e de mirare de 
ce au înghețat frigiderele I Să 

Inu fie oare nici un mijloc pen
tru a le dezgheța ?

| Unde este 
| Eugen?

I Al lat in vacantă ta bunici, In
Batlești, str. Cringului nr. 7, mi
cuțul Eugen Triculescu, in virstă 

Ide 8 ani, a ieșit in ziua de 5 iu
lie a.c. pe stradă să se joace îm
preună cu alți copii. După citeva 
ore, cind bunicul (Grigore Tri- 

Iculescu) s-a dus să-l cheme a- 
casă, ia-l de unde nu e. De |t- 
tunci, bunicii și părinții (Costel 

11 riculescu din Craiova, cartierul 
Valea Rosie bloc G 4, scara C, 
apart. 14) l-au căutat peste tot, 

Idar fără rezultat. Copi-lul era îm
brăcat intr-o cămașă in carouri 
verzi, pulover negru cu mined 
scurte și pantaloni de trening u- 

Izați. iar în picioare avea o pe
reche de teniși vechi. Cine poate 
da relații in legătură cu dispa-

■ riția sa e bine să se adreseze fie 
I pârinfilor sau bunicilor, fie orga- 
| nelor de milvție.

Rubrica redactată de t 
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe POPESCU 

I cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"
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OMUL FA TĂ ÎN FA ȚĂ CU EL ÎNSUȘI...

Partidul
ne cere...
Durăm o lume nouă șl un om 

nou aici, pe pămintul de la Car- 
oați și Dunăre, iar dincolo de 
efortul cotidian, de munca și 
gindurile noastre de fiecare zi, 
partidul ne Învață să căutăm 
sensuri : glasul partidului ne 
cere să medităm, cu gravitate și 
răspundere, la misiunea istorică 
a omului, la dimensiunile ei. la 
supremele comandamente care 
guvernează istoria lumii și a 
tării. In numele prezentului so
cialist, __
cretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. ... ... 
gindim șl să lucrăm viitorul so
cialist. comunist.

Niciodată nu a despărțit parti
dul nostru comunist lumea 
Interioară a omului de lumea 
exterioară ; marile zidiri ale 
socialismului — rodul 
Si miinilor 
de ore-om 
toniere, în 
cuptoarelor ______________
produc oțel și energie, și pîine 
dar. înainte de orice, ele au 
produs și produc oameni. în fo
cul muncii subordonate unui 
ideal măreț, de la roabele și 
tirnăcoapele Agnitei — Botorca 
pină la computerele care opti
mizează astăzi transporturile pe 
marile șantiere, minuind unel
tele. oamenii și-au modelat 
conștiința : poporul condus de 
partid a făurit in România uzi
ne, centrale electrice, furnale, 
dar. o dată cu ele. s-a făurit o 
nouă clasă muncitoare, o nouă 
țărănime, o nouă intelectualita
te. Prin cei mai înaintați fii ai 
săi. comuniștii, poporul român 
si-a văzut întruchipate in realul 
faptei, marile latente de veacuri, 
în anii noștri, talentele, ener
giile. facultățile creatoare au 
izbucnit la lumina zilei, s-au 
revărsat în marș triumfal peste 
tară. Omul nou. constructor 
liber sl lumii noi și al său, al 
unei noi realități materiale și 
spirituale, este astăzi o reali
tate. prezentă In milioane de 
oameni, de-a lungul și de-a latul 
patriei. Produsul suprem al so
cialismului, omul socialist, se 
pregătește pentru noi victorii.

în numele prezentului socia
list. sintem chemați să lucrăm 
pentru viitor, după cum in nu
mele viitorului lucrăm în pre
zent. Această permanentă inter
ferență. această strinsă împleti
re Intre timpii istoriei, este pro
prie comuniștilor. adevărați 
acceleratori ai istoriei. întreaga 
istorie a Partidului Comunist 
Român, de la 8 mai 1921 și pină 
astăzi, stă chezășie pentru ma
rea capacitate prospectivă, pen- 
1ru permanenta pronensiune 
spre viitor a comuniștilor ro
mâni. Si poate că de aici izvo
răște una din virtuțile funda
mentale ale partidului : putinta 
de a duce, Încontinuu, poporul

partidul nostru. se-

ne cer sâ

comunist 
de 
zidiri 

1 minților 
noastre, a miliarde 
petrecute lingă be
ta ta planșetei si a 
Siemens-Martin —

către un ideal, de a-1 înfățișa 
apoi concret, realizat si. pe a- 
ceastă bază, de a-si ciștiga. in
tegral și definitiv. încrederea 
națiunii. Pentru comuniști. în
totdeauna. viitorul începe astăzi.

Astăzi, partidul ne înfățișează 
țara de miine și omul de mi inc. 
Omul de miine — cel pentru 
care munca va fi o necesitate 
și o plăcere, cel pentru care nor
mele eticii comuniste vor fi. de 
asemenea, o necesitate, cel care, 
pe acest temei, va fi omul de
plinei libertăți — se pregătește 
in uriașul creuzet al prezentului 
si partidul nostru comunist, prin 
glasul secretarului său general, 
ne cheamă să lucrăm și să gin- 
dim pentru el. să ne dedicăm 
forțele înfloririi sale.

Fată in fată cu el însuși, 
omul contemporan se confruntă 
cu proiecția sa în viitor — așa 
cum i-o înfățișează partidul. 
Este rodul cel mai pur al gîn- 
dirii prospective a partidului, 
realizarea cea mal nobilă către 
care partidul ne cheamă. Parti
dul cere fiecăruia dintre noi o 
confruntare lucidă, responsabilă 
cu noi înșine si cu omul viito
rului, cel către care ne îndrep
tăm. Fiecare dintre noi. medi- 
tind cu gravitate la sensul isto
riei și la sensul destinului său. 
este chemat să aprindă în forul 
său interior reflectorul lucidi
tății și. in spirit partinic. în 
spiritul ideologiei partidului 
nostru, al gindirii alesului fiu 
al poporului român, conducăto
rul partidului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, să-și exami
neze cu bărbăție ființa. Univer
sul interior, la fel de bogat ca 
și cel exterior, se supune pe
riodic, in conformitate cu legile 
sale, unei analize, unei auto
evaluări. se auto-definește. Fată 
in față cu el însuși, omul pre
zentului socialist iși datorează 
sieși și datorează societății o 
permanentă confruntare cu mo
delul său — omul viitorului, 
prefigurat de partid.

A trăi în chip revoluționar, 
comunist înseamnă și a te su
pune acestei analize revoluțio
nare. Trăsăturile eticii comu
niste n-au căzut din cer și nici 
nu cresc de la sine ; trăsăturile 
eticii comuniste sint rezultatul 
unei continui activități revolu
ționare a partidului, a fiecărui 
comunist. Este sensul grav, pro
fund care străbate de la un capăt 
la altul expunerea secretarului 
general al partidului, fundamen
tul activității politico-ideologice 
a partidului, carta morală a 
omului prezentului socialist, a 
omului viitorului.

Și față in fată cu el însuși. în 
numele prezentului socialist, o- 
mul se pregătește pentru viito
rul comunist.

George-Radu CHIROVICI

înfăptuim o operă do o măreție fără precedent in Istoria 
existentei noastre : cdl licăre a socialismului pc p.'unintul 
României. Arcs!ci nobile cauze I se dăruiesc trup șl 
suflet milioane de oameni, cu conștiința fermă că înde
plinesc menirea Istorică dc constructori ai noii orinduirl 
sociale — mai bune și nud drepte. Există o trăinicie a 
pasiunii, a participării și spiritului de abnegație al tu
turor celor care, sub conducerea partidului, acționează în 
numele socialismului — înalt ideal moral și material. In 
acest vast cimp magnetic dc acțiune a forțelor stimulate 
de țelul comun, iniilnim nu o dată fapte excepționale, 
spiritul de sacrificiu, dăruirea totală, inițiativa, o vibran
tă noblețe sufletească care depășesc, comportarea obiș
nuită. citadină, alirmînd puternic principiile șl normele 
morale înaintate, devenite norme de muncă șl viață in 
orinduirca noastră. Rindurilc care urmează nu sint de
ci! o frintură din marca cronică a eroismului dc fiecare 
zi al poporului nostru cc-și clădește prin muncă harnică 

personale, prezentul și viitorulidealul fericirii sociale și 
socialist al patriei.

Stăm de vorbă cu Cristea 
Nanciu la stația dc aceti- 
lenă. Alături — rezervoare 
cu blindaje puternice ce 
zâvorăsc mari puteri in
dustriale domolite de om, 
subordonate cerințelor sale. 
Cristea Nanciu munceș
te in acest peisaj al e- 
nergiilor — are 28 de ani 
neintrerupți la Uzinele „23 
August'*  din Capitală — și, 
după spusele sale, nu-și 
imaginează un alt loc de 
muncă fără compresoare, 
fără pulsul firesc de vitali
tate către toate sectoarele 
uzinei.
— Ați fost unul dintre 

muncitorii care au trăit un 
episod dramatic acum ci- 
teva săptămini. Vreți să ne 
spuneți cum s-au petrecut 
lucrurile ?

— Să vă spun. Lucra
sem in schimbul I. Sosi
sem de cîteva ore acasă și 
numai ce aud sirena de a- 
larmă. Știți, eu locuiesc a- 
proape de uzină. ,.Nu-i 
semn bun — zic. Plec !“ 
„Unde omule ? — mă în
treabă ai mei. Abia ce ai 
venit**.

— Cine era în schimbul 
II ?

— Tânase Manciu. Gazo- 
genist de încredere.

— Cu toate astea, ați 
plecat !

— Păi voiam să văd eu 
ce s-a întimplat. Dacă era 
nevoie de mine ? Mai mult, 
ce să vă spun ! Am venit, 
am lucrat cot la cot cu 
ceilalți pină dimineața, am 
mers acasă, m-am odihnit 
două ore și din nou la 
uzină. Asta a fost...

Sintem nevoiți să-1 com
pletăm pe tovarășul Cris
tea Nanciu. Nu, n-a fost 
numai atit ! Concizia rela
tării este străbătută de un 
sentiment de modestie 
care, desigur, ii face cinste. 
Dar, pentru ca cititorul sâ 
înțeleagă despre ce-i vor
ba, trebuie să ne oprim 
mai pe îndelete asupra 
faptelor. Erau orele 18.30 
cind. la una din instalațiile 
Uzinei „23 August", s-a pro
dus o defecțiune serioasă. 
Sint afectate din capul locu
lui stația electrică ce ali
menta cu energie cazangeria 
și secția mecanică, stația de 
compresoare. Situația de
vine cu atit mai gravă cu 
cit la cițiva pași se află 
stația de acetilenă și re
zervoarele de combustibil, 
în această tensiune maxi

mă, o mină de oameni cu
rajoși iși asumă responsabi
litatea luptei. Reținem nu
mele comuniștilor Traian 
Drâghicl, Anton Dcmjcn, Io- 
nița I)„ Ion Toma, inginer

jertfa supremă, tezaurul 
do bunuri pe care mintea 
și brațele sale le durează 
in procesul muncii, ndâu- 
gindu-le firesc patrimoniu
lui de valori ale poporului.

— N-am dori — ne-au 
spus muncitorii Traian 
Drâghici și Constantin 
Mustață — să exagerați 
cumva lucrurile. Da, am 
venit la uzină, apoi 
timp dc două săptft- 
mini încheiate am mun
cit cu toții la normalizarea 
activității in sectorul nos
tru. Dar această atitudine 
ar fi avut-o oricare mun
citor. O dovadă in aceas
tă direcție ? In ajutorul 
nostru, al celor de la cen
trala electrică, au sărit 
muncitori de la mecanic 
șef, uzinaj locomotive, 
mecanică, cazangerie. U- 
mărul întregii uzine l-am 
simțit alături de noi.

tății, care își îndeplinesc 
cu cinste îndatoririle lor 
de muncitori. Aceste valori 
morale noi le stimulăm și 
cultivăm cu grijă, ele alcă
tuind zestrea de trăsături 
etice înaintate ~ a întregii 
uzine. In împrejurarea des
pre care discutăm insă, co
lectivul nostru s-a dovedit 
la înălțime, și pot să spun 
câ am avut surpriza să re
descopăr o bună parte din 
cei cu care lucrez. Un 
exemplu din multele pe 
care le-aș putea oferi.

Inginerul Călin se opreș
te asupra gestului munci
torului Cristian Vlașca. 
Era la ci te va zile după in
cendiu. Duminică. Instala
țiile furnizau deja energie 
sectoarelor uzinei. Munci
torii făcuseră astfel dovada 
înaltei lor abnegații și dă
ruiri. Spre seară s-a pornit 
o ploaie torențială. Cris

FAPTE DEMNE 
DE CALITATEA 
DE MUNCITOR 

COMUNIST
I. Călin și, alături de ei, 
al altor muncitori ca Eugen 
Ursei, I. Bordeîanu. Marin
Roșu. Radian P.. Constan
tin Mustață. Lor li s-a a- 
lăturat și Cristea Nanciu 
care, singur, fără să fie 
chemat de acasă, a venit 
la uzină, a luat măsura ur
gentă a evacuării gazelor 
de la stația de acetilenă 
prin subteran.

— Ce anume v-a îndem
nat să veniți ?

— Păi, v-âm spus : am 
auzit sirena de alarmă. A- 
poi, eu sint muncitor și co
munist și era de datoria 
mea și de muncitor și dc 
comunist să tiu acolo unde 
era nevoie de mine.

Cristea Nanciu, și ca el 
atiția alții, a considerat 
drept o obligație intimă, 
morală, prezența sa la a- 
ceastă situație excepțio
nală, aportul la depășirea 
dificultăților ivite, asuma
rea unei răspunderi deose
bite, act ce a presupus cu
raj deosebit, spirit de ab
negație. Deslușim din a- 
ceste trăsături chipul mun
citorului înaintat, educat 
de partid în spirit comu
nist, devotat cauzei căreia 
îi consacră toată energia, 
hotărit să apere, pină la

Umărul cald, al solidari
tății și întrajutorării mun
citorești. Umăr puternic, 
de nădejde și la bine și la 
greu, in stare să învingă 
obstacolele, să afirme ma
rile energii, conștiința îna
intată a producătorilor de 
bunuri materiale și spiri
tuale animați de Idealul 
comun — edificarea noii 
orînduiri. Discutăm cu In
ginerul I. Călin, șeful ser
viciului energetic :

— în această împreju
rare de excepție, ați avut 
bucuria să „redescoperiți" 
oameni cu care lucrați de 
ani de zile — spuneați.

— Muncesc de mulți ani 
în acest sector al uzinei și 
cred că am ajuns sâ cu
nosc destul de bine oame
nii de aici. Cunosc foarte 
mulți dintre muncitori care, 
înainte de a pleca acasă, 
după terminarea schimbu
lui se uită și verifică pen
tru a nu știu cita oară uti
lajele. ca să se convingă 
că totul e in regulă. Alții 
se întorc din drum pentru 
a repeta o dispoziție celor 
care le-au luat locul la da
torie. îi știu pe nume pe 
acei care, atunci cind sint 
liberi și pleacă de acasă, 
lasă adresa unde pot fi 
găsiți la caz de nevoie. Cu 
alte cuvinte, știu că lucrez 
cu oameni care au un dez
voltat simț al responsabili

tian Vlașca era acasă, in o- 
rele lui de odihnă. La uzină, 
motoarele salvate cu pre
țul unor eforturi dincolo de 
obișnuit erau descoperite. 
Ploaia putea provoca stri

căciuni. Dintr-un elementar 
simț al datoriei, Cristian 
Vlașca vine la uzină, aco
peră cu prelate motoarele 
electrice și nu pleacă îna
poi. acasă, pină nu se con
vinge că totul c in ordine.

Gestul este, intr-adevăr, 
simplu. El concentrează 
însă o mare semnificație, 
dimensionează spiritul da
toriei morale care ordonea
ză o Întreagă conduită de 
muncă, de existență și 
care, in fond, înseamnă în
țelegerea conștientă a o- 
bligațiilor asumate. Pe a- 
ceșii piloni de înaltă res
ponsabilitate civică se 
înalță nu numai faptele 
răscolitoare ca acelea mai 
sus înfățișate, dar însuși 
edificiul perfecționării și 
autodepășirii omului nou, 
constructor demn al socia
lismului. Atitudinea tra
versata de curaj și dă
ruire, comportarea umană 
deosebită, care in mod cu
rent se numește eroism, 
reprezintă rodul educației 
socialiste sedimentate de-a 
lungul anilor la școala 
muncii în această presti
gioasă uzină a țării. Ia 
școala formării unor oa
meni cu o înaltă ținută 
morală. Asemenea trăsături 
precum sint curajul, fermi
tatea, spiritul de sacrifi
ciu, eroismul, voința de a 
învinge, capacitatea de a 
pune mai presus de orice 
interesele generale ale co
lectivității, ale cauzei no
bile a socialismului, defi
nesc fizionomia morală a 
comunistului.

Iar episodul petrecut In 
urma cu cîteva săptămini 
la uzinele „23 August" — 
probă trecută cu e- 
roism de muncitorii de 
aici — nu reprezintă decit 
una din miile de pagini ale 
eroismului de fiecare zi pe 
care le scriu cu cerneala 
faptei trainice, de durată, 
milioane de constructori ai 
socialismului.

