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VOM FACE TOTUL
PENTRU TRANSPUNEREA IN VIATĂ

A PROGRAMULUI DE EDUCARE
PARTINICĂ ELABORAT

DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
Indicațiile deosebit de prețioase cu

prinse în expunerea dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, prezentată la Consfătuirea 
de lucru a activului de partid din 
domeniul ideologiei și al activității 
politice șl cultural-educative, ca și 
recentele hotăriri ale Comitetului E- 
xecutiv al Comitetului Central al 
P.C.R., luate in spiritul îndeplinirii 
sarcinilor propuse, constituie pentru 
organizația noastră județeană de 
partid, pentru toți oamenii muncii din 
cuprinsul județului, un program mul
tilateral. atotcuprinzător, cu viziune 
științifică de mare perspectivă, care 
răspunde în cel mai Înalt grad ce
rințelor de dezvoltare multilaterală a 
patriei socialiste.

Slntem pe deplin conștienți câ o 
condiție de bază a mersului Înainte 
al societății noastre este făurirea 
unei conștiințe revoluționare, care 
sâ se reflecte in activitatea de zi cu 
zi a fiecărui comunist, a fiecărui ce
tățean și de aceea, exprimînd gin- 
durile și sentimentele membrilor or
ganizației județene de partid, ale tu
turor oamenilor muncii care trăiesc 
și muncesc pe aceste meleaguri mol
dovene, ne angajăm să manifestăm, 
în întreaga noastră activitate, cea 
mai deplină fermitate revoluționară 
față de fenomenele negative din 
munca educativă, veghind perma
nent la respectarea fără rezerve a 
partinității marxist-leniniste, a dem
nității clasei muncitoare, a comuniș
tilor.

Comitetul județean de partid va 
ridica la un nivel superior activita
tea de educare a oamenilor muncii, 
im primind in munca tuturor organi
zațiilor de partid, a organizațiilor de 
masă și obștești, a instituțiilor de 
cultură și artă un spirit de înaltă 
principialitate și combativitate revo
luționară. Vom îmbina organic apli
carea acestui măreț program politic 
ți ideologic cu preocuparea pentru 
mobilizarea și mai intensă a tuturor 
colectivelor de muncă, a comuniști
lor, muncitorilor, țăranilor și intelec
tualilor la îndeplinirea sarcinilor ce 
ne revin In acest cincinal.

Ne facem mesagerii comuniștilor, 
el tuturor oamenilor muncii din ju
deț. exprimînd cele mal sincere mul
țumiri conducerii partidului, dum
neavoastră personal, mult stimate to
varășe Ceaușescu, pentru nețărmu
rita satisfacție pe care o trăiește în
tregul popor de a avea de Îndepli
nit un asemenea program care dina-

mizează viața noastră spirituală, 
mersul înainte spre viitorul comu
nist al scumpei noastre patrii. CO
MITETUL JUDEȚEAN BACAU AL 
P.CJL

★
Organizația județeană de partid, 

muncitorii, țăranii cooperatori, inte
lectualii și toți ceilalți oameni ai 
muncii din județul Dolj, au primit 
recentele Jz
neavoastră, stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, cu cea mai mare încre
dere, cu un entuziasm de nedescris 
pe care-1 pot exprima și simți doar

propuneri ale dum-

stabilite de Congresele al IX-lea și 
al X-lea ale partidului.

Pornind de la această convingere, 
care iși conturează un tot mai pro
nunțat caracter de masă, organizațiile 
de partid din județ vor acționa cu 
hotărire și fermitate pentru a con
duce cu competență sporită, cu un 
înalt spirit politic activitatea de 
educare a maselor de oameni ai 
muncii în scopul îndeplinirii exem
plare a sarcinilor de prestigiu ce le 
revin în actualul cincinal.

Privind și analizîndu-ne activita
tea de pînă acum in spiritul cerin-

TELEGRAME Șl SCRISORI 
ADRESATE COMITETULUI CENTRAL

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN,
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

autenticii stăpîni ai tuturor avuțiilor 
materiale și spirituale ale înfloritoa
rei noastre patrii socialiste. Ecoul 
magistralei dumneavoastră expuneri 
prezentate la consfătuirea de lucru 
a activului de partid se amplifică 
continuu, iar interesul față de stră
lucitele idei, pentru soluțiile profund 
revoluționare și clarificările științi
fice pe care le-ați indicat a devenit, 
in acest moment, plenar.

Din acest program, cu totul inedit 
prin forma și conținutul său, des
prindem dimensiunile viitoare ale 
unei activități politice. Ideologice și 
cultural-educative care să acționeze 
permanent și cu deplină eficacitate 
in direcția celei mai semnificative șl 
nobile misiuni — creșterea conștiin
ței socialiste a oamenilor. Realizarea 
acestei sarcini de mare răspundere 
ne evidențiază și cu acest prilej 
preocuparea și consecvența manifes
tate de conducerea partidului, perso
nal de dumneavoastră, stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, în ceea ce 
privește îndeplinirea exemplară și 
cu totală fermitate a liniei politice

țelor și aprecierilor formulate de 
dumneavoastră, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, comuniștii și cei
lalți oameni ai muncii din județul 
nostru — tineri sau vîrstnici, mun
citori, țărani cooperatori și intelec
tuali dau glas adeziunii lor totale 
față de programul de mare perspec
tivă și desăvirșită viziune științifică 
ce va asigura înfăptuirea societății 
noastre socialiste multilateral 
voltate, ale cărei coordonate 
schițat genial. COMITETUL 
JEAN DOLJ AL P.C.R,

★
Comuniștii, toți oamenii 

din județul Teleorman au luat cu
noștință cu vie satisfacție si profund 
interes de măsurile propuse de 
dumneavoastră, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. și adoptate in 
unanimitate de Comitetul Executiv 
al C.C. al P.C.R. pentru îmbunătă
țirea activității politico-ideologice, 
de educare marxist-leninistă a 
membrilor de partid ți a tuturor 
celor ce muncesc.

dez- 
le-ați 

JUDE-

muncii

Sîntem- mindri de faptul că in 
fruntea conducerii partidului nostru, 
dumneavoastră, scumpe tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, ați'dovedit ca de 
fiecare dată prin măsurile propuse, 
fermitate revoluționară. înaltă res
ponsabilitate comunistă, preocupare 
constantă față de fiecare latură a 
vieții sociale, de dezvoltare armo
nioasă a societății socialiste româ
nești. ceea ce vitalizează energiile 
întregului popor și-l mobilizează în 
opera vastă de înfăptuire a progra
mului elaborat de Congresul al 
X-lea al partidului.

Dind glas dorinței unanime a co
muniștilor șl a celorlalți oameni ai 
muncii din Teleorman, asigurăm 
conducerea partidului, pe dumnea
voastră personal, stimate tovarășe 
secretar general, că nu vom pre- 
cuDeți nici un efort pentru îndepli
nirea riguroasă a sarcinilor ce re
ies din acest exceptional document 
politic, precum și din expunerea la 
Consfătuirea de lucru a activului de 
partid din domeniul ideologiei și al 
activității politice șl cultural-educa
tive, înfăptuind astfel întărirea spi
ritului partinic, militant, combativ al 
întregii munci d^ propagandă și de 
formare a conștiinței socialiste a ce
lor ce muncesc.

Totodată, ne vom preocupa ferm șl 
neabătut de lichidarea tuturor de
ficiențelor. lipsurilor, neajunsurilor 
ce mai persistă în acest domeniu de 
activitate, asigurînd o mai combati
vă atitudine fată de orice influențe 
ale ideologiei burgheze, ale menta
lităților retrograde, pentru formarea 
și dezvoltarea multilaterală a omu
lui nou. constructor înflăcărat al ce
lei mai nobile orîndulri. COMITE
TUL JUDEȚEAN TELEORMAN 
P.C.R.

Cultivînd cu consecvență dragos
tea și prețuirea pentru marile valori 
ale culturii românești, poporul nostru 
cinstește, în aceste zile, prin nume
roase manifestări, desfășurate în în
treaga țară, pe marele poet și pa
triot Vasile Alecsandri, de la a că
rui naștere se împlinește un veac șl 
jumătate.

In semn de omagiu. Academia de 
științe sociale și politice și Uniunea 
scriitorilor au organizat, simbătă di
mineața, la Ateneul Român, o se
siune științifică.

Au participat tovarășii Manea Mă- 
nescu, Dumitru Popa, Miron Con
stant inescu, Miu Dobrescu, Dumitru 
Ghișe, vicepreședinte al Comitetului 
de Stat pentru Cultură șl Artă, acad. 
Zaharia Stancu, președintele Uniunii 
scriitorilor, personalități ale vieții 
culturale — academicieni, scriitori, 
istorici și critici literari — numeroși 
oameni ai muncii din Întreprinderi 
și instituții, studenți și elevi.

In deschiderea sesiunii, acad. Za
haria Stancu a prezentat comunica
rea „Poezia lui Vasile Alecsandri14. 
Vorbitorul a spus : Partidul și statul 
nostru, întregul popor român parti- 

la aniversarea nașterii lui Va- 
Alecsandri. Aceasta deoarece ac

tivitatea scriitoricească și cetățeneas
că a lui Alecsandri a fost închinată 
poporului, libertății și progresului, 
luptei pentru Unire, pentru crearea 
unui stat național liber, independent 
și suveran. El a pus temelia litera
turii române moderne, a acelei lite
raturi menite să ajute poporul nos
tru. in lupta pentru împlinirea nă
zuințelor sale de veacuri. încă din 
timpul vieții sale, Vasile Alecsandri

a fost numit poetul național al po
porului român, clntărețul optimist al 
oamenilor și al peisajului românesc. 
El a scris, a luptat și a cîntat pen
tru toate ținuturile românești și s-a 
inspirat, pentru vasta sa operă lite
rară, din viața oamenilor trăitori in 
ținuturile în care răsună de veacuri 
graiul românesc.

Creația bardului de la Mircești este 
ștrins legată de viața poporului nos
tru, de visurile și năzuințele lui. este 
o poezie optimistă, care cintă încre
derea in viață, bucuria de a trăi, viața 
însăși. Ea unește, intr-o sinteză ar
monioasă și originală, sentimente poe
tice fundamentale, care străbat ca un 
fir roșu întregul destin al poeziei ro
mâne, pină în perioada de mare în
florire a anilor noștri. La Vasile 
Alecsandri fundamental este, în pri
mul rînd, sentimentul patriotic. Izvo- 
rit dintr-o adîncă și sinceră integrare 
în trecutul patriei noastre, acest sen
timent își găsește în Vasile Alecsan
dri, cunoscător profund al folclorului 
pe care-1 culege și-1 stilizează, al tra
dițiilor și al aspirațiilor de înnoire re
voluționară a patriei, expresia sa me
morabilă, înălțătoare, de dimensiuni 
istorice.

Nimeni nu a cîntat mai frumos Uni
rea ca Vasile Alecsandri și nimeni 
dintre poeții talentați ai acelei vremi 
nu a cîntat mai profund și mai vi
brant vitejia ostașilor români și 
jertfa lor pe cîmpurile de bătălie, în- 
tr-un război care avea să aducă nea- 
tirnarea tînărului nostru stat. Dar 
Vasile Alecsandri nu a fost numai 
un cintăreț al libertății și al vitejiei 
oștenilor patriei, ci și un iscusit șl 
inspirat cintăreț al frumuseților ță-

ril. Pastelurile lui sînt încă neîntre
cute.