Hie TANASACHE

— Formidabil ! Intitulează-l „univers steril" ! 
Desen de Eugen TARU

Mai întiî. faptele :
In sala de spectacole a 

clubului uzinelor „Tracto
rul" din Brașov a avut loc 
in urmă cu câteva zile un 
proces penal. Inculpații : 
tineri intre 17 și 29 de ani. 
în 6ală se aflau tineri din 
toate întreprinderile și 
instituțiile municipiului. 
Rechizitoriul : nouă tineri 
muncitori (intre care 5 de 
la uzinele „Tractorul", cei
lalți de la uzinele ..Rul
mentul**  și de la alte între
prinderi) s-au organizat in 
bandă și. In seara zilei de 
3? Ianuarie a.c., după ce au 
participat la un bal care se 
desfășura la clubul „Trac
torul**,  unde au băut un 
număr nedefinit de 6ticle 
de bere, au pornit spre 
clubul uzinelor ..Steagul 
Roșu", unde se desfășura un 
alt bal. Acolo, unii dintre ei 
au intrat fără să achite bi
letul de intrare, au refuzat 
să se dezbrace la garde- 
Tobă. i-au bruscat pe cei 
însărcinați să mențină or
dinea. au provocat o încă
ierare în urma căreia au 
fost scoși in stradă. In 
stradă s-au râfuit cu cițiva 
trecători, apoi s-au dus la 
clubul uzinelor „Metrom", 
au pătruns in sala de bal 
(pentru că și acolo se desfă
șura un ba!) și. fără nici un 
motiv, au început și acolo 
sâ lovească in stingă și în 
dreapta. Cercetările ulteri
oare ale miliției au scos la 
iveală următoarele cei 

se constituiseră mai 
demult in bandă și i>i con
fecționaseră (in uzină) in
strumente speciale pentru 
bătaie. Unul dintre ei mai 
suferise o condamnare 
pentru furt, un al doilea 
fusese de trei ori amendat 
de miliție pentru scandaluri 
provocate in restaurante. 
Procesul, desfășurat pe par
cursul citorva ore. într-o 
&ală arhiplină, a dezbătut 
faptele istorisite mai sus și 
b-a isprăvit cu o sentință 
prin care inculpații au fost 
condamnați la pedepse pri
vative de libertate pe du
rate intre 3 ani — 3 ani șl 
șase luni, pentru „ultraj 
împotriva bunelor mora
vuri". ..lovire" și „tulbura
rea liniștii publice". Se a- 
daugâ despăgubirile civile 
cuvenite părților vătămate.

Sa examinăm dosarul a- 
testui caz. La cererea or
ganelor de anchetă penală, 
în', aprinderile in care au 
lucrat cei nouă au intocm 
scurte caracterizări. El-

ne vor ajuta să înțelegem 
mai bine contextul in care 
a evoluat atitudinea acestor 
băieți. Ne vom opri la ca
racterizările provenite de 
la uzina „Tractorul".

..Pavel Zaharia, născut 
la 23 iunie 1951. in comuna 
Vlădeni — Botoșani. A fost 
angajat in uzină la 11 oc
tombrie 1969, in secția mo
tor, ca muncitor in formare 
pentru meseria de strungar. 
In primele trei luni de pro
ducție s-a dovedit a fi 
foarte ascultător, a învățat 
destul de repede modul de 
funcționare și minuire a 
utilajului ajungind, in li
nele cazuri, să dea un ran
dament egal cu al munci
torilor mai vechi. La un 
moment dat, și-a schimbat 
brusc atitudinea. A început 
să lipsească nemotivat, 
randamentul i-a scăzut 
pentru că venea la lucru 
obosit".

„Dumitru Neagu a fost 
angajat la 18 august 1967 
ca muncitor in formare 
pentru meseria de frezor, 
la secția reparații mașini. 
Opt luni mai tirziu s-a mu
tat la secția motor ca mun
citor in formare pentru 
meseria de strungar... In 
cei peste trei ani și jumă
tate cit a lucrat in uzină, 
la început s-a dovedit a fi 
un element care știe ce 
vrea, pentru ca. după un 
an, să se transfere (pri
mul transfer s-a petrecut 
la mai puțin de 8 luni 
n.r.) de la o secție la alta, 
de la o linie de fabricație 
la alta".

„Haret Suner. 29 de ani, 
a lucrat la uzină, incepind 
din 1964, ca frezor la sec
ția șasiu. A dovedit o bunâ 
pregătire profesională. A 
executat multe lucrări im
portante la care și-a dat 
tot interesul. Buna sa ca
pacitate profesională a fost 
insă umbrită in ultimul 
timp (cam de doi ani în
coace) de o comportare ne
corespunzătoare. A inceput 
sâ absenteze, să intirzie, sâ 
vină obosit. Pentru acte 
necorefcpunzătoare a fost 
scos din căminul de nefa- 
miliști al uzinei. A fost 
sancționat de către miliție, 
de cîteva ori. pentru ati
tudini huliganice in res
taurante".

„Gheorghe Cristea. 20 de 
ani. din comuna Smeeni. 
județul Buzău. Angajat la 
16 mai 197C ca muncitor 
necalificat in funcția de 
pre- dor. La început a do
vedit multă conștiinciozi
tate, Toate acestea au du

rat numai o lună și jumă
tate, după care a inceput 
6ă lipsească nemotivat. A 
fost întrebat de șefii săi de 
ce absentează. însă nu răs
pundea nimic. Aceștia 
(șefii — n.n.) au aflat de 
la colegii lui că ar avea un 
grup de prieteni cu care se 
angrenează in consumarea 
băuturilor alcoolice...".

„Pavel Cioarec, 23 de ani. 
din satul Găgești, județul 
Vrancea. Angajat la 20 iu
lie 1970 in funcția de con
ducător auto pe autobascu
lantă. In cele 7 luni cit a

lente. Toate acestea indi
cau că viața lor din afara 
uzinei alunecase pe făga
șul conflictului grav cu 
normele de conviețuire so
cialistă. Să facem acum 
precizarea că toți locuiau 
la căminul de nefamiliști 
al uzinei (Unul singur, Ha
ret Suner. nu mai locuia la 
cămin ; fusese îndepărtat 
de acolo pentru manifes
tări scandaloase). Exista, 
prin urmare, posibilitatea 
concretă ca viața lor ex- 
trauzinală să se desfășoare 
sub controlul colectivului.

— Al celor nouă tineri 
care...

— A, da, știu... Ce rău 
Îmi pare că n-am partici
pat... N-am știut câ se 
ține...

Această afirmație ne-a 
descurajat pur și simplu. 
Cel care i-a adăpostit in 
cămin, cel care a fost, In
tr-un fel, capul numeroa
sei familii de tineri d»n 
care au făcut parte cei 
cinci huligani, nu știa, nu 
aflase nimic... Părerea lui 
despre tinerii pe care-i 
găzduiește : „Ce să vă

una dintre verigile cele 
mal importante ale educă
rii tinerilor care vin să se 
integreze in colectivul uzi
nei, atenția față de ei in 
căminul muncitoresc. e 
ruotă, se auto-anulează. 
Sigur, ar merita să vorbim 
despre ce ar trebui să în
semne căminul pentru a- 
cești tineri, ce atmosferă, 
ce reguii de viață, ce pre
ocupări ar putea să li se 
impună acolo. Dar asta știe 
toată lumea...

Un al doilea principal 
factor educativ care ar (i

Răspunderea educativă 
a colectivului 

n-a funcționat h timp 
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lucrat la uzină s-a dovedit 
a fi un bun conducător 
auto. In primele luni iși 
îngrijea mașina, respecta 
programul de lucru. După 
circa două luni a inceput 
6ă absenteze șl să devină 
dezordonat. Venea la ser
viciu obosit și mahmur. A 
devenit scandalagiu. In ul
timul timp 6e purta urit cu 
colegii, ii jignea, ii ame
nința cu bătaia".

Limpede : in toate cele 
cinci cazuri, tinerii au avut 
o evoluție aproape iden
tică : au venit in uzină cu 
intenția de a învăța o me
serie, de a semăna miilor 
de muncitori ce-i înconju
rau. S-au supus, la inceput, 
regulilor de comportare 
impuse de activitatea in 
uzină pentru ca. după 
un timp, să ultragieze 
flagrant aceste reguli. 
Manifestări comune : ab
sențe nemotivate, obosea
la provocată, desigur, de 
nopți pierdute prin cîr- 
ciumi. manifestări turbu-

Dar controlul acesta s-a 
dovedit inexistent. Asis- 
tind la proces, cunoscind 
apoi întregul context în 
care s-au produs faptele 
pentru care erau acu
zați cei cinci tineri, 
ne-am pus întrebarea : 
cum au funcționat re
sorturile educative ale 
colectivului uzinei, cum 
și-au făcut datoria multi
plele organisme însărcinate 
să vegheze asupra formării 
tinerilor muncitori din uzi
nă, asupra modelării ca
racterului, conștiinței, per
sonalități celor care con
stituie schimbul de miine 
al uzinei ?

Discutăm cu Ioan Goiță, 
șef de birou in serviciul 
administrativ, însărcinat să 
dirijeze activitatea in că
minele uzinei.

— Vrem să aflăm cîteva 
păreri in legătură cu pro
cesul de ieri...

— Care proces ? — în
treabă el nedumerit.

spun ? Vin tineri din mul
te părți și aici se leagă de 
ei numai ce e rău. Eu ce 
sâ le fac ? Ii mai amen
dăm, îi mai dăm afară... 
Ce sâ le facem ?**  Discutăm 
despre regulamentul de 
funcționare al căminelor : 
„Da — ne spune el auto
mat — regulamentul pre
vede să se păstreze bunu
rile. să se respecte liniș
tea... Normal ar fi să 
n-aibă '■oie să intre in că
min după 12 noaptea dar 
poți sâ-i oprești ?".

Pe lima aceasta, a totalei 
defensive, a indiferentei 
fată dc modul de viață al 
tinerilor din căminele 
muncitorești ale uzinei, 
perorațiile lamentabile ale 
șefului căminelor se țin 
lanț. In zadar încercăm să 
aducem vorba despre ne
cesitatea disciplinei. des
pre necesitatea îndrumării 
grijulii a tinerilor, despre 
educația atentă, meticuloa
să. răbdătoare... Nu ne poate 
da un răspuns. Am înțeles:

putut să stăvilească porni
rile nefaste ale celor cinci 
tineri (și ale altora, fireș
te) este locul de muncă, 
oamenii alături de care au 
lucrat, care aveau datoria, 
prin tradiție, printr-o ele
mentară grijă față de res
pectarea normelor morale 
ele muncii, să-i dirijeze pe 
acești tineri. să-1 învețe ca 
înseamnă a fi muncitor in 
societatea noastră socia
listă.

In secția motor, acolo 
unde o lucrat Pavel Zaha
ria. șeful de echipă N. Du
mitru nc vorbește despre 
fastul lui ucenic :

— Cind a venit a făcut 
Impresie bună. Pe urmă a 
venit in contact cu alții de 
teapa lui sl s-a stricat. La 
primul incident, cind a lip
sit nemorivat. am stat de 
vorbă cu ol... Anoi am che
mat meșterul și a stat și 
meșterul de vorbă cu el. 
dar tot nu s-a îndreptat. 
Apoi a (ost mutat de la 
mine...

Nu, nici aici nu s-a făcut 
decit prea puțin pentru a 
interveni cu promptitudine 
și eficientă în educarea ti
nerilor. Lei secția desfaoere. 
unde a lucrat in ultima pe
rioadă Dumitru Neagu, șe
ful secției era nedumerit :

— Părea un băiat liniș
tit. Nici prin cap nu-mi 
trecea că el ar putea sa 
aibă, in afara uzinei, o ase
menea comportare. Eu 
l-am ajutat foarte mult ; 
era și fotbalist și-1 mai in- 
voiam...

Cit de bine l-a cunoscut 
șeful secției, cit de mult a 
fost el preocupat de com
portarea si de formarea 
ti nărui ui venit in colectivul 
secției lui. e limpede.

Dar să ne îndreptăm 
privirile spre cei care a- 
veau. in primul rind. dato
ria de a veghea, de a de
termina formarea acestor 
tineri, de a le lumina con
știința.

La comitetul U.T.C. al 
uzinei nc întimpm.ă 
Gneorghe Catloană, locții
torul secretarului :

— Despre procesul de 
ieri... — începem noi dis
cuția.

— A. da. am avut și noi 
patru tineri acolo, pe Teo- 
dorescu Marin, pe...

— Nu. pe Teodorescu nu 
1-ati avut, era de la I.T.B...

— Da 9 Formidabil ! A- 
tuncea am greșit eu.

— Sigur. Și-ați mai fă
cut o greșeală: aveați in 
proces cinci și nu patru ti
neri...

— Ca sâ vezi...
Restul discuției — ne 

pare rău că trebuie s-o 
spunem — n-a fost decit 
un lung șir de vorbe mari- 
Reținem o părere, formu
lată oe un ton resemnat î

— Prin faptul că lipseau 
n^motivat erau sancționați 
administrativ de către 
uzină. Or, e mult mai us
turătoare o sancțiune „)a 
buzunar**  decit o sancțiune 
da*ă  de U.T.C...."

Cind o asemenea menta
litate s-a cuibărit la un 
cadru de conducere al unei 
organizații cu 3 000 de ti
neri — să ne mai mirăm 
că apar fenomenele care 
apar ?

Soiritul autocritic 1-nm 
întilnit la comitetul de 
partid. Tovarășul loan 
Drăvhicl. secretând comi
tetului. ne spune :

— Nu în suficientă mă
sură au sesizat organiza
țiile de partid, de sindicat 
și U.T.C. ana rit ia unor a- 
semenea fenomene, I-am

scăpat de sub control. 
Dacă nu ne-am ocupat no: 
de formarea lor in spiritul 
nostru muncitoresc, s-au 
găsit alții care s-au ocupat 
de ei și i-au atras pe căi 
întunecate. Avem să ne fa
cem destule reproșuri in 
privința asta. Cred că .am 
fost tributari unor păreri 
greșite despre munca de e- 
ducație, despre munca si 
rosturile noastre de comu
niști in general. Nu pot să 
nu mă gindesc la faptul 
că ne-au preocupat mai 
mult producția. proble
mele tehnice, uitind înda
toriri fundamentale. Une
ori ne-am transformat in 
tehnologi, in proiectarăți, in 
economiști îndeplinind cu 
precădere asemenea atri
buții ; aceste preocupări 
ne-au furat uneori în ase
menea măsură incit ne-am 
îndepărtat de preocuparea 
noastră de căpetenia : 
munca politică, munca de 
formare a conștiințelor, e- 
ducția comunistă. Unde am 
greșit ? Am greșit acolo 
unde am uitat că de fapt 
și rezolvarea exemplară a 
problemelor tehnice și eco
nomice își are izvorul in 
educația oamenilor, in gra
dul lor de conștiință comu
nistă. in felul lor de a gîndi 
despre muncă în societatea 
socialistă. Trebuie s-o spun 
in spirit autocritic : ne-am 
abătut, -cind si cind. de la 
legea de aur a comuniști
lor : propagarea ideilor 
comunismului. a modului 
do a gîndi sl acționa în 
spirit comunist.

Așa este. Cazul judec-it 
acum cîteva zile la Brasov 
îndeamnă la reflecții a- 
dinci. Comuniștii uzinei 
„Tractorul" își pot reproșa, 
intr-adevăr, faptul că nu 
și-au făcut simțită autorita
tea in fața unor tineri care 
veniseră aici (o dovedesc 
faptele) cu gindul de a se su
pune acestei autorități. Si 
pentru că n-au simțit a- 
rcastă autoritate ei au por
nit dc primul drum ce le-a 
ieșit in cale. Sintem în
dreptățiți să astcDtăm si o 
autocritică prin fapte a 
celor care răspund dc edu
cația comunistă a tinere
tului în prestigioasele 
uzine brașovene. Sintem 
siguri că ea va fi pe mă
sura nenumăratelor fapre 
pozitive cu care muncitorii 
brașoveni ne-au obișnuit 
de-a lungul anilor.

Mihai CARANFIL 
Nicolae MOCANU

PAGINII

In spiritul

TRADIȚIILOR
NOASTRE

REVOLUȚIONARE
Sub titlul „EU individ, EU .societa

te" („Scinteia", 9 iunie a.c.) am pu
blicat opiniile participanților la o 
masă rotundă organizată de redacția 
noastră la Arad. „In societatea noas
tră. atitudinea față de muncă este 
definitori»; pentru fiecare. Propriu 
omului orinduirii socialiste este RES
PECTUL FAȚA DE MUNCA Șl IN
TOLERANȚA FAȚA DE TRINDA- 
VIE — prin conștiinciozitate și dis
ciplină in muncă, prin străduința 
spre perfecționare profesională, prin- 
tr-o atitudine principială in colecti
vul unde muncește" — era de pă
rere tovarășa Ecaterina Vere? — pre
ședinta comitetului sindicatului de 
la Uzina textilă Arad. „Sint întru 
totul de acord cu această idee — ne 
scrie Chircu Croiloru, muncitor la 
uzina „Timpuri noi" din Capitala. 
Pentru că — așa cum sublinia, de 
altfel, un alt vorbitor — avem oa
meni care nu concep să trăiască in
tr-o altă orinduire decit cea socialis
tă, dar care la capitolul munca, efort, 
răspundere, seriozitate, deci la capi
tolul „fapte și nu vorbe", se mulțu
mesc a nu da societății, a nu face 
ceva pentru societate, avind in schimb 
pretenții nemăsurate. Oameni care 
văd in raporturile lor cu societatea 
numai drepturile, nu și obligațiile.

Și în colectivul nostru am întilnit 
asemenea manifestări negative. 
Atunci, m-am întrebat : cum de au 
ajuns unii să gindeascâ așa ? De 
unde asemenea mentalități ? Exem
plul celor din jur nu le spune ni
mic ? Răspunsul pe care mi l-am 
dat l-au confirmat, mai apoi, viața, 
practica de zi cu zi. NU, nu este 
deajuns ca majoritatea membrilor 
unui colectiv să lucreze bine pentru 
ca toți să lucreze bine. Mai trebuie 
ceva : o atitudine intransigentă față 
de chiul, față de lucrul de mîntuia- 
15. combativitate. o permanentă 
muncă de educație comunistă. Nu 
trebuie sâ ne limităm a fi numai 
buni muncitori, buni maiștri, buni 
tehnicieni ș.a.m.d. ; trebuie să fim și 
buni educatori, buni purtători de cu- 
vînt ai cauzei noastre — construirea 
noii orinduiri, făurirea omului nou 
devotat socialismului și comunis
mului.