Acum, cînd vorbim atît de mult 
despre literatură — a continuat acad. 
Zaharia Stancu — la o săptămină nu
mai după strălucita expunere a to
varășului Nicolae Ceaușescu la Con
sfătuirea de lucru a activului de par
tid din domeniul ideologiei și al acti
vității politice și cultural-educative, 
trebuie să constatăm, incă o dată, cu 
bucurie, că marele clasic, care s-a 
născut cu 150 de ani in urmă și a că
rui amintire o sărbătorim astăzi, în a- 
ceastă sală și in nenumărate alte 
locuri din țară, poate să ne fie nouă, 
scriitori comuniști, înaintaș model. 
Căci ce îndemnuri ne-a dat nouă la 
Congresul al IX-lea, la Congresul al 
X-lea, in consfătuirea cea mal recen
tă, și ori de cite ori a mai avut pri
lejul, secretarul general al partidului 
nostru comunist ? Să cîntăm frumu
sețile patriei de astăzi. România noa
stră socialistă, să-i înfățișăm în scrie
rile noastre pe constructorii vieții 
noastre noi, socialiste, adică pe oa
menii cei mal avansați ai epocii șl 
să-i combatem pe toți cel ce răinîn în 
urmă și încearcă să ne împiedice în 
munca noastră. Vasile Alecsandri a 
făcut aceasta. Așa i-a poruncit min
tea și inima lui să facă, așa i-a po
runcit să facă dragostea lui de pame, 
dragostea lui pentru poporul român, a 
cărui istorie o cunoștea, a cărui lim
bă o vorbea și o scria cu multă Iscu
sință și cu deosebită frumusețe. Va
sile Alecsandri știa că arta lui tre-

(Continuare !n pag. a IV-a)
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șl ceilalți lucrători 
Minelor. Petrolului

din
__  . _ ___  Si 

primit cu o mare satis- 
program de acțiune

Comuniștii 
Ministerul 
Geologiei au . 
facile amplul .....
pentru îmbunătățirea activității po
litico-ideologice, de educare marxist- 
leninistă a membrilor de partid, a 
tuturor oamenilor muncii, propus de 
dumneavoastră, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu.

Organizația noastră de partid va 
milita pentru îndeplinirea riguroasă 
a sarcinilor ce decurg din acest pro
gram, pentru Întărirea spiritului

Sub seninul efortului
partinic de dezvoltare 
a conștiinței socialiste

(Continuare in pag. a IT-a)
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Harnicul detașament al lucrătorilor
IM PAGINA A V-A

35 de ani de la In

I

I

pe șantierele țării
ceperea luptei eroice a

poporului spaniol îm

Astăzi sărbătorim „Ziua 
constructorului", ziua in 
care întregul popor oma
giază munca acelora care, 
lucrind cu dăruire și pa
siune. au înălțat an de an, 
pe întreg cuprinsul țării, 
noi centrale electrice, 
combinate și uzine, mari 
complexe agricole, impu
nătoare edificii de cultu
ră și sănătate, au adus in 
peisajul urbanismului 
nostru clădirea modernă, 
lansată in înălțime, prefi
gurând marile ansambluri 
arhitectonice de locuințe 
care imprimă astăzi ca
racter și culoare mai tu
turor așezărilor. Realita
tea noastră, socialistă, 
care a ridicat profesiunea 
de constructor la rangul 
de simbol, i-a dedicat a- 
cestui harnic detașament 
al oamenilor muncii o zi 
anume inchinată lui.

Sărbătoarea constructo
rilor are loc în condițiile 
în care întregul nostru 
popor iși exprimă depli
na adeziune fatA -de tezele 
șî ideile cuprinse in re
centa expunere prezenta
tă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. față de propu
nerile făcute de secreta
rul general al partidului 
și adoptate în unanimita
te de Comitetul Executiv 
al C.C. al P.C.R., pentro 
îmbunătățirea activității 
politico-ideologice. de e- 
ducare marxist-leninistă 
a membrilor de partid, a

tuturor oamenilor muncii. 
Aceste documente, de o 
excepțională semnificație, 
vor avea, fără îndoială, o 
importanță covirșitoare 
pentru ridicarea calitati
vă a muncii noastre poli
tice, ideologice și educa
tive. vor mobiliza și mai 
puternic pe toți oamenii

Teatrului Național — nu 
străbatem numai o geo
grafie a noilor realități 
ale socialismului, ci și un 
vast perimetru al iscusin
ței și priceperii construc
torilor, realizind o suges
tivă imagine a efortului 
prin care constructorii au 
înscris cu mintea, unel-

e „Ziua
constructorului"

strucțiilor, pentru ridica
rea continuă a gradului 
de industrializare a exe
cuției lucrărilor, pentru 
perfecționarea structurii 
sale organizatorice. Toc
mai ținind seama de toate 
aceste măsuri și de efor
turile depuse de colecti
vele de constructori, tre
buie înțelese și apreciate 
rezultatele consemnate la 
ridicarea, pe harta țării, 
în cincinalul 1966—1970 
încheiat, a 1 500 de capa
cități și obiective princi
pale industriale, a peste 
344 000 de apartamente, 
construite din fondurile 
statului sau cu credite a- 
cordate de stat.

Continua dezvoltare a 
de producție, 

dinamism și mo
dernizarea economiei ro
mânești in actualul cinci
nal vor fi susținute prin 
înfăptuirea unui amplu 
program de investiții, a- 
dică prin crearea de noi 
capacități de producție, 
prin dezvoltarea celor e- 
xistente. Pe baza politicii 
de acumulare înfăptuită 
consecvent de partidul 
nostru, fondurile centrali
zate ale statului aloca-

potriva fascismului

Săptămîna care ee încheie a fost 
bogată in evenimente ale vieții &o- 
cial-politice a țării, ale căror sem
nificații încercăm să le desprindem 
in „Cronica internă” pe care o inau
gurăm.

Indiscutabil, evenimentul dominant 
al acestei perioade l-a constituit Con
sfătuirea de lucru a activului de par
tid din domeniul ideologiei și al ac
tivității politice șl cultural-educative, 
expunerea de excepțională însemnă
tate prezentată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, — amplă și multilaterală 
fundamentare și dezvoltare a propu
nerilor prezentate în cursul săptă- 
minii trecute de secretarul general al 
partidului Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R. și adoptate, în unani
mitate de acesta ca program de ac
țiune al întregului partid.