„Părinții și școala pot face mai 
mult ca să dezvolte in copii dra
gostea de muncă, de meserie. In 
școala generală trebuie să li se vor
bească copiilor despre toate mese
riile, să se organizeze vizite in fa
brici. in uzine, in C.A.P.-uri. Să 
crească toți copiii în spiritul dra
gostei de muncă și s-o respecte" — 
era de părere maistrul Iosif Nagy de 
la Uzina de vagoane Arad. Și noi. 
oamenii uzinei putem și trebuie să 
facem mai mult pentru educarea ti
neretului prin muncă și pentru mun
că. Majoritatea tinerilor care vin la 
noi in uzină sint absolvenți al școlii 
profesionale, bine pregătiți, dornici să 
facă treabă. Unii iși continuă stu
diile la seral, devin absolvenți, iși 
iau bacalaureatul. Foarte bine... Noi 
îi sprijinim pe toți, facem eforturi 
să le asigurăm toate condițiile să în
vețe. să se realizeze. Cu unii se în- 
timplă însă o schimbare ciudată. 
Imediat după ce au diploma în bu
zunar vor să pună munca în cui, să 
„se retragă" undeva intr-un birou, 
să învîrtă o hirtie ; dacă nu la noi. 
în altă parte, unde pot lua lucrurile 
„de sus". Fug de greutăți, uită că 
dacă au făcut ceea ce au făcut se 
datorește și sprijinului nostru, al co
lectivului, că trebuie să-și arate roa
dele învățăturii, să înapoieze ceea 
ce au primit. împotriva acestor ma
nifestări trebuie să ne pronunțăm la 
timp și cu toată fermitatea ; nu tre
buie lăsați să se transforme în spec
tatori. Dacă l-am «sprijinit cit timp 
a învățat, cu atit mai mult trebuie 
să-1 sprijinim acum.

Tinăr fiind, am făcut parte din bri
găzile de muncă patriotică care au 
lucrat pe șant-ierul Agnita-Botorca. 
Dimineața la 5, încolonați, cu stea
guri ne îndreptam cintind spre fron
turile de lucru cîteva sute de tineri. 
Pot spune că am dus o adevărată 
bătălie : o bătălie împotriva timpului 
— in două luni trebuia să săpăm un 
șanț de 53 km — împotriva condi
țiilor atmosferice — ploua, era frig, 
noroiul ne ajungea uneori pină la 
genunchi — cu greutățile de tot 
soiul. A fost insă, mai ales, o bătălie 
cu noi înșine pentru a dovedi că in 
noi, tinerii, partidul poate avea- în
credere la greu, că nu vom precupeți 
niciodată nimic pentru victoria cau
zei comunismului, pentru patria so
cialistă. Puține sint amintirile care 
îmi sint la fel de dragi ca aminti
rile Pe care mi le-am făurit atunci, 
puține sint prieteniile care m-au îm
bogățit sufletește cit m-au îmbogățit 
prieteniile legate atunci, in muncă, 
in orele de destindere petrecute în 
jurul focului de tabără. Cind le-am 
vorbit unor tineri de la noi din uzi
nă de toate acestea, au spus :

— Ei, asta era atunci ; acum • 
altfel !

Da. acum este altfel ; dar nu ar fl 
(ost așa. dacă noi nu ne făceam da
toria. dacă toți oamenii muncii nu se 
ridicau ca unul singur la toate che
mările partidului, ale organizației de 
tineret. Despre aceste lucruri ar 
trebui să le vorbim mai des co
piilor noștri, tinerilor noștri. în epi*  
ritul acestor tradiții trebuie să ac
ționăm mai mult sl cu mal mult*  
hotărire".
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EXPLOATAREA CELOR CE MUNCESC
realitatea aspră a

societății de consum
mun-

in pag 
diverși 
occidei 
tuturor bu nurii oi
fcocîetâți. a cârc, denumire 
tncvarca in mod neîndemâ
natic sâ ascundă realitățile 
i rude ale exploatării — î i 
forme mai puțin brutale ca 
n secolele trecute, mai ra
finate. dar mai intense și 
hrăpărețe — am 
largi ale populației de că
tre un număr redus de de
ținători ai miji navelor 
producție, munci tonii ră
mâne mai departe in lumea 
capitalului intr-o situați 
de pnrfundâ inechitate. Ce 
altceva sint in fond teoriile 
uespve o «ocietate m cai> 
ca.rac’cru.1 dc clasă ar !• 
estompat de problemele 
consumului dec.it o încer
care de a escamota reali
tățile inexorabile ale unei 
«ocietăți in care rodul tru
dei oamenilor muncii este 
însușit de o clj-â parazita
rii. de a toci ascuțișul lup 
tei ixnpotriv

cu ajutorul 
, sondaje dă 
date relevante 

ind condițiile de mun- 
viață ale muncitorului, 
țic care este departe 

coincide cu imaginea 
i ir: fi că prezentată de pro- 

[xu ădui'oru fericirii de care 
avea parte ..consumato- 

1 ii egali in drepturi".
..In prezent - arată in 

studiu — un muncitor din 
zece este victima unui ac
cident de muncă (in con- 
struc|ii, proporția c de I 

3). anual două mii d? 
dc muncă sint 
Dintre acestea, 

in construcții, 
profesionale fac 
rindul muncito-

li 
accidente 
mortale.
900 numai 
Maladiile 
raxarii in 
rilor". Toate acestea, dato-

fi deschisă tuturor, că deci 
ole pe deplin posibilă „in- 
■ grai ca tuturor categorii
lor sociale*.  apar cu atit 
mai fățarnice.

In aceeași tentativă de 
a-și atinge mai ușor sco
purile creșterii, in tot mai 

.... a profituri
lor. pe spinarea maselor 
muncitoare, apologeții so
cietății de consum afirmă că 
m condițiile automatizării 
nu este nevoie de munci
tori cu o cultură generală, 
ci numai cu „anumite de
prinderi tehnice”. Ca atare, 
x a atâ intr-un alt studiu 
<r.n „Le Monde diplomati- 
c;u.“. întocmit de un grup 
ue cercetători de la Funda
ția Națională de Științe 
Politice. ..cultura răminc în

Fapte dramatice sub mitul

Trăiți ca si capitaliștii!"

oamenilor muncii
Proletariatul în avangarda

egalizării sociale"

o cinică sfidare la adresa

o imagine fa

idealizan'.e : c denumi-
iea ..societate consum"
nu este deci! o firmă nouă 

lități : exploatare, inflație, 
yimaj, cursa frenetică intre 
preturi și salarii, nivelul e- 
xorbilant al cheltuielilor 
pentru îngrijirea sănătății, 
barierele ridicate in calea 
accesului in școlile superi
oare și atâtea alte fenomene 
caracteristice acestei socie- 
ăți. ,.De fapt bdbli-

mazâ „CAHIERS DU 
(OMMVMSME". tentati
vele dc integrare" a mun- 
ritorilor in sistemul ca
pitalist, concretizate in 
teorii de genul „capitalis
mului popular*  reprezintă 
un mecanism suplimentar 
d? redistribuire, faxorizind 
tumularea capitalului... A- 
nul 1%8 trebuia s*  fie anul 
integrării în Franța — scrie 
publicația ami Or. se
Mie ce s-a întimpkit. Ma
rile frâmintâri sociale care 
au zguduit Franța m mai 
și iunie 1968 au demon
strat caracterul {alimentar 
al acestei soluții".

In ce măsură aceste teo
rii găsesc ecoul dorit ds 
cei care le propagă se 
poate vedea din rezultatele 
unei anchete efectuată de

■ ista americană ..NEWS
WEEK" in riadul unu: grup 
de muncitori din S.U.A. 
Concluzia anchetei este că 
..in societatea americani 
de eonsum. climatul psiho
logic al clasei muncitoare 
se caraeicrizează, intre al
tele. prin epidemii de 
grexe și sabotarea pro
ducției". Vt y.nd din pâr
lea ur.ei reviste apropiată 
cercurilor de afaceri. a- 
eeastă recunoaștere este eu 
atit mai concludentă, chiar 
dacă ancheta ocolește, in 
;.':od voit, problema ample
lor acțiuni de luptă ale 
muncitorimii americane.

latr-un studiu publicat in 
..LE MONDE DIPLOMA
TIQUE". autorul Pierre 
Rois, director in Ministerul 
Muncii din Franța, aduce 
.a suprafață din noianul de

luptelor de clasă

rită unor insuficiente con
diții de igienă și protecția 
muncii.

Spectrul șomajului con
tinuă să planeze asupra 
unor mari categorii de oa
meni ai muncii din țările 
capitalului. La sfârșitul a- 
nuilui trecut, in S.U.A. curba 
șomajului a atins cel roai 
înalt nivel din ultimii zece 
ani — 6,2 la sută din tota
lul forței de muncă, ceea cc 
reprezintă 5 400 000 de șo
meri. Datele furnizate de 
Ministerul Forței de Muncă 
și Productivității din An
glia arată că numărul șo
merilor din această țară a 
ajuns la aproape un milion, 
cea mai ridicată cifră din 
ultimele trei decenii. Ten
dințe de creștere a șoma
jului se manifestă cu preg
nanță și in Franța. Belgia, 
Spania. Portugalia. Ca
nada. Japonia. l,;i aceasta 
se adaugă șomajul parțial 
și „șomajul celor cu diplo
me". adică al diverselor 
<. -.egorii de specialiști, 
care nu iși găsesc slujbe 
potrivit cu pregătirea lor 
profesională.

In același timp, creș- 
t -rea șomajului este inso- 
litâ de o intensificare a 
mtgrației brațelor de mun
că dintr-o țară capitalistă 
in alta. Astfel, in ultimii 
cinci ani numărul munci
torilor străini a crescut du 
la 5 la 8 milioane. Este 
știut insă că această masa 
a ..dezmoșteniților soartei" 
este folosită de capitalism 
ca factor de manevră, de 
presiune împotriva reven
dicărilor clasei muncitoare 
din țările respective.

în fața unei asemenea 
realități toate perorațiile 
că societatea capitalistă ar

alara vieții sociale a mun
citorului". De fapt, prin in
terzicerea accesului la cul
tura se urmărește să se 
determine masele de oa
meni ai muncii să accepte 
societatea capitalistă, cu 
inegalitățile ei fundamen
tale.

Acestui scop societatea de 
consum ii consacră vaste 
mijloace propagandistice, 
printre care la loc de frun
te se află mijloacele de 
comunicare in masă. „De 
multe ori — relevă autorii 
'•udiului din „Le Monde 
diplomatique" — publicita
tea și ambianța publicitară 
propun (intocmai ca tele
viziunea) același meniu tu- 
luror. spunind : „Trăiți în
tocmai ca și capitaliștii". 
Cum e și firesc, nu toți 
primesc acest mesaj la fel. 
Capitaliștii nu au nevoie de 
îndemnuri, iar muncitorii, 
si.'uindu-se la un cu totul 
alt nivel de venituri, trăiesc 
în condiții care nu le per
mit sâ participe la modul 
de viață capitalist. Practi
cile dc consum, practicile 
vieții sociale răniîn diferi
te cantitativ și calitativ. 
Statutul celor două clase — 
conchid autorii — răminc 
un statut de segregație".

Valul inflaționist care 
străbate lumea capitalistă 
de la un capăt la altul, am- 
plificindu-se tot mai mult 
in ultima vreme, generează 
grave dificultăți pentru 
cercurile monopoliste. Ca 
întotdeauna. însă, ele cau
tă ieșirea din această situa
ție pe spinarea oamenilor 
muncii, prin creșterea pre
țurilor și blocarea salarii
lor, creșterea impozitelor 
directe, intensificarea ex
ploatării maselor munci
toare. Potrivit datelor ofi-

ciale, de la începutul aces
tui an <xv«tul vieții a cres
cut in R.F.G. de la 8 la 10 
la sută ; in Franța prețu
rile au crescut cu 7 la sută, 
in special la produsele 
agro-alimentare ; in S.U.A., 
in cursul anului trecut 
prețurile de consum au 
sporit cu 5 la sută, urmind 
o linie continuu ascendentă 
față de nivelul din 1964 ; in 
Italia s-a înregistrat o 
creștere a prețurilor de 6 
la sută, iar in Anglia de 
aproape 8 la suta. Firește, 
spirala prețurilor afectează 
in primul rind familiile 
maselor muncitoare, al 
căror buget cunoaște re
strângeri tot mai severe.

Această realitate demas
că. fără putință de echivoc, 
falsitatea unor teze ale 
ideologilor capitaliști despre 
„imburghezirea. muncitoru
lui consumalor” și dispariția 
incgalitâlilor in „societatea 
unidimensională a claselor 
mijlocii", ca și despre „în
tronarea păcîl sociale" etc.

Clasa muncitoare din ță
rile capitalului se află in- 
tv-o puternică ofensivă pe 
terenul revendicărilor eco
nomice și politice. Sint tot 
mai frecvente grevele ge
nerale, zileîe de mobilizare 
națională, acțiuni de mare 
amploare, ce îmbină cele 
mai diverse forme și mij
loace de luptă și care afec
tează ansamblul economiei 
multor țâri capitaliste sau 
paralizează; ramuri întregi 
de activitate. Acțiunile 
revendicative din Italia 
survin la puțin timp după 
greva generală a celor 15 
milioane de salariați împo
triva politicii guvernului de 
tergiversare a reformelor 
social-economice. Pe a- 
ceeași linie se înscriu 
„Ziua națională de acțiu
ne" din Franța, ofensivele 
de primăvară ale clasei 
muncitoare nipone, acțiu
nile pe plan național ale 
proletariatului spaniol etc. 
Primăvara anului 1971 a 
fost marcată de o avalan
șă fără precedent a acțiu
nilor greviste. Numai in 
Anglia grevele au însumat 
în curșul anului trecut. 11 
milioane de 
ceea ce, după 
„ECONOMIST"
„al doilea record după gre
va generală din 1926". De 
la începutul acestui an au 
avut loc aproape o mie 
de greve ale oamenilor 
muncii englezi. Pierde
rile pricinuite de greva 
dc la „Ford Motors" se ri
dică la 117 milioane dolari, 
iar cele datorate grevei 
factorilor poștali britanici 
la 62 milioane dolari.

Căutînd cu disperare o 
ieșire, ideologii imperialis
mului încearcă să reabili
teze orînduirea condamnată 
de istorie, vorbind despre o 
metamorfozare a capitalis
mului contemporan, o adap
tare a sa in folosul tuturor. 
Dar înseși datele si situa
țiile dezvăluite de publica
ții care, in nici un caz nu 
pot fi considerate ca apă
rătoare ale intereselor cla
sei muncitoare, ilustrează, 
fără putință de tăgadă, ca
ducitatea completă, carac
terul mincinos al unor ase
menea teze care nu pot să 
ascundă și nici să atenueze 
realitățile dureroase ale so
cietății de consum, ascuți
mea și profunzimea con
flictelor sociale din țările 
capitalului.

zile-muncă, 
cum scrie 
reprezintă

I grele, metalice, cu geamuri
mi .mate, sint Încuiate. Ferestrele
•- zăbrelite ri ferecate cu lacăte. Pe 
culoarele lungi dăinuie un miros 
dulceag de medicamente. Surorile și 
medii ;i. Imbrftcnți In halate albe, merg 
fără ; 'mol. descuind ușile și încuin- 
du-lv in urma lor ct> cheile pe care le 
poartă legate la cordon. Ai impresia 
ui te afli in spitalul unei închisori.

Persixma care ne însoțește, respon
sabilul biroului pentru relațiile cu 
publicul din administrația pentru tra
tamentul toxicomanilor, bate la o 
ușă masivă pe care scrie cu litere 
mari. m ,re. ..Doctor’s office". Dupft 
cc ne declinăm indentilatea, ușa se 
deschide pentru o clipă, apoi este re
pede incuiniii in urma noastră. Nc a- 
llam la „General Iloapital". In biroul 
unde sini păstrate dozele de stupe
fiante ce se administrează pacienți- 
lor. iar asemenea birouri au fost a- 
dc'-'ii ținta atacurilor bandelor de 
toxicomani și jefuite, motiv pentru 
care toate ușile trebuie să stea in 
permanență încuiate.

Spitalul pentru dezintoxicarea nar
comanilor este o instituție relativ 
nouă, care se proliferează insă în 
Americ; intr-un ritm extraordinar, 
impus do înseși ravagiile pe care le 
face flagelul stu
pefiantelor. Soli
citasem o convor
bire cu unul din
tre medicii spita
lului. iar în aș
teptarea acestei 
întrevederi gazde

le mi-au pus la 
dispoziție un set 
de materiale do
cumentare. Prin
tre ele se află 

„Ordinul executiv 
al președintelui 
S.U.A.-' adresat 
Congresului la 17 
iunie a.c. — a- 
preciat de presa 
americană ca un 
semnal de alar
mă de cea mai 
mare gravitate a- 
supra consecințe
lor stupefiantelor 
in viața socială a 
Americii, un do
cument zguduitor 
prin situațiile pe 
care le dezvăluie.

„Trebuie să re
cunoaștem des
chis, sublinia pre
ședintele, că pro
cedeele folosite 
in cadrul efortu
rilor actuale de a 
supune controlu
lui abuzul de stu
pefiante sint in
suficiente. Pro
blema stupefian
telor a căpătat 
dimensiunile unei 
stări de urgență 
națională". Și mai 
departe : „Ameri
ca este țara cu cel 
mai mare procen
taj de narcomani 
din întreaga lu
me. In decursul 
anului trecut, a- 
gențiile federale 
au confiscat o 
cantitate de stu
pefiante mai ma
re decit in întreaga perioadă a ulti
milor 10 ani. Cu toate acestea, se 
de că noi reușim ' .
doar pe numai 20 la sută din stu
pefiantele aduse in țară prin contra
bandă".

Intr-o lume care ascunde dincolo 
de falsa strălucire a reclamelor rea
litatea dramatică a unor flagrante 
inechități sociale, toxicomania se în
tinde cu repeziciune ca o plagă pe un 
organism bolnav. Pe de o parte mize
ria in care trăiesc încă milioane de 
americani — izolați de restul Amc- 
ricii, de cuceririle civilizației, prin 
barierele imobile ale condiției lor so
ciale — ii impinge pe numeroși tineri 
din cartierele insalubre’ale marilor o- 
rașe in noaptea halucinantă a narcoti
celor. Pe de altă parte. înșiși expo- 
nenții acestei lumi, afiați la polul o- 
pus, de cealaltă parte a baricadei, 
sint interesați să canalizeze preocu
pările tineretului, ale unor importan
te pături sociale, pe căile lăturalnice 
ale abrutizării și depersonalizării, să 
le abată atenția de la marile proble
me ale societății capitaliste.

Dr. Robert Dupont, directorul Cen
trului de terapie a victimelor narco- 
maniei din districtul Columbia, 
spunea că în Statele Unite, 20 de 
milioane de oameni consumă mari
juana. 300 000 heroină și 200 000 alte 
stupefiante ca hașiș, morfină, cocaină 
etc. Marea lor majoritate sînt tineri 
intre 15 și 35 de ani. Sint însă și des
tule cazuri grave în rîndurile copiilor 
intre 9 și 14 ani și al bătrânilor. Nu-

mai în New York sînt peste 10 000 de 
heroinomani: fapt de altfel ce explica 
și numărul mare al deceselor din 
această metropolă cauzale de auto- 
adminUtrarea unor mlpradoze. A- 
ftul trecut In New York au murit 1 213 
narcomani, printre care 237 dc ado
lescenți. în întreaga țară s-au înre
gistrat in același an aproape 3 000 de 
fnorți. S-a ajuns ca med'n de viață 
a celor ce consumă stupefiante 
fie de numai 29 de ani și să continua 
să scadă vertiginos, pe măsură ce 
crește numărul copiilor și adolescen
ților amenințați cu „moartea albă".
In prezent, in S.U.A., 25 000 de narco
mani sc află in curs de dezintoxicare. 
„Consum u! de narcotice >•<*  subli
nia in „Ordinul executiv" al preșe
dintelui S.U.A. — este o problemă 
care afectează atit trujful cit și sufle
tul Avnericli. Primejdia narcoticelor 
ii înfricoșează efectiv pp multi ame
ricani. Ea apare pe nesimțite in că
mine. ii distruge pe copii, ajunge la 
vecini și subminează fibra morală a 
comunității noastre. Timpul presea
ză. Fiecare zi pe core o pierdem spo
rește tragedia pe care o comportă 
drogurile pentru americani'.' de rind‘‘.

Ușa biroului în care am stat se
chestrați peste o oră. se deschide

xul arată ca un oraș năpăstuit de 
război, cu clădiri dărăpănate sau a- 
bundonate, ferestre bătute în cuie și 
zăbrelite, uși cu cite 5 lacăte, străzi 
pe care doar ploile le mai curată și 
vuiturile adunind gunoaiele și hâr
tiile pe la colțuri. Aici, ca șl in alte 
cartiere și orașe ale S.U.A., narcoma- 
nii, pentru a-și face rost de dozele 
necesare întreținerii teribilului lor vi
ciu, recurg la cele mai disperate mij
loace. inclusiv omuciderile.

— tnir-una din zile, ne povestea 
King, nu aveam nici un ban pentru 
capsula cu praf alb. Era ora prânzului 
și simțeam cum mă apropii do mo
mentul declanșării crizei. . H-am 
întors acasă, după nu știu cite zile, 
cu intenția de a fura ceva și a vinde. 
Tata însă vînduse tot ce era mai de 
preț pentru a cumpăra de-ale gurii. 
Am lu.it apoi metroul și m-am oprit 
pe Madison Avenue. Am spart, cu 
cotul, o vitrină. Trecătorii au traver
sat pe trotuarul celălalt, lâsîndu-mă 
să operez in liniște. Puțin le păsa 
lor că eu comit o ilegalitate. Cine 
vrea să fie tirit la tribunale ca mar
tor pentru unul ca mine ? Am înșfă
cat un aparat de radio cu tran
zistor! și am luat-o la sănătoasa. Am 
luat apoi un taxi și am ajuns in

război odios Înainte de a mă trezi eu 
însumi tirit. in ol, dar ceea ce mi-a 
fost dat să v&d m cele 18 luni cj>- 
ain stal in Deltă, întrece pină și ima
ginația unei minți Ixilnave — spune 
Smith. Mă întrebați de motivele 
pentru care 60 000 de militari ame
ricani trimiși in Vietnam consuma 
heroină. Este un lucru cit se pont® 
de simplu de înțeles. Cum poți oare 
să-l convingi oc tlnărdl trimis iu 
război câ trebuie să lupte $i chiar 
să-șl dea viața apărfnd una dintra 
cele mai corupte, nopopularc si bes
tiale dictaturi cunoscute vreodată d^ 
Istoria omenirii '. Cum de au fost 
jertfi le viețile a peste 55 000 de li
rici i americani ? Trebuie recunoscut 
c;î pentru un militar cu nervii zdrun
cinați de atrocitățile războiului, răs
punsurile la întrebările de mai sus 
deprimă, dezamăgesc, tulbură și de
vastează intr-o măsură insuportabila 
pină și cele mai rezistente caractere. 
Iii dai atunci seama că ai venit aici 
să ucizi oameni nei'inovați. Cum 
nervii iți sint zdruncinați dc coșma
rul realității, pentru multi dintre noi 
singura soluție de a evada in alta 
lume pare a fi heroina".

După cum arată ziarul „Chicago 
Daily News". 50

Un semnal de alarmă despre

ravagiile stupefiantelor:

MILIOANE DE CONDAMNAȚI
LA „MOARTEA ALBĂ"

O TOXICOMANIA, FLAGEL AL UNUI ORGANISM SOCIAL BOLNAV • CO
MERTUL CU STUPEFIANTE SAU ARITMETICA UNOR ClȘTIGURI FABULOASE
• DE LA COȘMARUL RĂZBOIULUI LA INFERNUL HALUCINOGENELOR

c ra
să punem mina.

ne

pentru închirierea de sclavi

li

Dan MUNTEANU

lată cum vede „Washington Post' ravagiile pe 
care le fac stupefiantele in rîndurile soldafilor 
americani, trimiși sâ lupte pentru o cauză 

nedreaptă în Vietnamul de sud
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„FIRME LEGALE

Cotidianul elvețian ..DIE T XT" a publi
cat recent un articol in care se dezvă
luie o situație aproape de necrezut pen
tru \ ramurile noastre ; existența legali
zată in R.F. i Germaniei a unor verita
bile ..f -m- - de care dispun după
bunul plac de muncitorii străini veniți in 
această țara in căutare de lucru.

..Pe baza liberiății de exercitare a pro
fesiei. garant . <î dc constituție, in Repu
blica Federală a Germaniei au luat ființa 
in ultimii ani circa 550 ..firme" care se 
ocupă exclusiv de comerțul cu munci
tori — se arata Ln articol. Ele ..închiria
ză" pentru anumite pecioade de timp for
țe de muncă (îndeosebi unor întreprin
deri de construcții), procedând după prin
cipiul cererii și otertei in stabilirea sala
riului, care este de obicei mai mare decât 
salariul mur.c.torilor angajați stabil. 
„Firmele care imprumu’ă muncitori" ii 
casează diferența dintre pălăriile stabilite 
pentru muncitori și salarine plătite în rea
litate. „Muncitorii împrumutați" sint 
aproape »n «exclusivitate străini, pentru 
care firmele respective plătesc atit impo
zitul pe salariu cit și cotizațiile sociale.

In ultima ’.Teme au fost descoperite 
mai multe cazuri de exploatare a mun
citorilor străini prin plata unor salarii 
sub tariful obișnuit. In plus, multe din 
aceste firme dubioase au racolat străini 
veniți fâră acte in regulă in Republica 
federală și i-au folosit ca obiecte de îm
prumut ; aceste firme nu numai că au 
băgat în propriul lor buzunar impozitele

pe șalz-rii și cotizațiile sociale, dar le-au 
și plătit acestor muncitori salarii 
erau cu mult sub tarifele obișnuite.

Dacă muncitorii veniți clandestin 
fi plins. ar fi fost descoperiți de autori
tăți și trimiși înapoi in țările lor. Adese
ori firmele respective, veritabile „stăpâni 
de sclavi", mai încasau și sume mari drept 
chirie pentru adăposturi care constituie o 
insultă La adresa noțiunii de om. Relațiile 
de muncă nu erau fixate printr-un con
tract scris. întreprinzătorii respectivi in- 
cheiau cu muncitorii străini numai înțe
legeri verbale, pe care le puteau oricind 
contesta in cazul cînd autoritățile ar fi 
intervenit.

Camera landurilor a aprobat acum un 
proiect de lege potrivit căruia fiecare 
firmă care se ocupă de împrumutarea for
țelor de muncă va fi obligata să ceară o 
aprobare. Această aprobare nu 6e va acor
da dacă solicitantul nu este demn de „în
credere" — se spune in încheierea artico
lului.

întreba-rea care se ridică, și la care ar
ticolul din ..Die Tat" nu dă vreun răs
puns. este dacă însăși o asemenea 
îndeletnicire rușinoasă, traficul cu oa
meni, poale fi încadrată in norme le
gale ? însăși existența ei. care aruncă o 
lumină din cele mai semnificative asupra 
realităților lumii capitalului, nu poate fi 
admisă — in numele celor mai elemen
tare cerințe ale demnității umane.

larg lăsind să intre doi tineri urmați 
de dr. Linda Sthornan.

— V-am adus doi pacienți — ne 
spune dr. Sthornan. Vă rog insă să nu 
pomeniți numele lor adevărate in ziar, 
pentru că nu sînt cunoscute nici mă
rar de poliție. De altfel, dacă am da 
poliției listele cu numele pacienților, 
nimeni nu ar mai veni la tratament.

Mi-am aruncat privirea spre noile 
noastre cunoștințe care și-au ales 
drept nume Smith și King. Unul era 
negru, celălalt alb. Mi-a atras atenția 
poziția chircită in care stăteau pe 
bancă. Și-au cuprins între miini pi
cioarele în așa fel incit genunchii 
erau lipiți de bărbie. Din cînd în cînd 
tresăreau puternic, ca și cum ar fi 
fost curentați. Fețele lor crispate dz 
dureri, erau brăzdate de dungi umede 
lăsate dc lacrimi. Smith avea sub 
ochi ceărcăne vineții. Ochii umezi, 
nefiresc de strălucitori și ieșiți mult 
in afara orbitelor, aveau o expresie 
ciudată, în care citeai deopotrivă du
rere,. voința de a se controla, slăbi
ciune și disperare.

— Eu, își începe King povestea, ce
lor 21 dc ani ai săi, sint din sudul 
Bronxului. cel mai sărac cartier al 
New Yorkului. Acasă sânte») 8. Ta*  a 
este de meserie vopsitor, iar mama 
este casnică.

Cunosc Bronxul. In acest cartier tră
iesc 8U0 000 de suflete. Aici s-au auu- 
nat majoritatea săracilor New Yor
kului. 60 la sută din capii familiilor 
smt pe listele de șomeri și pe cele de 
asistență socială. De ce trăiesc aici? 
Pentru simplul motiv că nu-și pot per
mite luxul să trăiască in aita parte, 
acesta fiind singurul loc pe măsura 
buzunarelor lor aproape goale.

King ne spunea că cel sărac și flă
mând, desculț și obidit de societatea 
in care trăiește pentru simplul motiv 
că are pielea neagră, este cea mai 
ușoară pradă a traficanților de stu
pefiante. Atunci cînd la toate acest°a 
se mai adaugă și lipsa de educație, 
școală și cultură, totul devine și mai 
limpede .- înghiți o capsulă cu „praim 
alb" sau îți ințepi puțin vena cu vâr
ful acului siringii și ieși din lumea pe 
care o urăști. Atunci ești calm, bun 
și nepăsător, sau violent și agresiv 
fără insă a-ți da seama ce se in- 
timplă cu tine. După două sau trei 
ore de rătăciri in lumea irealului, 
cind te trezești la realitate, șocul este 
distrugător.

Ca alte sute de mii, King a fost 
„recrutat" de mafioți, care l-au ade
menit dindu-i la început câteva doze 
gratis. Cind insă au constatat că o- 
trava a pus stăpînire pe nervii lui 
King și că acesta a devenit un client 
sigur, i-au cerut 5 dolari pentru o 
„injecție". Neavind insă bani cu ce 
să-și cumpere drogul, King a încer
cat coșmarul uneia dintre cele mai 
dureroase crize fizice din viața lui. 
In stomac, șale și picioare parcă i 
s-ar fi împlintat zeci de cuțite. King 
s-a trintit la picioarele mafioților ce
rând indurare. Ei insă l-au lăsat să 
bea pină la fund paharul amar al du
rerilor și numai atunci cind l-au vă
zut in spasme, i-au băgat intre dinți 
capsula aducătoare de liniște...

— Ne datorezi 5 dolari, i-au spus 
mafioții. Dar altă dată te vom lăsa să 
crapi dacă vei mai veni fără bani. Și 
această „altă dată", omule, este foarte 
curînd. peste 4 ore. Ține minte asta. 
Acum trebuie să pindești bine cea
sul. clacă vrei sâ mai trăiești. Pe noi 
ne vei găsi in dărăpănătura de 
colțul străzii.

In Bronx sînt sute de „fabrici" 
care traticanții diluează heroina .. 
dusă in stare pură, prin contrabandă 
ci.n Vietnamul de sud sau Laos. 
Aici întreaga comunitate trăiește 
intr-o permanentă stare de ten
siune. încordare și teroare, dato
rită spargerilor, jafurilor, crimelor și 
sinuciderilor care se țin lanț. Bron-

la

in 
a-

Bronx. Ajuns in cartierul meu. ani 
scos cuțitul și i-am spus șoferului s-o 
șteargă dacă vrea să mai scape cu 
viață. Așa mi-am procurat doze pen
tru două zile.

Mi-am adus atunci aminte de coca 
ce spunea președintele Nixon in „or
dinul executiv" : „consumatorul de 
stupefiante este un catalizator major 
al criminalității. Costul necesar în
treținerii viciului său este de 30—100 
dolari pe zi, 210—700 pe săptămînă, 
sau 10 000 pină la 36 000 dolari pe an. 
Costul uman nu poate fi evaluai". 
Narcomanii netratați nu au slujbe. 
Adesea recurg la furturi, jafuri, spar
geri, atacuri armate etc. In Bronx poți 
cumpăra la colț de stradă pistoale, 
puști, grenade, pistoale-mitralieră. Și 
mulți încearcă să obțină cu arma, 
prin jaf și asasinat, otrava albă.

..In marile orașe americane, scrie 
revista „Parade", 7 din 10 persoane 
arestate și învinuite de atacuri ar
mate sau omucideri sînt narcomani. 
70 Ia sută din pușcăriașii afiați i> 
prezent in marile închisori new-yor 
keze sînt narcomani care au recurs 
la diverse acte criminale pentru a-și 
face rost de banii necesari întreține
rii viciului lor. Pagubele provocate 
societății de bandele ,. mort ii albe" 
sint evaluate la 8 miliarde dolari a- 
nual, cifră care depășește de 14 ori 
fondurile alocate combaterii poluării, 
de 8 ori pe cele alocate cercetărilor 
medicale și de 4 ori sumele inves
tite in învățământul elementar și se
cundar". Numai primăria orașului 
New York este nevoită să cheltuiască 
anual peste 28,5 milioane dolari pen
tru întreținerea narcomanilor in în
chisori. Mulți dintre aceștia smt 
membri ai bandelor rivale ale vânză
torilor de stupefiante, care se aria 
intr-o permanentă stare de război, 
fiecare pretinzind dreptul exclusiv a- 
supra vânzărilor intr-un cartier sau 
altul.

William Tendy, șeful departamen
tului de narcotice de pe lingă biroul 
procurorului districtului de sud al 
New Yorkului declara că traficul de 
stupefiante se afiă in S.U.A. sub con
trolul a 15 „coLporații ale crimei" dis
puse să-și apere acest „comerț" cu 
orice preț, datorită profiturilor fa
buloase pe care le încasează. Heroi
na este transportată in bastoane de 
golf, in cauciucurile și rezervoarele 
de benzină ale autoturismelor, in 
păsările și capetele de animale îm
păiate, în căptușeala de plastic a am
balajelor diverselor produse impor
tate. Bandele au reușit să corupă și 
pe unii diplomați care au folosit sacii 
destinați „curierului diplomatic" pen
tru contrabanda de heroină.

„Importatorul" plătește kilogramul 
de heroină cu 8 000 de dolari. bubirn- 
portatorul plătește 12 000 dolari pe 
kg, iar terțul 16 000 de dolari. Cel 
care ajunge să-1 dilueze, împărțin- 
du-1 in pachețele sau capsule, plă
tește 25 000 dolari pe kg. Acesta însă, 
vinzind la 5 dolari doza, ridică costul 
unui kg de heroină la 30 000 dolari. 
Aritmetica acestui profit ilicit trans
formă comerțul cu heroină intr-unui 
dintre cele mai mari businessuri ile
gale din S.U.A. In universul capita
list, unde banul este atotputernic, vi
ciul plin de tragism al acestor tineri 
devine o mină de aur pentru busi- 
nessmeni.

Cel de-al doilea tinăr din fața noas
tră, Smith este în vârstă de 24 de ani. 
Tatăl său este profesor la un liceu 
din Dallas, statul Texas. .Smith era 
student la litere, in anul II, cînd i-a 
venit ordinul de încorporare in ar
mată. Și-a părăsit studiile și, după 6 
luni de instrucție, unitatea sa a pri
mit ordinul de a pleca in Vietnamul 
de sud pentru a înlocui un detașa
ment de comando care suferise pier
deri grele ca urmare a loviturilor 
primite în zona Deltei Mekong.

— „Cunoșteam multe despre acest

in

la sută dintre mili
tarii afiați in 
Vietnam folosea 
droguri. O doză 
de heroină est 
incomparabil mai 
ieftină aici deci! 
m America și ea 
se procură cu 
multa ușurință. 
Explicația e sim
pla. Cei interesați 
in continuarea 
lazboiului de a- 
greslune din iț
irăm știu că pen- 
tru aceasta nu pot 
miza ’ “
niște 
mane, 
oameni 
cu mințile întune
cate de nalucina- 
ții. Cum altfel ar 
putea fi 
militarii 
câni sâ 
pentru o 
care nu ___
lor ? Cum altfel 
ar putea fi minați 
acești tineri sa 
ucidă ființe nevi
novate, să incen
dieze căminele 
țăranilor vietna
mezi. să distrugă 
truda lor de o 
viață ? Iată ce 
povestește Smith . 
„Mă aflam intr-o 
zi intr-o incursiu
ne intr-un sat în
semnat pe hartă 
cu indicativul 
..zonă de foc neli
mitat", ceea ce 
însemna că tot ce 
mișcă, tot ce e 
viață trebuie dis
trus. Se știa că 
acesta era un sat 
pustiu. Intre timp, 
însă, fusese popu
lat de refugiati. 
întregul dispozi
ții' de foc al de

tașamentului a fost concentrat asu
pra satului. Ce a mai urmat, nu știu, 
întrucât înainte de a intra în sat pen
tru a ne vedea „victoria", am luat 
un hap dublu de heroină incit era sâ 
mă curăț și eu și alți colegi.