Se vorbește în mod curent despre 
dinamismul vieții noastre sociale, po
litice, despre preocuparea de a abor
da frontal problemele de fond ale 
construcției socialiste. Mărturiile care

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România 

BUCUREȘTI
Dragă tovarășe.
Vă mulțumesc sincer pentru amabilele dv. felicitări cu prilejul rea

legerii mele la președinția Republicii Democrate Vietnam.
Urez ca. sub conducerea Partidului Comunist Român, poporul frate 

român să obțină noi succese și mai mari In edificarea socialismului.
Fie ca solidaritatea militantă și cooperarea frățească între poporul 

_« întărească și să înflorească continuu, 
noi succese în înalta dumneavoastră

muncii din țara noastră 
la infăptuirea programu
lui de făurire a societății 
socialiste 
dezvoltate, 
Congresul 
partidului.

Amintind 
din sutele de nume răsu
nătoare — Sistemul Hi
droenergetic și de naviga
ție de la Porțile de Fier, 
Uzina de autoturisme Pi
tești, Combinatul siderur
gic Galați, podul transda- 
nubian de la Giurgeni- 
Vadu Oii sau ansamblul 
arhitectonic din inima 
Bucureștiului. alcătuit din 
hotelul Intercontinen
tal și noua reședință a

multilateral 
stabilit de 

al X-lea al

numai citeva

tele și brațele lor dovezi 
nepieritoare ale pasiunii 
și competenței care-i ani
mă, garanții ale hotăririi 
lor de a înfăptui neabă
tut, alături de Întregul 
popor, programul de dez
voltare multilaterală a so
cietății noastre socialiste.

Analizind acum tot a- 
cest efort uriaș, se cuvine 
să relev că înfăptuirea cu 
succes a volumului mereu 
mai mare de investiții 
n-ar fi fost posibilă fără 
grija permanentă acorda
tă de partid și de stat 
pentru dezvoltarea acce
lerată a bazei tehnico-ma- 
teriale a ramurii con-

Matei GHIGIU 
ministrul 
construcțiilor industriale

(Continuare 
în pag. a IV-a)

vietnamez și poporul român să 
Vă doresc sănătate deplină 

funcție.

se
Și

TON DUC THANG
Președintele Republicii Democrate 

Vietnam

Tovarășului ION
Președintele Consiliului de Miniștri ui Republicii Socialist, România 

BUCUREȘTI

GHEORGHE MAURER

Dragă tovarășe,
Vă mulțumesc sincer pentru amabilele dv. felicitări cu ocazia reale

gerii mele în funcția de prim-ministru al guvernului Republicii Demo
crate Vietnam

Urez poporului frate român noi și mari succese în glorioasa sa cauză 
revoluționară.

Cu cele mai bune urări de sănătate și fericire,

FAM VAtl DONG 
pri/n-minfstru al guvernului 

Republicii Democrate Vietnam

atestă o asemenea realitate sint ne
numărate în biografia ultimilor ani,
— caracterizați de efortul pentru 
înfăptuirea hotăririlor Congreselor al 
IX-lea și al X-lea ale partidului, a 
unor măsuri economice și social-po- 
litice de anvergură, demonstrind ca
pacitatea de a mobiliza exemplar 
forțele societății in vederea înfăp
tuirii țelurilor impuse de fiecare eta
pă a dezvoltării noastre sociale.

Nu o dată, in acești ani, am con
semnat efortul fără precedent de 
elaborare colectivă, intr-un fertil 
dialog cu clasa muncitoare, cu toți 
oamenii muncii, a programelor con
strucției social-economice, a întregii 
noastre politici interne și internațio
nale. S-a materializat astfel o prac
tică nouă, democratică de lucru a 
partidului, și-a aflat o elocventă ilus
trare spiritul nou întronat în toate 
compartimentele vieții sociale. 
Exemplul dat de secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, prin prezența sa neobo
sită in miezul problemelor vieții, la 
fața locului, acolo unde se hotărăște 
soarta producției, a recoltelor, acolo 
unde se înalță o nouă platformă in
dustrială sau acolo undo, se cer luate 
măsuri operative pentru ca munca 
să se canalizeze pe făgașele cele mal 
bune ale rodniciei, intransigența re
voluționară și spiritul constructiv în 
care au fost analizate diversele pro
bleme, de natură materială sau spi
rituală. ale construcției socialiste, au 
dezvoltat in conștiința membrilor so
cietății noastre sentimentul răspun
derii comuniste, al marilor îndatoriri 
ce revin fiecăruia față de societate 
și față de sine însuși.

Am avut prilejul să constatăm din 
nou, în această săptămină, pe de o 
parte capacitatea partidului de a es
tima și decide responsabil asupra 
sarcinilor celor mai actuale ale eta
pei de dezvoltare a societății noastre 
socialiste, pe de alta, adeziunea, în
crederea cu care primește întregul 
popor cuvintul partidului. Lucrările 
Consfătuirii activului de partid din 
domeniul ideologiei și activității po
litice și cultural-educative, magistrala 
expunere a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu au aflat un larg răsu
net in opinia publică, au fost întîm- 
pinate cu sentimentul unei depline 
satisfacții de către făuritorii bunu
rilor materiale și spirituale. In săp- 
tămîna pe care o încheiem, in te
legrame. scrisori, opinii personale,
— expresie a dialogului permanent 
stabilit intre partid și popor — or
ganizații de partid și obștești, mii 
de colective de oameni ai muncii, 
personalități ale vieții științifice și 
culturale și-au exprimat adeziunea 
lor unanimă față de măsurile pro
puse. față de ideile cuprinse in 
expunere, față de spiritul lor 
revoluționar, în lumina căruia se 
întrevede creșterea responsabilității 
și maturității comuniste, a voinței 
ferme de a realiza o armonizare de
plină intre transformările economi
ce. sociale șl conștiința socialistă a 
oamenilor.