întors in țară insă. mi-am dat 
seama că soluția nu constă in a fugi 
de realitate, ci a căuta să contribui 
la modificarea ei și că singura con
diție de a ne reabilita memoria de 
crimele ce le-am comis este să spu
nem oamenilor adevărul despre acest 
război, să luptăm pentru încetarea 
lui. Aceasta este tocmai ce dores z 
sâ fac de îndată ce mă voi dezin
toxica".

Tragedia lui Smith este tragedia a 
zeci de mii de tineri americani tirit i 
in acest război nedrept împotriva 
voinței și convingerilor lor.

Presa americana citează numeroa
se cazuri in care militarii americani 
afiați sub influența halucinantelor 
au deschis focul din greșeală asupra 
unor elicoptere pilotate de camarazi 
de-ai lor sau saigonezt. Aceștia âu 
răspuns printr-o ploaie de gloanțe, 
bombe și napalm, lichidindu-i pe Ioc. 
Alții și-au linșat pur și simplu co
mandanții, i-au împușcat pe la spate, 
sau au refuzat să ducă la îndepli
nire ordinele.

Toate acestea au alarmat într-atît 
oficialitățile americane, incit, recent, 
a fost trimisă în Vietnamul de sud 
o comisie de congresmeni pentru a 
studia situația la fața locului. Zih-, 
rul „New York Times" subliniază C'O 
principala concluzie a raportului în
tocmit de această comisie este că 
..problema consumului de stupefian
te de către militarii americani din 
Asia de sud-est a căpătat proporții 
atit de îngrijorătoare, incit singura 
soluție eficientă de a o rezolva este 
retragerea tuturor trupelor noastre 
din această zonă".

Raportul subliniază că mita și co
rupția existente la nivelele cele mai 
înalte militare șl guvernamentale din 
această regiune paralizează orice 
speranță in oprirea traficului de he
roină. In acest trafic cu „moartea 
lentă" sînt implicați membri ai regi
murilor din Saigon si Vientiane, 
printre care șeful Statului major al 
armatei regimului laoțian, vicepre
ședintele regimului saigonez, Nguyen 
Cad Ky, precum si unii generali 
thailandezi.

Privind graficul procentajelor nar
comanilor in rândurile diverselor ca
tegorii sociale constați că 400 000 din 
cei 500 000 de heroinomani americani 
fac parte din pătura celor 25 d? 
milioane de ..americani uitați", ale 
căror venituri ii situează pe cea mai 
de jos treaptă socială — sărăcimea.

Viața de mizerie pe care o duc 
milioane de americani aduce cu sine 
inevitabil prăbușirea morală, proli
ferarea viciului drogurilor ca mijloc 
de evadare din această lume a rată
rii, in care speranțele le sint înșe
late. Firește, printre toxicomani sînt 
și numeroși tineri din păturile avute, 
băieți șt fete de bani gata, blazați 
de viața de huzur, „hyppieș" care cau
tă „senzații tari" in beția halucinoge
nelor, propovăduind „întoarcerea la 
natură", trăind Intr-o abjecta pro
miscuitate.

Făcînd noi și noi victime, fla
gelul toxicomaniei capătă dimensiuni 
îngrijorătoare ; in raport direct pro
porțional cu marile probleme ale so
cietății capitaliste — inegalitatea so
cială, spectrul șomajului, discrimi
nările de tot felul, lipsa de idealuri, 
nesiguranța zilei de miine.

decit pe 
epave u- 
pe niște 

înșelați.

trimiși 
ameri- 
moară 
cauză 

este

C. ALEXANDROAIB
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Instalarea noului președinte 
al Comitetului de Stat

pentru Cultură și Artă

Plecarea delegației Frontului 
Național și Guvernului Republicii 
Democrate Populare a Yemenului

DIN VIAȚA PARTIDELOR

COMUNISTE Șl MUNCITOREȘTI

Wnrri dimineața a avut Joc șe
dința dc instalare a tovarășului Du
mitru Popescu, membru al Comita
tului Executiv. SKretar ni C.C. al 
P.C.R.. in funcția de președinte al 
Comitetului de Stat pentru Cultura 
și Artă.

La ședință au Iu d parte membri ai 
Consiliului Comitetului de Stat pen
tru Cultură și Artft — președinți -d 
uniunilor de creație, membri ai con
ducerii unor ministere. instituții do 
știință, artă și cultură, organizații 
de 7Ws.* 1 $’■ obș •■ști. personalități
ale vieții noastre științifice, culturale 
și artistice, precum $• cadre cu munci 
de răspundere din C S C A

Au participa! tovarășii Gheorghe 
Pană, membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent, secre
tar al CC. al P.C.R.. Fi ll-.e Vcrdeț, 
membru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R.. prim-viconreședinte al Con- 
«.Țiului de Miniștri.

Luind cuvintul. tovarășul Gheorghe 
Pană a subliniat însemnătatea măsu
rilor adoptate de Comitetul Executiv 
si C.C. al P.C.R. privind mai buna

Sosirea în Capitală 
a directorului general F. A. O.

La invitația tovarășului Iosif 
Banc, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, ministrul agriculturii, indus
triei alimentare, silviculturii și ape
lor. vineri după-amiază a sorit in 
tara noastră Addekke Boerma, direc
te- general F.A.O., însoțit de Gior
dano Bildeshein. reprezentantul re
gional F.A.O. pentru Europa.

I.a sosire. în punctul de frontieră 
Borș, oaspeții au fost intîmpinați de 
tovarășul Filip Tomulescu, adjunct 
«1 ministrului agriculturii, industriei 
alimentare, silviculturii și apelor, 
vicepreședinte al Comitetului Națio

întoarcerea de la Moscova a președintelui 
Comitetului de Stat al Planificării

Președintele Comitetului de Stat al 
Planificării. Maxim Berghianu. care 
a participat la ședința conducători
lor organelor centrale de planifica
re din țările membre ale C.A.E.R., 

in Capi
tală, venind de la Moscova.

Cronica zilei
George Macovescu, prim-adjunct al 

ministrului afacerilor externe, a re
venit in Capitală, după o vizită de 
cite va zile in Israel.

★
Vineri la amiază a părăsit Capitala 

N. V. Faddeev, secretarul Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc.

Pe aeroportul Otopeni. oaspetele a 
fosț salutat de Radu Constantinescu, 
vicepreședinte si Comisiei guverna
mentale de colaborare și cooperare 
economică și tehnică.

★
Cu prilejul apropiatei sărbători na

ționale a Republicii Populare Polo
ne. primul-secretar al Ambasadei 
Poloniei la București, Jerzy Bauer, a 
organizat, vineri tuira, un program 
de filme poloneze de scurt metraj.

Au oarticipat ziariști români și co
respondenți ai presei străine.

★
Tn legătură cu apropiata sărbă

torire — la 21 iulie — a Zilei națio
nale a Belgiei, Institutul român 
pentru relațiile culturale cu străină
tatea a organizat vineri, la Casa de 
cultură a institutului, o seară cultu
rală dedicată acestui eveniment.

La manifestare au asistat Octav 
Livezeanu. vicepreședinte al Institu
tului român pentru relațiile cultu
rale cu străinătatea, oameni de artă 
și cultură, ziariști, un numeros pu
blic.

Au luat parte, de asemenea. Jan 
Adriaenssen. ambasadorul Belgiei 
la București, și membri ai ambasa
dei.

Cu acest prilej. ziaristul Aurel 
Zamfirescu a împărtășit impresii 
dintr-o vizită in Belgia.

Programul serii culturale s-a în
cheiat cu o proiecție de filme docu
mentare, producții ale studiourilor 
belgiene.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Irak. însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al acestei țări la Bucu
rești, Salah r-ddin I. Al-Sheikhli, a 
oferit vineri după-amiază un cocteil.

Au luat parte Nicolae Nicolae, 
prim-adjunct al ministrului comer
țului exterior, Vasile Gliga. adjunct 
al ministrului afacerilor externe. Mib- 
nea Gheorghiu, prim-vicepreședinte al 
I R.R.C.S.. funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe, repre
zentanți ai unor instituții centrale și 
alte persoane oficiale.

Au particinat șefi ai unor misiuni 
diplomatice acreditați la București și 
membri ai corpului diplomatic.

★
La Galeriile d» artă ale Muzeului 

județean din Bacău a avut loc vineri 
vernisajul expoziției de fotografii 
Mongolia, tară a pâcu si prieteniei’ 

Cu acest prilej 3u luat cuvintul Vic
tor Enâșoaie. secretar al comitetului 
județean de partid, si Damdinneren- 
ghiin Ba'aa. ambasadorul R. P. Mon
gole la București. Vorbitorii au rele
vat prietenia dint-e popoarele ro
mân si mongol, relațiile frățești, m 
continuă dezvoltare. dintre cele două 
țări. S-a subliniat, de asemenea, în
semnătatea schimbului de valori cul
turale dintre cele două ponoare.

★
Sub auspiciile Comitetului de 

Stat pentru Cultură și Artă, vineri 
la amiază s-a de=chic in sala Ate
neului Român expoziția documen
tară de fotografii „Imagini din 
Peru", organizată cu prilejul apro
batei’ sărbătoriri a Zilei naționale a 
Republicii Peru. Exponatele pre
zintă străvechii® culturi peruane, 

organizare a activității Comitetului 
de Stat pentru Cultură și Artă m 
cadrul aplicării hotftririior do întări
re a muncii politico-ideologice și cul- 
tural-educativr. a sarcinilor ce revin 
comitetului, ca organism do partid 
și de stat, in conducerea și indrumn- 
i a actix ității cultural-ai tistice din 
țara noastră.

Tovarășul Dumitru Popescu a asi
gurat Comitetul Central al partidu
lui. personal pe tovarășul Nicolae 
Ccaușoscu. că lucrătorii Comitetului 
de Stal pentru Cultură și Artă vor 
munci cu răspundere pentru a aduce 
la îndeplinire sarcinile mari ce le-au 
fost încredințate, că vor acționa con
secvent pentru Întărirea spiritului 
partinic, revoluționa,- în întreaga ac
tivitate cultural-artistlca, pentru 
transpunerea în viață a programului 
amplu de măsuri trasat prin expu
nerea secretarului general al parti
dului.

\ icopreședinți ai Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă sint to
varășii Dumitru Ghișe, Ion Brad. 
Ion Dodu Bălan și Ion Jinga.

(Agerpres)

nal F.A.O.. de reprezentanți ai orga
nelor locale de stat.

Tn cursul după-amiezii de vineri, 
oaspeții au vizitat Muzeul Țării Cri
curilor din Oradea și stațiunea bal- 
neo-climatorică Felix.

In timpul șederii in țara noastră, 
oaspetele va avea convorbiri cu ofi
cialitățile române, referitor la acti
vitatea Organizației Națiunilor Unite 
pentru Alimentație și Agricultură, la 
colaborarea dintre țara noastră și 
F.A.O. și va vizita institute de î.nvă- 
țămint agricol superior și unități a- 
gricole.

(Agerpres)

La sosire, pe aeroportul Otopeni. 
a fost intimpinat de membri ai con
ducerii Comitetului de Stat al Pla
nificării. precum și de V. S. Tiku- 
r.ov. ministru consilier al Ambasadei 
Uniunii Sovietice la București.

(Agerpres)

precum și diferite aspecte sugestive 
din realitățile contemporane ale a- 
cestei țări.

La vernisaj au asistat Ion Dodu 
Bălan. vicepreședinte al C.S.C.A.. 
Mihnea Gheorghiu. prim-vicepre
ședinte al Institutului român pen
tru relațiile culturale cu străinăta
tea. funcționari superiori din Minis
terul Afacerilor Externe, oameni de 
cultură și artă, un numeros public.

Au fost prezenți, de asemenea, șefi 
de misiuni diplomatice acreditați in 
țara noastră și membri ai corpului 
diplomatic.

Despre expoziție și despre dez
voltarea relațiilor culturale româno- 
peruane au vorbit, cu acc-st prilej. 
Constantin Măciucă, directorul Cen
tralei cărții, și Mariano Pagador 
Puente, ambasadorul Republicii Peru 
Ia București.

★
Delegația municipalității orașului 

Lusaka, condusă de F. Chirwa, pre
ședintele consiliului municipal, care 
se află in țara noastră la invitația 
Consiliului popular al municipiului 
București, a vizitat întreprinderea de 
industrie locală „Metalurgica1*,  Ate
lierele centrale I.T.B., Policlinica Vi- 
tan, Creșa Floreasca. Ateneul Ro
mân. Sala Palatului. Galeriile de artă 
națională. Muzeul Satului, precum și 
cartierele de locuințe Titan și Dru
mul Taberei.

în continuare, membrii delegației 
municipale a orașului Lusaka au Dle- 
cat intr-o călătorie prin județul 
Constanța.

★
Conducerea Ansamblului folcloric 

din R. P. Albania, ansamblu care 
întreprinde un turneu in țara noas
tră, a făcut vineri dimineață o vi
zită la Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă, unde a fost pri
mită de Ion Dodu Bălan, vicepre
ședinte al comitetului.

După o serie de spectacole prezen
tate in mai multe localități din țara 
noastră, membrii Ansamblului fol
cloric din R. P. Albania au dat vi
neri seara o reprezentație in sala 
Savoy a Teatrului „C. Tănase" din 
Capitală.

★
Potrivit unui acord încheiat între 

organele de resort ale României și 
Bulgariei, de citeva zile, in punctele 
de frontieră Giurgiu și Ruse, contro
lul pașapoartelor și cel vamal sint 
efectuate concomitent de grupe mixte 
româno-bulgare. In prezent, persoa
nelor care pleacă din România li se 
efectuează formalitățile de frontieră 
si vamă de grupul mixt numai la 
Giurgiu, iar celor care intră in Ro
mânia. la Ruse.

îndeplinirea intr-un singur punct a 
formalităților de frontieră sporește 
posibilitățile de trafic feroviar și ru
tier pe podul de peste Dunăre și re
prezintă o facilitare pentru turiști și 
alti ce’ățenj care trec frontiera celor 
două țări.

(Agerpres)

în Editura politică 
a apărut:

ȘTIINȚA CONDUCERII 
SOCIETĂȚII. STUDII

Vineri după-amiază a părăsit Ca
pitala delegația Frontului Național și 
Gmernului Republicii Democrate 
Populare a Yemenului, condusă de 
Mahmud Abdallah Oshlsh, membru al 
Comitetului Executiv al Frontului 
Național, vicepreședinte al Consiliu
lui do Miniștri, care, la invitația C.C. 
al P.C.R. .și a guvernului Republicii 
Socialiste România, a făcut o vizită 
de prietenie in țara noastră.

L«i plecai e. delegația a fost salu
tată do tovarășul Paul Nlculescu-Mi- 
zil, membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, .secretar al 
C.C. al P.C.R., Ion Pățan, membru 
al C.C. al P.C.R.. vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Ion Dinei,

SEMNAREA ACORDULUI DE COOPERARE 
ECONOMICĂ Șl TEHNICĂ

La Consiliul de Miniștri a avut loc, 
la 16 iulie, semnarea Acordului de 
cooperare economică și tehnică in
tre guvernul Republicii Socialiste 
România și guvernul Republicii De- 
mocrate Populare a Yemenului.

l’e baza acestui acord, Republica 
Socialistă România va coopera cu 
Republica Democrată Populară a Ye
menului pentru dezvoltarea agricul
turii. valorificarea resurselor de mi
nerale. precum și pentru realizarea 
unor obiective industriale in Repu
blica Democrată Populară a Yeme
nului. In același timp, documentul 
prevede acordarea de către Republi
ca Socialistă România a unui credit 
Republicii Democrate Populare a Ye
menului care să faciliteze cooperarea 
economică intre cele două țări. De 
asemenea, partea română va acorda 
sprijin Republicii Democrate Popu
lare a Y’emenului prin pregătirea, in 
România, a unui număr de specialiști 
yemeniți. precum și prin burse pen
tru invâțămintul superior.

Vizita delegației de activiști
ai Comitetului orășenesc Budapesta al P-M.S.U.

Vineri dimineața, tovarășul Du
mitru Popa, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R.. prim- 
secretar al Comitetului municipal 
București al P.C.R., primarul gene
ral al Capitalei, a primit delegația 
de activiști ai Comitetului orășenesc 
Budapesta al P.M.S.U., condusă de 
tovarășul Nagy Richard, secretar al 
Comitetului orășenesc Budapesta al 
P.M.S.U.. deputat in Adunarea de 
Stat, membru al Consiliului popular 
orășenesc al capitalei R.P. Ungare, 
care face o vizită prietenească de 
schimb de experiență in țara 
noastră.

Sosirea în 
a prefectului
La invitația Consiliului popular al 

municipiului București, vineri după- 
amiază a sosit in Capitală prefec
tul orașului Paris, Marcel Diebolt, 
cu soția, care va face o vizită in țara 
noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni. 
oaspetele francez a fost salutat de 
Dumitru Popa, primarul general al 
Capitalei, cu soția, Dumitru Joița, 
prim-vicepreședinte, și de alți mem
bri ai Comitetului Executiv al con
siliului popular municipal.

A fost de față Pierre Pelen, amba
sadorul Franței la București.

★
In aceeași zi. prefectul orașului 

Paris, însoțit de ambasadorul Fran
ței in Republica Socialistă România, 
a făcut o vizită la Consiliul popular 
al municipiului București, unde a

Semnarea protocolului privind schimburile de mărfuri 
dintre Republica Socialistă România și Republica Arabă Unită

La Ministerul Comerțului Exterior 
a fost semnat vineri după-amiază 
protocolul privind schimburile de 
mărfuri intre Republica Socialistă 
România și Republica Arabă Unită 
pe perioada 1 iulie 1971 — 30 iunie 
1972.

Listele privind exportul de mărfuri 
românești prevăd : mașini și utilaje 
(printre care tractoare, mașini-unel- 
te, echipament petrolier, echipament 
electric), produse ale industriei chi
mice, produse petroliere, produse ale 
industriei lemnului, precum și altele, 
iar cele privind exportul Republicii 
Arabe Unite consemnează : bumbac, 
fire de bumbac, produse textile, ți
ței, precum și alte produse agricole 
și manufacturate.

Manifestare consacrată împlinirii a 2500 
tie ani de existentă a statului iranian

La Institutul de istorie „Nicolae 
Iorga* 1 al Academiei de Științe So
ciale și Politice a avut loc. vineri la 
amiază, o manifestare consacrată 
împlinirii a două milenii și jumătate 
de existență a statului iranian.

Au participat Radu Voinea, secre
tarul general al Comitetului român 
de organizare a manifestărilor știin
țifice și culturale pentru aniversarea 
a 2 500 de ani de la crearea statului 
iranian, oameni de știință și cultură.

Cu acest prilej, prof. dr. Stefan

vremea
Timpul probabil pentru 18, 19 și 20 

iulie. In țară : Vreme călduroasă, mal 
ales în Muntenia, Dobrogea șl sudul 

membru supleant al C.C. al P.C.R.. 
Nicolae Nicolae, prim-adjunct al mi
nistrului comerțului exterior, Con
stantin Vasiltu. adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R., și gencral- 
maior Nicolae State, adjunct al mi
nistrului afacerilor interne.

In cursul șederii in țara noastră, 
delegația a avut o intilnire la Uniu
nea Națională a Cooperativelor A- 
gricole de Producție, a vizitat noile 
construcții din orașul București, u- 
ncle obiective economice sau social- 
culturale, precum și Muzeul de isto
ric a partidului comunist, a mișcării 
revoluționare și democratice din 
România.

Acordul a fost semnat din partea 
română de Ion Palan, membru al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, iar din partea 
j omenită de Mahmud Abdallah Os
ii ish, membru al Comitetului Execu
tiv al Frontului Național, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri.

La solemnitatea semnării au parti
cipat Nicolae Nicolae. prim-adjunct 
al ministrului comerțului exterior, 
Nicolae Cocoș, adjunct al ministrului 
industriei construcțiilor de mașini, 
precum și Abdul Aziz Abdul Wali, 
membru al Comandamentului gene
ral al Frontului Național, adjunct 
al ministrului afacerilor interne, Ah
med Salem Ubeid, membru al Comi
siei permanente a Consiliului Suprem 
al Poporului, comandant al forțelor 
armate aeriene, membru supleant al 
Comandamentului general al Frontu
lui National.

Au luat parte, de asemenea, mem
brii și experții celor două delegații. 

(Agerpres)

La întrevedere au luat parte to
varășii Virgil Cazacu și Dimitrie 
Ancuța, secretari ai Comitetului mu
nicipal București al P.C.R

A fost de față Ferenc Martin, am
basadorul R.P. Ungare la Biicurești.

In timpul întrevederii, desfășurată 
intr-o atmosferă prietenească, a avut 
loc un schimb de opinii privind ac
tivitatea organizațiilor de partid și a 
consiliilor populare din București și 
Budapesta.

In aceeași zi. tovarășul Dumitru 
Popa a oferit un dejun in onoarea 
oaspeților.

(Agerpres)?

Capitală 
orașului Paris 
avut o întrevedere cu primarul ge
nerai al Capitalei și cu alți membri 
ai Comitetului Executiv al consiliu
lui popular municipal.

In cadrul întrevederii, desfășurată 
într-o atmosferă cordială, a avut loc 
un schimb de informații asupra mo
dului cum sint rezolvate principalele 
probleme economice, social-culturale 
și edilitar-gospodărești din cele două 
capitale.

Oaspetele s-a interesat de unele 
aspecte privind construcțiile de lo
cuințe. de invățâmînt și de sănătatea 
publică, transportul in comun, apro
vizionarea populației și de alte pro
bleme.

Seara, primarul general al Capita
lei a oferit un dineu in onoarea pre
fectului orașului Paris și a soției sale. 

(Agerpres)

Documentul prevede, de asemenea, 
creșterea schimburilor comerciale in
tre cele două țări față de prevede
rile protocolului anterior.

Din partea română, protocolul a 
fost semnat de Vasile Răuță, ad
junct al ministrului comerțului ex
terior, iar din partea egipteană de 
Khalil Gamal El Dine, subsecretar 
de stat la Ministerul Economiei și 
Comerțului Exterior.

Au fost prezenți funcționari su
periori din Ministerul Afacerilor Ex
terne, Ministerul Comerțului Ex
terior, precum și Ibrahim Youssri, 
însărcinat cu afaceri a.i. al R.A.U. 
la București, și membri ai ambasa
dei.

(Agerpres)

Ștefănescu. directorul institutului, a 
vorbit despre semnificația evenimen
tului aniversat, despre însemnătatea 
civilizației persane in contextul cul
turii universale. în continuare, prof. 
Aurel Decei a prezentat comunicarea 
„Din trecutul comun româno-ira- 
nian“, vorbitorul relevind momente 
importante din istoria îndelungată a 
relațiilor dintre cele două țări și po
poare.

(Agerpres)

Moldovei, unde va fl frumoasă. Tn 
rest, vor mai cădea ploi locale, înso
țite de descărcări electrice. Vînt slab, 
plnă la potrivit, predominând din sec
torul sud-vestlc. Temperaturile minime 
vor fl cuprinse Intre 9 și 19 grade, Iar 
maximele între 20 șl 30 de grade, mal 
ridicate în sud-est. în București : Vre
me relativ frumoasă și călduroasă, cu 
cerul variabil. Vînt slab, plnă la po
trivit. Temperatura va crește ușor.

Schimb de scrisori intre P.C. F. și P.S.F.

UNI1ATEA DE ACȚIUNE INTRE COMUNIȘTI
1 ’

Șl SOCIAIIȘTI—CERINȚĂ A EUPTEI TORȚELOR 

DE STINGĂ DIN ERANTA
1

PARIS 16. — Corespondentul Ager
pres, P. Diaconescu, transmite : Zia
rul „L’Humanite" a publicat schim
bul de scrisori intre Partidul Comu
nist Francez și Partidul Socialist 
Francez in legătură cu problemele 
privind relațiile reciproce și desfășu
rarea unor acțiuni comune. După 
cum s-a mai anunțat, C.C. al P. C. 
Francez a adresat, in acest sens, la 
4 iunie a.c., o scrisoare Congresului 
Unității Socialiste de la Epinay-sui- 
Seine. in care propunea încheierea u- 
nui acord politic și elaborarea unui 
program comun de luptă și de guver
nare.

In răspunsul său, din 12 iulie, Co
mitetul director al Partidului So
cialist Francez își reafirmă voința 
de a dezvolta relații constructive cu 
partidul comunist, dar dezvoltă o 
serie de condiționări care amină în
ceperea discuțiilor cu P.C.F.

în răspunsul său. Partidul Comu
nist Francez, referindu-se la stabili
rea unui acord politic de lungă du
rată. la elaborarea unui veritabil 
program comun de lupta și de gu
vernare, arată că un asemenea pro
gram ar răspunde așteptărilor mun
citorilor. democraților, care suferă 
in situația actuală si care aspiră la o 
democrație economică și politică 
reală, ducind pe plan extern o oo- 
litică de pace. întemeiată pe indepen
dență națională și cooperarea inter
națională cea mai larga. ..Dv. ami- 
nați insă pentru anul viitor înce
perea discuțiilor cu partidul nostru", 
se spune in scrisoarea P.C.F.

In continuare se arată că in răs
punsul Partidului Socialist Francez

încheierea convorbirilor 
iugoslav© - egiptene

BELGRAD 16 (Agerpres). — La 
Belgrad a fost dat publicității co
municatul cu privire la vizita ofi
cială pe care a făcut-o in Iugosla
via. între 12 și 16 iulie a.c., Mah
mud Riad, vicepremier și ministru 
de externe al R.A.U., informează, a- 
genția Taniug. In cursul convorbi
rilor cu omologul său iugoslav, Mirko 
Tepavaț, relevă comunicatul, a fost 
efectuat un larg schimb de păreri cu 
privire la situația din Orientul A- 
propiat și la alte probleme interna
ționale, precum și in legătură cu re
lațiile bilaterale.

Mahmud Riad și Mirko Tepavaț 
au constatat dezvoltarea rodnică a 
legăturilor de prietenie și a colabo
rării multilaterale intre țările lor, 
precum și necesitatea intensificării și 
extinderii in continuare a colaborării 
reciproce in toate domeniile, îndeo
sebi in cel economic, pentru care e- 
xistâ reale posibilități.

• SPORT « SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
TENIS: „CUPA DAVIS"

România R. F. a Germaniei
2-0, după prima zi

Toată săptămina aceasta s-a scris 
mult despre meciul de tenis Româ
nia—R. F. a Germaniei, amintindu-se 
mereu că se vor afla față in față, pe 
terenurile de la Progresul, finalistele 
in Challenge-round din ultimele două 
ediții ale „Cupei Davis” (formația 
noastră, acum doi ani, cea oaspete 
anul trecut). Amatorilor de tenis de 
la noi, buni cunoscători — cum este 
Si n-ormal — ai biografiilor sportive 
ale lui Tiriac și Năstase, le-au fost 
prezentate de presa de specialitate și 
„cărțile de vizită" ale oaspeților : 
Christian Kuhnke, racheta nr. 1, la 
ora actuală, a formației vest-germa- 
ne. învingător în „cupă” In fața spa
niolilor Santana și Orantes ; Wil
helm Bungert, de două ori semifi
nalist (1963 și 1964) și o dată finalist 
(1967) al turneului de la Wimbledon.

Meciul a avut deci o presă bună, 
ca și jucătorii care se întilneau. do 
altfel, și „ziua seturilor lungi" — 
cum este prima zi a oricărui meci 
din „Cupa Davis", cind au loc întil- 
nirile de simplu, s-a bucurat de o 
cotă de interes deosebit de ridicată. 
Disputa Țiriac-Kuhnke a corespuns 
celor scrise înainte, durind două ore 
și un sfert, timp in care s-a cheltuit 
multă energie fizică și nervoasă, pe 
teren si in tribune. Tiriac a învins cu 
6—2. 3—6. 6—2 și 7—5 și din simpla 
lectură a scorului se poate vedea că 
întrecerea a fost echilibrată. Mai 
mult, in setul al patrulea, set de de
cizie, la început. Kuhnke „l-a luat 
foarte repede" pe Tiriac, conducîn- 
du-1 cu 2—0. Țiriac l-a egalat la 2—2, 
dar nici unul dintre jucători nu se 
putea desprinde ia cisfigător. deși 
fiecare se agăța literalmente de fie
care minge. Neașteptat de mobil. Ți
riac a reușit, totuși, să incheie par

„Mondialele” de scrimă
VIENA, 16 — Echipa feminină de 

floretă a U.R.S.S. și-a păstrat titlul 
de campioană mondială, invingind în 
finală cu 9—6 reprezentativa Un
gariei. Astfel, sportivii sovietici cu
ceresc a 4-a medalie de aur la ac
tuala ediție a campionatelor mondia
le. Victoria floretistelor sovietice a 
fost obținută Ia capătul unei lupt® 

nu se face nici o referire la primul 
bilanț al convorbirilor angajate intre 
cele două partide, publicat in comun 
la 22 decembrie 1970. cind asupra 
problemei libertăților și drepturilor 
cetățenești ce urinează a fi prevă
zute intr-un viitor program socialist 
comun, cele două partide au prevăzut 
numeroase dispoziții tinzind 6ă le 
garanteze și sâ le lărgească în con
dițiile cind stingi va ajunge la pu
tere.

în ce privește respectarea suvera
nității naționale, menționează scri
soarea, partidele noastre au declarat 
împreună in bilanțul din 22 decem
brie 1970 că „noțiunea de indepen
dență națională are o valoare uni
versală. Țara noastră își va întemeia 
activitatea pe aplicarea strictă a le
gii internaționale pe care o consti
tuie Carta Națiunilor Unite și pe co
existența pașnică. Aceasta implică 
respectul suveranităților naționale, 
egalitatea în drepturi, reglementarea 
pașnică a litigiilor dintre state, con
damnarea oricăror rezolvări prin for
ță sau a oricărei amenințări cu for
ța pentru a pune în cauză frontiere
le existente, pentru a impune unei 
națiuni alegerea aliaților săi sau in
staurarea ori menținerea unui sistem 
politic sau social împotriva voinței 
majorității locuitorilor săi”.

P.C.F. relevă apoi că aceste luări 
de poziție comune reprezintă o cuce
rire considerabilă și că, „abando- 
nind astăzi acest rezultat. P.S.F. 
face în mod incontestabil un pas 
înapoi. frinează procesul unirii". 
P.C. Francez rămine dispus să reia o 
discuție sinceră, loială si fără pro
bleme condiționale.

Partea iugoslavă a declarat că Iu
goslavia se va pronunța activ și pe 
.iitor pentru soluționarea justă a 
crizei din Orientul Apropiat. In a- 
cest context, va sprijini in mod ho- 
tărit eforturile R.A.U., precum și 
lupta dreaptă a poporului arab din 
Palestina.

Referindu-se, int-c-o conferință de 
presă, la perspectivele de soluționa
re a crizei din Orientul Apropiat și 
ia poziția R.A.U., Mahmud Riad a 
declarat că țara sa se pronunță pen
tru infăptulrea unei păci trainice și 
definitive, în conformitate cu rezo
luția O.N.U. Un acord privind ar
mistițiul. a adăugat el, nu ar asi
gura o pace trainică. R.A.U. ar res
pecta insă acordul pentru armistițiu, 
semnat în 1949, în cazul în care Israe
lul s-ar retrage de pe teritoriile ocu
pate.

Mirko Tepavaț a acceptat invitația 
de a face o vizită in R.A.U.

tida, infrîngînd rezistența adversa
rului său. N-a fost un joc mare, ci 
unul lung, in care fiecare dintre cei 
doi adversari căura să-și facă onest, 
pinâ la ultima picătură de energie, 
datoria. Tiriac a meritat aplauzele 
cuvenite învingătorului, terminînd 
jocul în forță.

A intrat apoi pe teren perechea 
Năstase-Bungert. Jocul a durat mai 
puțin de o oră și jumătate, specta
torii și telespectatorii regreți nd 
scurtimea disputei, chiar dacă faptul 
avea semnificația superiorității ab
solute a sportivului român. Năstase 
a dat un adevărat recital de tenis, 
oferind suporterilor săi, spectatorilor 
și telespectatorilor o măsură a ma
relui său talent, a măiestriei sale 
tehnice. Scorul de 6—2, 6—3. 6—3 
spune foarte puțin despre ceea ce s-a 
petrecut pe teren si poate că gestul 
lui Bungert, din final, cind — la 
40—0 in favoarea sa — a trimis toate 
mingile în fileu, un fel de abandon 
sui-generis. este mai edificator decit 
orice rezultat tehnic sau comentariu. 
Oricît ar părea de paradoxală afir
mația. această renunțare la luptă 
însemna o sportivă recunoaștere a 
marii superiorități a adversarului.

Desigur, noj contam pe „punctul 
Năstase" (cum se intîmplă de obicei 
în anii din urmă) in această primă 
zi de meci. Avindu-1 acum și pe cel 
de-al doilea, realizat de Țiriac. con
turile par încheiate. Astăzi, de la ora 
15.30, are loc partida de dublu, iar 
miine se vor desfășura ultimele două 
probe de simplu, dar jucătorii ro
mâni au și început să se gindească 
la faza superioară a competiției.

Valentin PAUNESCU

Interesante. După ce au condus cu 
5—2, reprezentantele U.R.S.S. au fost 
egalate la 6, dar, datorită in special 
campioanei olimpice Elena Noviko
va. s-au detașat, obținind o meritată 
victorie.

In meciul pentru locul trei, echipa 
Poloniei a intrecut-o pe cea a Fran
ței cu 9—3,

PLENARA C.C. Al P.C. 
DIN JAPONIA

TOKIO 16. — Corespondentul A- 
gerpres, Fl. Țuiu, transmite : Intre 
13 și 15 iulie, la Tokio- e-au desfă
șurat lucrările celei de-a cincea Ple
nare a C.C. al Partidului Comunist 
din Japonia. Plenara a aprobat ra
portul cu privire la alegerile pen
tru Camera Consilierilor și sarcinile 
imediate ale partidului, prezentat de 
Tezuo Fuwa. șeful Directoratului Co
mitetului Central. Au fost adoptate 
o Rezoluție privind sprijinul acordat 
poporului vietnamez și un ..Apel 
pentru lupta comună împotriva ra
tificării acordului de retrocedare a 
Okinawei, împotriva tratatului de 
securitate japono-american și pentru 
retrocedarea completă a Okinawei".

ROMA

Comunicatul
Direcțiunii

P.S.I.U.P.
ROMA 16. — Corespondentul Ager

pres. N. Puicea, transmite : întrunită 
la Roma, Direcțiunea Partidului So
cialist Italian al Unității Proletare 
(P.S.I.U.P.) a examinat evoluția si
tuației politice din Italia in legătură 
cu „încercările Partidului democrat- 
creștin și ale forțelor conservatoare 
de a deplasa spre dreapta axa politi
că a țării". In comunicatul dat pu
blicității la încheierea lucrărilor Di
recțiunii P.S.I.U.P, se spune că for
țele conservatoare se străduiesc ca 
— atit pe plan republican cit și pe 
plan local — să se opună adoptării 
reformelor ce ar veni in intimpinarea 
cerințelor exprimate de masele mun
citoare italiene. Aceste grupări — a- 
rată documentul in continuare — ac
ționează in vederea încordării rapor
turilor cu forțele de stingă, vor -i 
golească de conținut proiectele de 
lege ce se discută în aceste zile in 
parlament (reforma în domeniul con
strucției de locuințe, reforma impozi
telor, măsurile anticonjuncturale, dez- 
zoltarea Mezzogiorno-ului).

P.S.I.U.P. își exprimă apoi hotărî - 
rea de a lupta cu toate forțele sale 
împotriva manevrelor conservatoare 
și de dreapta, pentru realizarea unei 
alternative de stingă, care si în
frunte și să rezolve in avantajul 
clasei fniincitdare reformele social- 
economice. problema șomajului. 
„Pentru înfăptuirea acestei linii, se 
spune în încheierea comunicatului. 
Direcțiunea P.S.I.U.P. a însărcinat 
secretariatul partidului, secțiile co
respunzătoare ale C.C., grupurile 
parlamentare ale P.S.I.U.P. din Ca
mera deputaților și Senat să între
prindă acțiuni corespunzătoare, in 
cadrul competenței lor, pentru a mo
biliza partidul și a stabili relațiile 
necesare cu celelalte forțe politice ale 
sfingii in vederea promovării cu 
succes a mișcării unitare de luptă“.