Ceea ce s-a

dreptate, a fost faptul că dezbate
rea în acest moment a problemelor 
activității ideologice, politice și cul
tural-educative nu are un caracter 
întîmplător, nu izvorăște din cerințe 
conjuncturale, ci răspunde unor 
cerințe majore, ca o problemă com
ponentă. o parte integrantă organică 
a întregului proces de făurire a so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate. Dezbaterea exprimă, in esență, 
o continuitate firească a unor pre
ocupări principiale. statornice ale 
partidului, un efort sporit, adînc 
responsabil de traducere in viață a 
liniei generale stabilite la Congre
sul al X-lea al partidului. Acordind, 
așa cum este bine cunoscut, o aten
ție consecventă problemelor dezvol
tării bazei tehnico-materiale a orîn- 
duirii noastre socialiste, creșterii șl 
modernizării forțelor de producție, 
perfecționării formelor șl metodelor 
de conducere a economiei și a întregii 
vieți sociale, partidul nostru nu 
concepe in sens fatalist ideea rămî- 
nerii in urmă a conștiinței față do 
dezvoltarea materială ; esența între
gului ansamblu de idei și măsuri 
expuse este tocmai o atitudine acti
vă, mobilizatoare, pentru lichidarea 
decalajului, pentru transformarea 
conștiinței socialiste, a ideologiei re
voluționare într-o puternică forță de 
progres a societății românești.

Nu ar fi desigur, posibil, în acest 
comentariu, să desprindem, fie șl 
sintetic, numeroasele idei cuprinsa 
în expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. afirmate în dezbaterea 
din consfătuirea de lucru, în opțiu
nile mature exprimate în paginii» 
presei în săptămină pe care o în
cheiem. Abia începută, studierea șl 
dezbaterea documentelor prezentate 
partidului, poporului vor avea, fără 
îndoială, darul de a se constitui, ele 
însele, intr-o bună școală de edu
cație comunistă. revoluționară, vor 
fertiliza in idei active, responsabile, 
vor determina măsuri al căror unic 
țel nu poate fi decit acela de a sluji 
construcția socialistă in România, 
făurirea societății socialiste multila
teral dezvoltate. Evident, faptul că 
printre numeroasei? trăsături ale 
noii etape de dezvoltare a țării se 
află și activitatea pentru transfor
marea conștiinței oamenilor, aduce 
de la sine in atenție marea impor
tanță ce se cere acordată muncii 
politico-ideologice și cultural-educa
tive, rolului ei în formarea omului 
nou. In dezvoltarea conștiinței socia
liste, în determinarea unei partici
pări conștiente a oamenilor la rezol
varea tuturor problemelor care se ri
dică in procesul făuririi noii societăți. 
Necesitatea de a se acționa continuu 
pentru perfecționarea organizării, 
conducerii și planificării întregii ac
tivități sociale, asigurarea unei parti
cipări mai active a clasei muncitoare 
și a întregului popor la conducerea 
societății — condiție și formă de

Nicolae DRAGO?

remarcat, pe buni (Continuare in pag. a Il-a)
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partinic, tn rindul tuturor lucrătorilor din 
aparatul ministerului.

Ne vom strădui ca prin Întreaga noastră 
activitate sâ răspundem încrederii pe care 
partidul nostru o acordă cadrelor din eco
nomie, să asigurăm materializarea deplină 
a obiectivelor trasate de Congresul al X-lea 
al pa-tidului pentru dezvoltarea și Inflo- 
nrea patriei noastre socialiste. ORGANI
ZAȚII DE PARTID DIN CADRI L MINIS- 
1ERULIT MINELOR. PETROLULl 1 ȘI 
GEOLOGIEI.

Organele și organizațiile de partid, toți 
oamenii muncii din portul Constanța au 
luat cunoștință de propunerile prezentate 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu și adoDtate 
de Comitetul Executiv al C.C, al P.C.R. și 
de expunerea prezentată la consfătuirea de 
-,JCru cu activul de partid, privind îmbună
tățirea activității politico-ideologice, de e- 
ducare marxist-leninistă a membrilor de 
partid, a tuturor oamenilor muncii din patria 
noastră. Exprimindu-și totala adeziune față 
de aceste documente de partid de o excepțio
nală Însemnătate, comuniștii, oamenii mun
că din portul Constanța văd în aceasta un 
program profund partinic, de educare mar- 
xist-leninistă a întregii noastre generații, 
generația socialismului.

Comuniștii din portul Constanța sint ho- 
târiți să desfășoare o neobosită muncă po- 
litică-educativâ pentru traducerea in viață 
a sarcinilor indicate, pentru promovarea 
spiritului muncitoresc, patriotic, in rindu- 
rile muncitorilor, navigatorilor și ale celor
lalți salariați, pentru combaterea cu intran
sigență a oricărei manifestări de indiscipli
nă, de încălcare a normelor de conviețuire 
socială. pentru întărirea legalității socialis
te, pentru promovarea unor înalte trăsă
turi moral-politice ale întregului colectiv 
COMITETUL DE PARTID NAVROM — 
FORT CONSTANȚA.

Expunerea făcută de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la consfătuirea de lucru a acti
vului de partid din domeniul ideologic și al 
activității politice și cultural-educative a 
trezit un deosebit interes in rindurile colec- 
țivului de angajați ai uzinei noastre, creată 
in anii glorioși ai orinduirii noastre socia
liste.

însușindu-ne pe deplin acest Important 
document in care sint expuse cu clarviziune 
principiile de bază ale partidului nostru pe 
târim politic, ideologic și cultural, ne ex
primăm cu fermitate dorința și hotărirea 
noastră de a da un nou conținut procesului 
de educare a tinerei generații. Folosind cu 
pricepere o mare varietate de-forme ale 
muncii politice și ideologice, vom milita cu 
perseverență pentru cultivarea spiritului re
voluționar și patriotic al tineretului nostru, 
indrumindu-1 să-și însușească învățătura 
marxist-leninistă și să lupte cu toată hotă- 
rirea pentru traducerea in viață a politicii 
Partidului Comunist Român, pentru binele 
ș: fericirea patriei noastre. Republica Socia- 
. stă România. COMITETUL DE PARTID. 
COMITETUL DE DIRICI1E AL UZINEI 
„TEHNOFRIG" — CLUJ.