Spartachiada de vară 
a popoarelor din U.R.S.S.
Pe stadionul central „V. I. Lenin" 

din Moscova a avut loc vineri după- 
amiază, in prezența lui Alexei Kosi- 
ghin, președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., deschiderea festivă 
a finalelor celei de-a 5-a ediții a 
Spartachiadei de vară a popoarelor 
din U.R.S.S.

La această grandioasă manifestare 
sportivă de masă, care a reunit în 
etapele preliminare 44 milioane 
de participant!, se întrec în faza fi
nală 16 000 de sportivi. Programul 
Spartachiadei cuprinde întreceri la 
24 de discipline sportive. Finalele 
Spartachiadei, la care sint prezenii 
numeroși campioni și recordmani 
mondiali și olimpici, constituie o 
amplă trecere în revistă a sportului 
sovietic de performanță, care in ul
timii ani a obținut rezultate remar
cabile.

La festivitatea de deschidere, care 
a fost urmărită de peste 100 000 de 
spectatori, au fost prezente delegații 
sportive din Bulgaria, Cuba, Ceho
slovacia. R. D. Germană, Iugoslavia, 
R. P. Mongolă, România, Polonia, 
Ungaria și R.D. Vietnam. România 
este reprezentată de o delegație con
dusă de Anghel Alexe, președintele 
Consiliului Național pentru Educație 
Fizică și Sport. De asemenea, în lo
jile oficiale au luat loc Avery Brun
dage. președintele Comitetului inter
național olimpic, membri ai Comite
tului Executiv al C.I.O. și persona
lități ale federațiilor internaționale 
sportive. Printre alți invitați se a- 
flau și reprezentanții comitetelor de 
organizare ale Jocurilor olimpice de 
vară și iarnă. Willy Daume (R. F. a 
Germaniei) și prințul Takeda (Ja
ponia).

După deschiderea Spartachiadei de 
vară a popoarelor din U.R.S.S., spec
tatorii au urmărit un interesant pro
gram de gimnastică de ansamblu, 
precum și sosirea ștafetei Leningrad- 
Moscova.

★ f
în concursul de haltere din cadrul 

finalelor Spartachiadei. Adam Gna- 
tov a stabilit un nou record mon
dial la categoria muscă (stilul „îm
pins") cu performanta de 115 kg. La 
totalul celor trei stiluri, victoria a 
revenit lui Gnatov cu 327,500 kg, ur
mat de Vladimir Smetanin — 320 kg.

(Agerpres)



viața internațională______
PREȘEDINTELE S.U.A.,

R. NIXON, VA FACE 0 VIZITĂ 
ÎN R.P. CHINEZĂ

PEKIN 16 t Agerpres). — Agenția 
China nouă transmite următorul co
municat : Premierul Ciu En-lai și 
dr. Henry Kissinger, consilierul pre
ședintelui Richard Nixon pentru 
problemele securității naționale, au 
ax-ut convorbiri la Pekin intre 9 și 
11 iulie 1971.

Luind cunoștință de dorința ex
presă a președintelui Nixon de a 
vizita Republica Populară Chineza, 
premierul Ciu En-lai a adresat, in 
numele guvernului Republicii Popu

lare Chineze, o invitație președinte
lui Nixon de a vizita China la o 
dată convenabilă. înainte de luna 
mai 1972.

Președintele Nixon a acceptat a- 
ceastă invitație cu plăcere.

Intilnirca dintre conducătorii Chi
nei și Statelor Unite va avea ca 
scop căutarea normalizării relațiilor 
intre cele două țări, precum și un 
schimb de vederi asupra probleme
lor care interesează cele două părți.

„NU POATE EXISTA IN LUME 0 PACE STABILĂ Șl DURA
BILĂ FĂRĂ PARTICIPAREA R.P. CHINEZE"

WASHINGTON 16 (Agerpres). — 
într-o declarație televizată, făcută in 
studiourile din Burbank (California) 
ale i'ompaniei N.B.C., președintele 
Nixon a relevat că. după cum a sub
liniat cu mai multe prilejuri in ul
timii trei ani. nu poate exista in 
lume o pace stabilă și durabilă fără 
participarea Republicii Populare 
Chineze și a poporului său de 750 
milioane de oameni. ,.De aceea, a 
spus el, am luat inițiativa, in cîte- 
va domenii, de a deschide ușa unor 
relații normale intre cele două țâri 
ale noastre. In acest scop, am trimis

pc consilierul meu pentru probleme
le securității naționale. Henry 
Kissinger, la Pekin, in cursul re
centului său turneu in lume, pentru 
a avea convorbiri cu premierul Ciu 
En-lai. Am luat hotârirea de a în
treprinde această acțiune, a spus 
președintele Nixon in continuare, da
torită convingerii mele profunde că 
toate țările vor avea de cîștigat de 
pe urma unei reduceri a încordări
lor și a unor relații mai bune în
tre Statele Unite și Republica Popu
lară Chineză".

U THANT : „UN EVENIMENT DE BUN AUGUR PENTRU 
SOARTA VIITOARE A O.N.U."

NAȚIUNILE UNITE 16 (Agerpres). 
— Referindu-se la vizita in Repu
blica Populară Chineză a președin
telui S.U.A., secretarul general al 
O.N.U., U Thant, a dat publicității o

declarație în care a relevat că „a- 
cest eveniment este de bun augur nu 
numai pentru relațiile dintre cele 
două țări, ci șl pentru soarta viitoa
re a Organizației Națiunilor Unite".

Consultări în legătură 
cu incidentele din Iordania
AMMAN 16 (Agerpres). — Un pur

tător de cuvint al Comandamentului 
forțelor rezistenței palestinene din 
Beirut, citat de agențiile M.E.N., 
A.P., France Presse și Reuter, a a- 
nunțat că unități de tancuri iorda- 
niene, sprijinite de artilerie, au a- 
tacat vineri ultimele poziții întări
te, deținute de fedaini in regiunea 
Ajloun din nordul Iordaniei. El a 
menționat, totodată, că artileria ior
daniană a bombardat deosebit de 
intens căile și mijloacele de apro
vizionare ale comandourilor din a- 
ceastă zonă.

In legătură cu noile incidente din 
Iordania, președintele Comitetului E- 
xecutiv al Organizației pentru Eli
berarea Palestinei, Yasser Arafat, a 
avut o întrevedere cu președintele 
Siriei, generalul Hafez Assad. în 
urma acestei întrevederi și a unei 
convorbiri telefonice intre generalul 
Mustafa Tlass, șeful Statului Major 
al armatei siriene, și Was fi Tall, pri
mul ministru al Iordaniei, la Amman 
a sosit, intr-o încercare de mediere, 
o delegație militară siriană. Potri
vit postuiui de radio Damasc, dele
gația este însoțită de Abou Jihad, 
reprezentant al rezistenței palestine
ne.

Concomitent, la Marsa Matrouh, lo
calitate egipteană de pe litoralul Me- 
diteranei, a sosit o delegație pales- 
tineană, alcătuită din Abou Ayad, 
membru al Comandamentului organi
zației „Al Fatah“, și Hayel Abdel Ha
mid. reprezentant al aceleiași orga
nizații la Cairo, pentru a participa 
la convorbirile ce au loc aici intre 
președintele R.A.U.. președintele Con
siliului Comandamentului Revoluției 
din Libia, vicepreședintele Siriei și 
un membru al Consiliului Comanda
mentului Revoluției sudaneze. Potri
vit ziarului „Al Ahram", delegația 
palestineană a prezentat un raport 
asupra evoluției situației din Iorda
nia.

Â sosit timpul pentru 
convocarea conferinței 

asupra securității in Europa
• REZOLUȚII ADOPTATE LA 1NT1LNIREA PARLAMENTA

RILOR DIN ȚĂRILE BALTICE Șl DIN NORDUL EUROPEI
BERLIN 16 (Agerpres). — După cum s-a anunțat, la Warnemunde, 

in apropiere de Rostock, in R.D.G., a luat sfirșit intilnirea parlamen
tarilor și a altor reprezentanți ai opiniei publice din țările baltice și 
din nordul Europei, la care au participat reprezentanți din U.R.S.S., 
R. D. Germană. Danemarca, Finlanda, Polonia, Suedia, Norvegia și 
Islanda.

Participanții, relevă agenția A.D.N., 
au adoptat rezoluții cu privire la ne
cesitatea convocării conferinței euro
pene pentru securitate, recunoaște
rea R. D. Germane și in legătură cu 
problemele ridicate de protejarea 
mediului înconjurător.

Parlamentarii și alte personalități 
ale vieții publice din țările baltice 
și nord-europene, se arată in prima 
rezoluție, constată că a sosit timpul 
pentru ținerea unei conferințe gc- 
neral-europene în problema secu
rității. Ei consideră necesar să fie 
începută, fără întîrziere, pregătirea 
practică a conferinței, conform pro
punerii guvernului finlandez și a al
tor guverne. In declarație sint salu
tate propunerile făcute in ultimul 
timp cu privire la dezarmare și li
chidarea bazelor militare străine, 
înainte de toate în centrul Europei, 
precum și eforturile spre interzice
rea și distrugerea tuturor armelor 
nucleare.

înfăptuirea securității europene, 
precum și interesele statelor riverane 
Mării Baltice și ale popoarelor aces
tora, se arată în a doua rezoluție, re
clamă normalizarea relațiilor intre 
toate statele europene. Aceasta in
clude recunoașterea deplină din 
punct de vedere al dreptului interna
țional a R. D. Germane, precum și 
stabilirea de relații diplomatice nor-
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agențiile de presă transmit:
La invitația Editurii Poli

tice „Kossuth", Valter 
membru al C.C. al P.C.R., directorul 
Editurii politice, membru in Prezi
diul Academiei de științe sociale și 
politice, a făcut o vizită de mai multe 
zile in R.P. Ungară. Cu acest pri
lej. Valter Roman a fost primit de 
Aczel Gyorgy, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al P.M.S.U., 
cu care a avut o convorbire. De ase
menea. a avut o intilnire cu Erdey- 
Gruz Tibor, președintele Academiei 
de științe a R. P. Ungare, și cu Ko- 
peczi Bela. secretar general adjunct 
al Academiei, cu prilejul căreia au 
fost discutate probleme ale colaboră
rii dintre cele două academii.

In clădirea fostului Con
siliu de control din Berli
nul occidental 5_a ^estașurat 
vineri cea de-a 24-a ședință de lu
cru din cadrul convorbirilor dintre 
ambasadorii U.R.S.S., S.U.A.. Angliei 
și Franței în problemele legate de 
situația Berlinului occidental. S-a 
stabilit că viitoarea reuniune a celor 
patru ambasadori să aibă loc la 22 
iulie a.c. Aceasta va fi precedată de 
consultări la nivel de experți.

Ședința Comisiei intergu- 
vemamentale sovieto-po- 
10R6 colaborare economică și 
tehnico-științifică a luat sfirșit la 
Moscova. Au fost examinate rezul
tatele convorbirilor privind încheie
rea unui acord comercial intre cele 
două țări pe următorii cinci ani — 
informează agenția T.A.S.S. Părțile 
au constatat că cooperarea economică

sovieto-polonă se dezvoltă cu suc
ces.

Consiliul de Securitate al
O. N.U. a hotărit trimiterea unei 
misiuni speciale de anchetă în regiu
nile de frontieră dintre Senegal și 
Guineea Bissau (teritoriu aflat par
țial sub dominația colonialiștilor por
tughezi). Misiunea urmează să se in
formeze asupra situației din această 
regiune unde, potrivit plîngerii au
torităților de la Dakar, forțele mili- 
lăre portugheze au pătruns pe teri
toriul Senegalului, procedind la mi
narea unor zone din apropierea fron
tierei.

0 delegație a Partidului 
comunist din Liban, con- 
dusă de Nicolas Șaui, secretar gene
ral al C.C. al P.C. din Liban, a 
făcut o vizită in Uniunea Sovietică, 
informează agenția T.A.S.S. în cursul 
convorbirilor s-a făcut un schimb de 
păreri în probleme privind dezvolta
rea și întărirea relațiilor dintre
P. C.U.S. și P.C. din Liban. Părțile 
s-au pronunțat pentru lărgirea cola
borării dintre popoarele Uniunii So
vietice și Republicii Liban în inte
resul luptei împotriva imperialismu
lui și ncocolonialismului, pentru in
dependență națională, pace și pro
gres social.

Ministrul de externe al 
Austriei R‘ K'rsch'ae§er’ a sosit 
la Roma într-o vizită oficială, in
formează agenția Associated Press. 
Aceasta este prima vizită în Italia a 
unui ministru de externe austriac, de 
la sfîrșitul celui de-al doilea război 
mondial.

rrMGteOr" — un satelit artificial 
al Pămintului, destinat cercetărilor 
meteorologice, a fost lansat vineri in 
U.R.S.S. — anunță agenția T.A.S.S. 
Aparatura instalată la bordul sateli
tului funcționează normal.

Operațiuni de lichidare a 
rezervelor de arme bacte
riologice au început la Fort 
Blaffe, a anunțat comandamentul 
militar al S.U.A. Observatorii relevă 
că această știre vine în contradicție 
cu alte informații, potrivit cărora 
Pentagonul continuă studierea și per
fecționarea celor mai noi mijloace 
de ducere a războiului chimico-bac- 
teriologic. Potrivit datelor Pentago
nului, in S.U.A. continuă să se stu
dieze 15 noi tipuri de arme bacterio
logice.

0 „lege specială" de 
desemnare a succesorului 
lui Franco, ln Pens°ana prințului 
Juan Carlos de Bourbon, a fost pu
blicată in „Buletinul oficial al sta
tului" din Spania. Juan Carlos va 
exercita funcțiile lui Franco, „in ca
zul absenței acestuia de pe teritoriul 
spaniol sau în caz de boală".

In Birmania a fost format 
un nou guvern, In baza unci 
hotăriri a Consiliului Revoluționar 
al Uniunii Birmane — organul su
prem al puterii de stat. Postul de 
prim ministru este deținut, ca și pină 
acum, de generalul Ne Win, care își 
menține, de asemenea, funcția de mi
nistru al apărării.

Anglia și 
Piața comună 

,, Mini-referendum” 
cu rezultate semnificative

LONDRA 16 (Agerpres). — 
Geoffrey Rippon, ministrul bri
tanic însărcinat cu problemele 
europene, șeful delegației brita
nice la negocierile cu reprezen
tanții „celor șase“, a încercat re
cent un experiment, care a oferit 
rezultate semnificative. El a or
ganizat in circumscripția sa, 
Hexham, din comitatul Nor
thumberland, un fel de „referen
dum", prin care alegătorii au 
fost rugați să se pronunțe in 
legătură cu problema aderării 
Marii Britanii la Piața comună. 
75 la sută dintre cei solicitați 
să-și exprime părerea s-au ară
tat ostili aderării.

La Londra se apreciază că re
zultatele acestei mini-consultări 
confirmă motivele îngrijorării 
Partidului conservator, a cărui 
popularitate a scăzut serios in 
urma publicării „Cărții albe" in 
chestiunea aderării.

0 puternică demonstra
ție de protest împotriva unei 
adunări neonaziste a avut loc în 
orașul vest-german Pforzheim, din 
inițiativa P.C. German, a Uniunii 
germane pentru pace din R.F.G., a 
.sindicatelor și a altor organizații 
democratice. Demonstranții au cerut 
interzicerea tuturor partidelor și 
grupărilor neofasciste din R.F. a 
Germaniei.

male cu R.D.G. șl cu R.F.G. Parti
cipanții la conferință iși exprimă 
speranța că realismul manifestat în 
politica R.F.G. cu prilejul semnării 
Tratatelor cu Uniunea Sovietică și 
Polonia se va aplica și in raporturile 
R.F.G. cu R.D.G.

In ultima rezoluție adoptată se 
relevă oportunitatea colaborării în 
vederea ocrotirii mediului înconju
rător.

★
în cadrul „Săptămînii Mării Bal

tice", la Rostock, in R.D. Germană, 
s-a deschis cea de-a 14-a conferință 
internațională a muncitorilor din ță
rile baltice. Norvegia și Islanda. Cei 
peste 500 de delegați la conferință 
dezbat sarcinile ce revin sindicatelor 
în lupta pentru pace, securitate eu
ropeană si progres social.

GRECIA ESTE ÎN 
FAVOAREA CONFERINȚEI 

GENERAL-EUROPENE
ATENA 16 — Corespondentul A- 

gerpres, Al. Cîmpeanu, transmite : 
Intr-o conferință de presă, subsecre
tarul de stat la Ministerul Afaceri
lor Externe al Greciei, Xanthopoulos- 
Palamas, întrebat in legătură cu in
formațiile privind o apropiată intil
nire a primului ministru grec, Ghior- 
ghios Papadopoulos, cu premierul 
turc, Nihat Erim, a răspuns că „ori
ce este posibil", dar pină in prezent 
nu există in această chestiune fapte 
care să poată fi comentate.

Palamas și-a manifestat apoi sa
tisfacția față de evoluția situației din 
Balcani. Referindu-se la vizita 6a în 
Bulgaria, Palamas s-a declarat foar
te mulțumit de primirea cordială fă
cută la Sofia și de rezultatele con
vorbirilor avute în capitala bulgară.

Răspunzînd unei întrebări referi
toare la securitatea europeană, 
Xanthopoulos-Palamas a spus că 
Grecia are o atitudine favorabilă con
vocării unei conferințe in această pro
blemă.

Vizita 
primului ministru 
al R. P. Polone 

in R. D. Germană
BERLIN 16. — Corespondentul A- 

gerpres. Șt. Deju, transmite : Preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
R.P. Polone. Piotr Jaroszewicz, a 
sosit vineri înte-o vizită la Berlin, 
la invitația primului ministru al 
R.D.G., Willi Stoph. în aceeași zi au 
început convorbirile oficiale dintre 
șefii celor două guverne.

Willi Stoph și Piotr Jaroszewicz 
au semnat un tratat de stat in do
meniul transporturilor intre cele 
două țări.