*
Comuniștii', toți salariați 1 din institutul 

I.P.R.O.C.H.I.M au primit cu deosebit inte
res și satisfacție ansamblul de măsuri pen
tru îmbunătățirea activității politico-ideolo
gice de educare marxistă a membrilor de 
partid, a tuturor oamenilor muncii prn- 
puee de dumneavoastră, stimate tovarășe 

Ceaușescu. precum și ampla expunere pe 
caro ați făcut-o la Consfătuirea de lucru 
a activului de partid din domeniul ideolo
giei și al activității politice și cultural edu
cative.

în urma studierii și dezbaterii acestor do
cumente și a sarcinilor ce ne revin, în lu
mina noilor directive, ne angajăm să mun
cim neobosit pentru îndeplinirea exemplară 
a sarcinilor de plan, asigunnd șantierele cu 
documentația tehnică necesară.

în centrul atenției noastre va sta în per
manență problema reducerii la maximum 
a importurilor și adoptarea unor soluții coa- 
stcuctive cit mai eficiente prin care să con
tribuim la reducerea valorilor totale de in
vestiții.

Alături de întreaga clasă muncitoare, da 
întregul popor român, ne exprimăm atașa
mentul nostru total față de propunerile 
dumneavoastră, stimate tovarășe Ceaușescu, 
și ne angajăm să muncim neobosit pentru 
traducerea in fapte a tuturor hotăririlor 
lun’e. INSTITUTUL DE PROIECTĂRI PEN
TRU INDUSTRIA CHIMICA DE BAZA ȘI 
PETROCHIMIEI.

★

Colectivul de muncă al Trustului metale 
rare, in frunte cu comuniștii, a luat 
cunoștință cu profundă satisfacție de con
ținutul propunerilor de măsuri prezentate 
de către dumneavoastră, mult stimate to-- 
varășe Nicolae Ceaușescu și aprobate de 
Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. pen
tru îmbunătățirea activității politico-ideo
logice de educare marxist-leninistă a mem
brilor de partid și a tuturor oamenilor 
muncii din scumpa noastră patrie.

Comuniștii unității noastre sint hotărîți 
să desfășoare o neobosită muncă politică 
educativă pentru traducerea in viață a mă
surilor indicate, pentru promovarea spiri
tului muncitoresc, patriotic, pentru com
baterea oricărei manifestări de încălcare a 
normelor de conviețuire socială, pentru în
tărirea legalității socialiste și pentru pro
movarea unor înalte trăsături moral-poli
tice In rindul tuturor salariaților noștri.

Ne angajăm să folosim cu cea mai mare 
atenție toate formele de educare politică 
in rindul salariaților noștri, să ne Îmbună
tățim in continuare stilul și metodele de 
muncă in activitatea ce o desfășurăm, con
vinși fiind că prin aceasta ne vom aduce 
contribuția la creșterea rolului conducător 
al partidului, a prestigiului și autorității 
sale in rindul întregului popor. BIROUL 
ORGANIZAȚIEI DE BAZA P.C.R. DIN 
TRUSTUL METALE RARE BUCUREȘTI

*
Inginerii și tehnicienii au primit cu deo

sebită satisfacție și viu interes propunerile 
prezentate de dumneavoastră, stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, și adoptate in 
unanimitate de Comitetul Executiv al C.C. 
al P.C.R. in vederea îmbunătățirii activității 
politice ideologice, întăririi spiritului parti
nic si a combativității revoluționare. în 
numele intelectualității tehnice din țara 
noastră. Consiliul Național al Inginerilor și 
Tehnicienilor iși exprimă întreaga adeziune 
și hotărârea fermă de a milita pentru rea
lizarea acestui program de o excepțională 
importanță teoretică si practică.

Consiliul Național al Inginerilor șl Tehni
cienilor va milita pentru mai deplina an
gajare in vasta operă de dezvoltare a eco
nomiei, științei și culturii a tuturor cadre
lor tehnice care să-și mobilizeze cunoștin

țele, experiența, ingeniozitatea și spiritul 
inovator pentru a contribui prin forțe pro
prii la construirea și perfecționarea mași
nilor și instalațiilor, asimilarea in termene 
cit mai scurte de noi produse, introduce
rea de noi tehnologii.

Ne angajăm in fața partidului, a dum
neavoastră personal, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că vom milita cu mai 
multă stăruință pentru creșterea contribu
ției inginerilor și tehnicienilor la promova
rea largă a progresului tehnic in economic, 
sprijinirea activității de creație tehnică, 
dezvoltarea concepției proprii. CONSILIUL 
NAȚIONAL AL INGINERILOR ȘI TEH
NICIENILOR.

*
Lucrătorii Consiliului Național pentru 

Educație Fizică și Sport, toți sportivii pa
triei noastre au luat cunoștință cu profundă 
satisfacție de propunerile făcute de dum
neavoastră, mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, pentru îmbunătățirea ac

TELEGRAME Șl SCRISORI 

ADRESATE C. C. AL P. C. R., 

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

tivității politico-ideologice de educație mar
xist-leninistă a membrilor de partid, a tu
turor oamenilor muncii, adoptate recent de 
Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R.

Vă asigurăm, stimate tovarășe secretar 
general, că organizațiile sportive, toți spor
tivii patriei noastre sint pe deplin conștienți 
de importanța sarcinilor cuprinse in expu
nerea dumneavoastră, document de mare 
valoare ideologică, care va orienta întreaga 
noastră activitate de viitor.

Lucrătorii Consiliului Național pentru 
Educație Fizică și Sport, toate cadrele teh
nice care activează in acest domeniu nu vor 
precupeți nici un efort pentru a-și aduce 
contribuția la traducerea in viață a acestui 
vast program de educație comunistă a ti
neretului, pentru îmbunătățirea educației 
comuniste a sportivilor, a pregătirii lor te
meinice 'ca cetățeni conștienți și activi pen
tru gloria sportivă a României socialiste. 
CONSILIUL NAȚIONAL PENTRU EDU
CAȚIE FIZICA ȘI SPORT.