Vineri seara, Piotr Jaroszewicz a 
părăsit Berlinul, plecînd spre patrie.

(Urmare diD pag. I)

ritate și sprijinire a mișcărilor de 
eliberare națională, a tinerelor sfate 
independente, a țărilor în curs de 
dezvoltare, precum și pentru ajuto
rarea populației din unele țări in 
cazul unor calamități naturale. 
Educat de partid in spiritul inter
naționalismului, poporul român, care 
cunoaște din propria-i experiență 
istorică prețul libertății, este hotărit 
să acorde tot sprijinul său înfăptui
rii aspirațiilor de neatimare, de 
progres economic și social ale po
poarelor.

Această atitudine fermă, princi
pială a adus și aduce nenumărați 
prieteni țării noastre, contribuie ia 
creșterea prestigiului internațional al 
României. Formarea, in multe țări 
ale lumii, a unor Asociații și Comi
tete de prietenie cu poporul român, 
și. ca răspuns, hotârirea Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R. de a se în
ființa și in țara noastră asociații si
milare de prietenie este o expresie 
concludentă a acestui fapt, a legă
turilor ample internaționale _ ale 
României socialiste, a simpatiei față 
de țara noastră, intilnită pe cele mai 
diverse meridiane.

Imperativele destinderii

Vietnamul de Sud și reglementarea 
problemei vietnameze, opinia publică 
internațională așteaptă din partea 
Statelor Unite un răspuns pozitiv, 
constructiv — astfel ca să se poată a- 
junge la o pace adevărată, care nu 
se poate întemeia decit pe respec
tarea dreptului sacru al fiecărui 
popor de a-și hotărî singur soarta, 
fără nici un amestec din afară.

Tocmai in acest sens, România s-a 
pronunțat si se pronunță hotărit 
pentru încetarea agresiunii, retra

nale, desființarea bazelor militare de 
pe teritoriile altor state. In zilele a- 
cestea s-au putut înregistra noi as
pecte ale dezvoltării acestei lupte ; 
la foarte scurt interval după ce noul 
guvern al Maltei a expulzat pe co
mandantul șef al forțelor navale me
diteraneene ale N.A.T.O., a denunțat 
acordul privind bazele militare puse 
la dispoziția Angliei și a exprimat 
dorința fermă de a adopta un statut 
de neutralitate, iată că in extremita
tea opusă a Europei, in Islanda, asis

cii Populare Chineze, mare stat so
cialist, cu o importantă pondere e- 
conomică, cu o dezvoltare impetu
oasă in toate domeniile de activi
tate. Tocmai pornindu-se de la a- 
ceste realități, in concordanță cu in
teresele majore ale tuturor popoa
relor și pentru ca organismele poli
tice internaționale, în primul rînd 
Organizația Națiunilor Unite, să-și 
îndeplinească în mod eficient rolul 
în promovarea destinderii și colabo
rării internaționale, se impune cu

CRONICA INTERNAȚIONALĂ
ț

și realismului politic
Tn răstimpul asupra căruia se o- 

prește cronica de față, noi și noi 
fapte au permis evidențierea unei 
concluzii dominante — respectiv forța 
crescindă cu care se manifestă voința 
de pace a popoarelor, cerința lor de 
a se actjona cu toată hotârirea pen
tru stingerea focarelor de război și 
de încordare, pentru reglementarea 
pe căi politice a problemelor inter
naționale, ținînd seama de intere- 
;«îe reciproce și de interesele păcii. 
Puternicul ecou al noilor propuneri 
in șapte puncte ale Guvernului Re
voluționar Provizoriu al Republic i 
Vietnamului de Sud se datorește toc
mai caracterului lor judicios, realist. 
Apreciind că aceste propuneri des
chid perspective favorabile pentru 
încetarea intervenției americane in

gerea definitivă și necondiționată a 
trupelor americane din Indochina, a- 
sigurarea condițiilor ca popoarele 
vietnamez, cambodgian și laoțian să 
hotărască de sine stătător asupra 
problemelor lor interne. Această po
ziție a fost reafirmată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu prilejul primi
rii delegației Guvernului Regal de 
Uniune Națională din Cambodgia. 
Opinia publică din țara noastră a luat 
act cu satisfacție de sentimentele de 
simpatie și recunoștință exprimate de 
conducătorul delegației cambodgiene 
pentru solidaritatea și sprijinul ma
nifestate față de lupta poporului 
khmer, a celorlalte popoare indochi- 
neze : „Excelența voastră a binevoit 
să acorde o atenție deosebită luptei 
duse de popoarele indochineze. Con
siderăm că vizita istorică pe care 
Excelența Voastră a făcut-o recent 
in Asia este o mărturie tocmai a a- 
cestui interes — și poporul khmer 
este mindru de acest sprijin din par
tea României. Aceasta datorită însăși 
poziției de prestigiu pe care România 
o ocupă in lumea de astăzi".

In cadrul larg al acțiunilor de luptă 
ale popoarelor pentru întărirea păcii, 
o deosebită însemnătate au măsurile 
pe linia reducerii incordării, înfăp
tuirea unor pași parțiali sau măsuri 
colaterale in direcția cerințelor de
zarmării — ca retragerea trupelor 
străine in limitele granițelor națio

tăm în prezent la evoluții asemănă
toare. Imediat după instaurare, noul 
guvern de orientare progresistă a fă
cut cunoscut programul său care pre
vede ca punct principal in domeniul 
extern revizuirea sau denunțarea a- 
cordului militar cu S.U.A. și retrage
rea intr-un interval de patru ani a tu
turor forțelor americane staționate la 
baza de la Keflavik. Sint noi aspec
te care, adăugindu-se numeroaselor 
manifestații ce au avut loc în dife
rite țări ale Europei occidentale, in 
Belgia, Olanda. Anglia, Italia, R.F.G., 
evidențiază, o dată mai mult, lărgirea 
forțelor care militează pentru înde
părtarea factorilor de încordare, jus
tețea aprecierii că ideile rea
lizării unui sistem efectiv de secu
ritate pe continent răspund in cel 
mai inalt grad aspirațiilor popoare
lor europene. Recunoașterea acestei 
realități se impune ca un punct de 
pornire de importanță esențială pen
tru activitatea internațională a tu
turor statelor continentului.

Cerința majoră a unei abordări a 
problemelor internaționale pornin- 
du-se de la recunoașterea realități
lor lumii contemporane nu s-ar pu
tea, desigur, limita la continentul 
european. A devenit, astfel, un a- 

‘devăr de neocolit că nici una din 
marile probleme care frămintă as
tăzi omenirea nu își poate afla re
zolvarea fără participarea Republi

necesitate ca să ae traducă, în 
sfirșit, in practică principiul uni
versalității, înscris în Carta Na
țiunilor Unite. Acesta este sensul 
proiectului de rezoluție aprobat de 
reprezentanții a 18 state, printre 
cave și România, care cere restabi
lirea drepturilor legitime ale R. P. 
Chineze la O.N.U., inclusiv in Con
siliul de Securitate și expulzarea 
ciankaișiștilor. In felul acesta s-ar 
crea, in mod neîndoios, perspective 
mai bune eforturilor tuturor state
lor și popoarelor pentru pace și coo
perare internațională.

Forța revoluționară

a clasei

muncitoare

Punctată și în acest interval de 
timp de ample acțiuni și bătălii so
ciale. scena lumii capitaliste 
a prilejuit noi și noi afirmări ale 
rolului clasei muncitoare ca forța 
cea mai combativă, revoluționa
ră, a progresului social. Avalanșa 
acțiunilor muncitorești declanșate

împotriva încercărilor claselor ex
ploatatoare de a ieși de sub pre
siunea inflației prin amputarea sa
lariilor și creșterea prețurilor, prin 
scăderea nivelului de trai al oame
nilor muncii, a paralizat activitatea 
in diverse sectoare ale vieții eco
nomice dintr-un șir de state capita
liste. Cuprinzînd milioane și milioa
ne de oameni, impresionantele de
monstrații revendicative din Italia, 
unde rînd pe rînd au încetat lucrul 
muncitorii textiliștl, lucrătorii de 
la căile ferate, muncitorii din con
strucții, marinarii, muncitorii agri
coli, salariații din industria hotelie
ră, ca și marile greve ale persona
lului din rețeaua de telecomunica
ții, ale feroviarilor și docherilor din 
S.U.A., laolaltă cu amplele lupte 
muncitorești din Anglia, Franța, Ja
ponia, sint fapte care confirmă forța 
și combativitatea clasei muncitoare, 
spulberă falsele teorii ale apologe
ților capitalismului privind atenua
rea contradicțiilor de clasă în așa- 
zisa „societate de consum". Firește, 
o condiție hotăritoare a dezvoltării 
acestor mișcări sociale este întări
rea rolului conducător al partidelor 
comuniste, dezvoltarea unității de 
acțiune a tuturor forțelor muncito
rești și democratice. în această lu
mină reține, de pildă, atenția dialo
gul dintre Partidul Comunist Fran
cez și Partidul Socialist ; dialog în 
care necesitatea depășirii pozițiilor 
contrare spiritului unitar se impune 
ca o cerință a luptei pentru intere
sele vitale ale oamenilor muncii, 
pentru progresul economic și social.

Iată, din noianul faptelor petrecu
te in lume de-a lungul unei singure 
săptămini doar cîteva, care confirmă 
că in marea încleștare dintre forțele 
care luptă pentru libertate, progres și 
pace, și forțele reacțiunii. ale asu
pririi popoarelor, ale agresiunilor și 
incordării, balanța înclină hotărit în 
favoarea primelor, că superioritatea 
se află de partea frontului antiim- 
perialist. Și, desigur, este un prilej 
de satisfacție constatarea contribuției 
adusă de România socialistă, a rolu
lui internațional activ al țării noas
tre. in concordanță deplină, atit cu 
interesele naționale, cit și cu inte
resele generale ale cauzei socialis
mului și păcii in lume.

DEZVOLTAREA COLABORĂRII 

ROMÂNO-SOVIETICE
In domeniul industriei chimice și petrochimice

MOSCOVA 16. — Corespondentul 
Agerpres, L. Duță, transmite : La 
Moscova a avut loc a 7-a ședință 
a grupului de lucru pentru colabo
rare economică și tehnico-științifică 
intre Republica Socialistă România 
și Uniunea Republicilor Sovietice 
Socialiste in domeniul industriei 
chimice șl petrochimice. La ședință 
s-au analizat noile posibilități de 
majorare a livrărilor reciproce de 
produse chimice și utilaje pentru 
industria chimică și petrochimică pe

perioada 1972—1975. precum și pro
bleme privind colaborarea științifică 
româno-sovietică în domeniile res
pective.

Protocolurile corespunzătoare au 
fost semnate din partea română de 
G. Caranfil. adjunct al ministrului 
industriei chimice, iar din partea so
vietică — de G. Uvarov, adjunct al 
ministrului industriei chimice, și G. 
Ivanovski, adjunct al ministrului in
dustriei de prelucrare a petrolului 
și petrochimice.

KIEV Intilnire intre reprezentanți 
ai opiniei publice sovietice și americane

MOSCOVA 16 (Agerpres). — După 
cum 6-a mai anunțat, la Kiev a 
avut loc a șasea intilnire „Dart- 
mouth", a reprezentanților opiniei 
publice sovietice și americane. Prin
tre participanții sovietici la intilnire, 
precizează agenția T.A.S.S., s-au nu
mărat A. Korneiciuk, vicepreședinte 
al Comitetului sovietic pentru apă
rarea păcii, N. Blohin, președintele 
Institutului pentru relații sovieto- 
americane, G. Arbatov, directorul 
Institutului pentru S.U.A. al Acade
miei de Științe a U.R.S.S., deputați 
in Sovietul Suprem, oameni de 
știință și artă. Din partea america
nă au fost prezenți senatorii F. 
Church și M. Hatfield, D. Rockefel
ler. președintele lui ,.Chase Manhat
tan Bank", M Eisenhower, rectorul 
Universității „John Hopkins", C. 
Yost, fost reprezentant al S.U.A. la 
O.N.U., alte personalități politice și 
sociale.

Comunicatul comun dat publicită
ții la încheierea întilnirii relevă 
convingerea participanților că dez
voltarea volumului comerțului sovie- 
to-american și a altor forme de co
operare economică va contribui la 
îmbunătățirea climatului politic și 
la soluționarea problemelor în sus
pensie intre cele două țări. Ei s-au 
pronunțat pentru normalizarea co
merțului dintre U.R.S.S. și S.U.A. 
prin anularea legislației și practici
lor care ridică bariere în calea 
schimburilor libere de mărfuri ne- 
strategice. Comunicatul relevă că 
există temeiuri pentru colaborarea

pe viitor a celor două țări în do
meniul coordonării eforturilor in a- 
drul programului de studiere a • 
moșului, precum și pentru partici
parea activă a oamenilor de știință 
sovietici și americani la realizarea 
programelor internaționale de cer
cetări atmosferice și oceanografice.

Participanții Ia Intilnire au subli
niat necesitatea încetării cit mai 
grabnice a războiului din Vietnam, 
s-au pronunțat pentru instaurarea 
urgentă a unei păci trainice în O- 
rientul Apropiat și au evidențiat 
importanta unor acorduri construc
tive. îndreptate spre îmbunătățirea 
situației în Europa.

Părțile au relevat importanța co
existenței pașnice a statelor cu sis
teme sociale diferite și a strinscl 
cooperări internaționale.

★
MOSCOVA 16 (Agerpres). — A- 

genția T.A.S.S. anunță că Alexei Ko- 
sighin, președintele Consiliului de Mi
niștri al Uniunii Sovietice, a primit 
vineri pe David Rockefeller, Frank 
Church, James Gavin și Charles 
Yost, cunoscuți oameni politici și de 
afaceri din S.U.A., care au participat 
la cea de-a șasea intilnire „Dart
mouth" a reprezentanților opiniei pu
blice sovietice și americane de la 
Kiev.

Cu acest prilej, menționează a- 
genția, au fost discutate o serie de 
probleme internaționale actuale, pre
cum și unele aspecte privind rela
țiile sovieto-americane.

„Izvestia" despre perspectivele 
relațiilor economice 

cu țările Europei occidentale
MOSCOVA 16 (Agerpres). — In- 

tr-un articol publicat in ziarul 
..IZVESTIA", Alexei Mandjulo, ad
junct al ministrului comerțului ex
terior al U.R.S.S., scrie că o confe
rință general-europeană în proble
mele securității și colaborării ar des
chide perspective mai largi relații
lor economice și tehnico-științifice 
intre țările de pe continent. Subli
niind că cea mai intensă dezvoltare 
o cunoaște colaborarea comerciai- 
economică și tehnico-științifică a 
Uniunii Sovietice cu țările socialiste, 
autorul menționează că, așa cum a 
demonstrat experiența, lărgirea rela
țiilor comerciale ale U.R.S.S. cu ță
rile capitaliste din Europa are un rol 
important în procesul actual de slă
bire a încordării și de însănătoșire a 
situației pe continent.

Comerțul Uniunii Sovietice cu o 
serie de state capitaliste, se arată 
in articolul din „Izvestia", se ridică 
la sume importante și manifestă ten

dințe de creștere. Subliniind că dez
voltarea acestui comerț nu este un 
fenomen de moment, A. Mandjulo 
s-a referit la acordurile comerciale 
pe termen lung încheiate cu multe 
dintre țările amintite, precum și la 
importante contracte pe termen lung.

Cu toate acestea — se scrie în ar
ticol — nu au fost încă înlăturate 
toate piedicile în calea lărgirii co
merțului reciproc avantajos între 
Uniunea Sovietică și țările Europei 
occidentale, în special cu acelea care 
fac parte din grupări economice în
chise. Uniunea Sovietică se pronun
ță pentru lichidarea tuturor bariere
lor vamale protecționiste și de alta 
natură. Este de la sine înțeles că 
dacă țările Europei occidentale vor 
proceda la o înlăturare a restric
țiilor vamale, a contingentârilor și 
restricțiilor de altă natură la impor
turile din U.R.S.S., acest lucru va fi 
in avantajul ambelor părți, scrie in 
încheiere A. Mandjulo.

RESTABILIREA STĂRII EXCEPȚIONALE IN URUGUAY
RIO DE JANEIRO 16. — Corespon

dentul Agerpres. V. Oros, transmite : 
Președintele Uruguayului, Jorge Pa
checo Areco, a restabilit joi măsurile 
extraordinare de securitate, la numai 
12 ore după ce ele au fost suspen
date de Congresul național, provo- 
cind un grav conflict cu puterea le
gislativă. Areco a remis parlamentu
lui un mesaj in care anunță decretul 
de restabilire a măsurilor excepțio
nale. invocînd activitățile organizației 
„Tupamaros".

Restabilirea stării excepționale a 
provocat vii reacții în cercurile poli
tice. sindicale și studențești. Partidul 
național (de opoziție) a anunțat că

socotește indispensabil ca alegeriu 
prezidențiale de la 28 noiembrie să se 
realizeze cu toate garanțiile indivi
duale in vigoare. Luind cunoștință de 
decretul prezidențial, Confederația 
națională a oamenilor muncii, organi
zație care reunește in rindurile sale 
circa jumătate de milion de munci
tori și funcționari, a dat publicității 
un comunicat, afirmînd între altele 
că_ „în cazul restabilirii efective a 
măsurilor excepționale de securitate, 
conducerea C.N.T. va adopta măsuri 
adecvate împrejurărilor", sugerîndu- 
se. astfel, posibilitatea decretării u- 
nei greve generale.

In Irak aui loc festivități cu prilejul aniversării Zilei naționale — abolirea Ia 
14 iulie 19.18, a monarhiei. Festivitățile se vor desfășura pină la 17 iulie cind

SăĂbia(°PȘlraU? ev.eni.mcnt istoria si - preluarea puterii "î 
1968, de către Partidul Baas. In întreaga țară au avut loc manifestări in ca- 
dA?t JărO7 ,rakient' au inaugurat o serie de proiecte industriale,
slirah V’înL’nn? P a\ra ‘r tS,n’e!ie ,a uzina dc îngrășăminte chimice de la 
Basrah, a început construcția Centrului de presă combinat și a unei fabrici 
de ciment, la sud de Bagdad, iar in diferite provincii ale țării au fost inau
gurate obiective agricole, industriale, culturale și sociale. In fotografie : Pe o 

stradă din centrul Bagdadului
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