*
Noi cei care nu precupețim in aceste zile 

nici un efort pentru strângerea recoltei de 
cereale ne exprimăm și ne manifestăm ade
ziunea deplină față de programul multila
teral de educație partinică elaborat de tova
rășul Ceaușescu, care va ridica pe o treaptă 
mai înaltă conștiința politică a tuturor 
membrilor societății noastre, va lichida 
mentalitățile retrograde, străine eticii noas
tre.

întreaga noastră activitate de formare și 
dezvoltare a conștiinței socialiste a oame

nilor muncii din unitatea noastră va av»M 
la bază prețioasele idei cuprinse in propu
nerile și expunerea secretarului general al 
Partidului Comunist Român. COMITETUL 
DE PARTID DIN I.A.S. AMZACEA, JU
DEȚUL CONSTANTA.

★

Cu profundă și vie satisfacție, membrii 
cooperatori din satul nostru iși exprimă 
totala lor adeziune față de propunerile fă
cute de dumneavoastră, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, și de expunerea pe care 
ați ținut-o la consfătuirea cu activul de par
tid din domeniul ideologiei și al activității 
politice și cultural-educative.

Noi vedem in aceste propuneri un în
dreptar de acțiune de o excepțională însem
nătate ce se încadrează organic in preocu
parea perseverentă a conducerii de partid, 
a dumneavoastră personal, pentru perfec
ționarea activității politico-ideologice. Ne 
angajăm, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
să lucrăm in spiritul acestor idei, să parti- 

cipăm activ alături de întregul nostru po
por, la educarea marxist-leninistă a oame
nilor muncii. COMITETUL DE TARTID SI 
CONSILIUL DE CONDUCERE AL C.A.P. 
CI MFANA, JUDEȚUL CONSTANȚA.

Comuniștii și alături de ei toți ofițerii, 
maiștrii militari, subofițerii și salariați ci
vili din Comandamentul trupelor de secu
ritate au primit cu viu interes și deosebită 
satisfacție propunerile prezentate de dum
neavoastră, stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. In vederea îmbunătățirii activi
tății politico-ideologice, de educare marxist- 
leninistă a membrilor de partid, a tuturor 
oamenilor muncii, precum si ampla expu
nere pe care ați făcut-o la Consfătuirea de 
lucru a activului de paitid din domeniul 
ideologiei și al activității politice și cul
tural-educative.

Satisfacția și căldura cu care personalul 
trupelor de securitate îmbrățișează măsurile 
întreprinse sint însoțite de angajamentul și 
hotărirea lui fermă de a traduce în viată 
sarcinile ce îi revin din acest program de 
educare comunistă a poporului, pentru cul
tivarea la întregul personal a înaltelor tră
sături morale .și de luptă in vederea înde
plinirii cu abnegație și devotament a mi
siunilor ce ne sini încredințate. COMAN
DAMENTUL TRUPELOR DE SECU
RITATE.

★

Cadrele militare si salariații civili din 
unitatea noastră au primit cu o deosebită 
satisfacție ansamblul de măsuri privind 
îmbunătățirea muncii ideologice și cultural- 
educative, prezentat de dv., iubite tovarășe 

secretar general. Din Ideile expuse am des
prins reafirmarea politicii revoluționare, 
militante a partidului nostru, fermitatea 
profund partinică in educarea marxist- 
leninistă a celor ce muncesc, in formarea 
omului nou, cu o conștiință socia
listă înaintată. Sintem hotăriți să ne 
îmbunătățim stilul de muncă, să intensifi
căm activitatea de educare politică pentru 
promovarea spiritului muncitoresc, patrio
tic. internaționalist, pentru promovarea 
unor înalte trăsături moral-politice și etice 
în rindul militarilor. UNITATEA MILITA
RĂ 01340.

Telegrame similare, în care comuniștii, 
ofițerii și subofițerii îsi exprimă hotărirea 
de a desfășura o neobosită munca politico-y 
educativă in scopul formării unor luptători 
pe deplin devotați cauzei partidului și po
porului, gata oriei nd să apere chiar cu 
prețul vieții cuceririle revoluționare ale 
poporului nostru, au mai trimis Unitatea 
militară 0932, Unitatea militară 01783, Uni
tatea militară 62842, Unitatea militară 01083, 
precum și unități militare din Brașov, 
Cluj etc.

★

Comitetul de partid, senatul, corpul di
dactic și studenții Institutului politehnic 
din Brașov, alături de toți comuniștii și în
tregul nostru popor, iși exprimă cu adincă 
emoție sentimentele de dragoste fierbinte, 
interesul deosebit și recunoștința profundă 
față de conținutul propunerilor făcute de 
dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
privind îmbunătățirea activității politico- 
ideologice, de educare marxist-leninistă a 
membrilor de partid, a tuturor oamenilor 
muncii. Ne vom strădui să-i educăm pe 
studenți In spiritul dragostei față de patrie 
și partid, al patriotismului socialist și inter
naționalismului proletar, vom milita pen
tru înlăturarea confuziilor ideologice și con
cepțiilor greșite, a fenomenelor de îngă
duință față de manifestările de cosmopo
litism, idealism și misticism.

Asigurăm conducerea superioară de par
tid. pe dumneavoastră personal, stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, că sintem hotă
riți să nu precupețim nici un efort pentru 
a instrui și educa tineretul studențesc in 
spiritul concepției marxist-leniniste despre 
lume, a liniei politice a Partidului Comu
nist Român, pentru a duce mai departe cu 
succes și demnitate știința și cultura româ
nească. avind convingerea că materializa
rea ideilor directoare politice și ideologice 
cuprinse în propunerile făcute de dumnea
voastră și aprobate de Comitetul Executiv 
al C.C. al P.C.R. oglindesc fidel aspirațiile 
și nădejdile cele mai scumpe ale poporului 
muncitor, fără deosebire de naționalitate. 
COMITETUL DE PARTID SI SENATUL 
INSTITUTULUI POLITEHNIC BRAȘOV.

★

•Comuniștii din Institutul de Artă Tea
trală și Cinematografică „I. L. Caragiale" 
au luat cunoștință cu deosebită satisfacție 
de propunerile de măsuri pentru îmbună
tățirea activității politico-ideologice, de 
educare marxist-leninistă a membrilor de 
partid, a tuturor oamenilor muncii, pre
zentate de către dumneavoastră, stimate 
tovarășe secretar general. Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. Considerăm că ele 
reprezintă un document de excepțională 
importanță pentru orientarea politico-ideo- 
logică a corpului didactic și a studenților 
din școala națională de teatru, film și te
leviziune.

Vom depune eforturi sporite pentru a în
lătura unele neajunsuri care se manifestă 

in procesul instructiv-educativ aî Institu
tului nostru, pentru a elabora programe 
analitice și manuale pe temeiul cuceririlor 
științei actuule, combătind teoriile anti
marxiste șl curentele decadente. Vom mi
lita pentru orientarea unui repertoriu de 
creație profund umanist și angajat. cu 
multiple valențe ideologice marxist-leni- 
niste .și educative, menit să instruiască un 
tineret talentat, robust și încrezător in 
viață.

Ne îndreptăm cu recunoștință gindul că
tre cel mai inalt for politic din România 
socialistă, către dumneavoastră, iubite to
varășe secretar general, Nicolae Ceaușescu, 
considcrind pilduitoare neobosita grijă pe 
care o arătați față de viitorul și progresul 
patriei noastre.

Sintem mobilizați de a combate orice rr • 
nifestări de indiferentism fața de reali _ 
rile socialismului și de a asigura pu-' 
rilatea ideologică a învățămintului ar
tistic. urmind nedezmințit îndemnul 
partidului de a milita pentru for
marea spiritualității socialiste șl pentru În
tărirea conștiinței revoluționare a oameni
lor muncii și a tineretului. INSTITUTUL 
DE ARTA TEATRALA ȘI CINEMATO
GRAFICA „I. L. CARAGIALE".

★

Tovarășe Nicolae Ceaușescu, am studiat 
cu multă atenție bogatele dumneavoastră 
idei. Pe marginea lor colectivele studen
țești. aflate la practică sau la muncă pa
triotică, catedrele din institut au organizat 
dezbateri și au concretizat măsurile ce se 
impun pentru îmbunătățirea și intensifi
carea întregii munci de educație marxist- 
leninistă. patriotică. Este numai un început 
pe care îl vom continua și traduce în viață. 
Apreciem in unanimitate oportunitatea 
hotăririlor luate de Comitetul Executiv al 
Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român, hotărâri ce vin să dea soluție uneia 
din cele mai complexe probleme ale etapei 
— formarea trăsăturilor morale ale omului 
societății noastre.

Vă încredințăm, Iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că in munca de educație comu
nistă vom acționa cu toată fermitatea pen
tru a promova tot ce este inaintat și cores
punzător idealurilor societății noastre socia
liste, că vom lua drept pildă modelul co
munistului pe care îl întruchipați. COMI
TETUL DE PARTID AL INSTITUTULUI 
DE PETROL, GAZE ȘI GEOLOGIE.

Oamenii de cultură. împreună cu toți ac
tiviștii culturali din județul Argeș, au luat 
cunoștință cu profundă satisfacție și recu
noștință de propunerile de măsuri pre
zentate de dumneavoastră și adoptate de 
Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R.. pri
vind îmbunătățirea activității politico-ideo
logice, de educare marxist-leninistă a mem
brilor de partid, a tuturor oamenilor muncii 
și le aprobă din toată inima, considerindu-le 
un prețios îndreptar in activitatea noastră 
pusă in slujba ridicării nivelului conștiinței 
socialiste a oamenilor muncii de la orașe 
și sate..

Călăuziți de măsurile inițiate de dumnea
voastră, mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, activul cultural, intelectualii, 
miile de artiști amatori argeșeni vă asigură 
că vor munci cu entuziasm și perseverentă 
pentru traducerea in viață a programului 
stabilit, vor da conținut partinic, vigoare și 
calitate activităților de educare marxist- 
leninistă a oamenilor muncii de la orașe 
și sate, pentru a contribui la dezvoltarea 
conștiinței socialiste, la ridicarea pe noi 
trepte a culturii românești. COMITETUL 
JUDEȚEAN PENTRU CULTURA ȘI ARTA 
ARGEȘ.

(Urmare din pag. I)

manifestare a democrației socialiste
— sini indisolubil legate de vastul 
program politic-educativ destinat 
transformării conștiinței socialiste, 
însemnătatea înfăptuirii acestui pro
gram este de o inestimabilă valoare ; 
«a va determina un puternic avint 
in edificarea societății socialiste 
prin mobilizarea mai activă a resur
selor de creație și acțiune a mase
lor. va duce totodată la afirmarea 
și mai puternică a unității societății 
noastre, a coeziunii moral-politice, 
spirituale a maselor, va asigura o și 
mai pronunțată întărire a rolului 
conducător al partidului in cel mai 
prețios. în cel mai fin domeniu — 
in viața spirituală a oamenilor Româ
niei socialiste, in mintea, rațiunea și 
sufletul lor.

In lumina orientărilor date s-a tre
cut deja, in mod operativ, la analiza 
activității diferitelor domenii ale mun
cii de propagandă și educație, la adop
tarea unor măsuri politice și organi
zatorice menite să determine creșterea 
rolului conducător al partidului, întă
rirea conducerii și controlului de către 
partid in orientarea activității ideo
logice și educative, educarea tuturor 
celor ce muncesc in spiritul patrio
tismului socialist și internaționalis
mului proletar. Măsurile ce se vor 
lua pentru îmbunătățirea organizării 
propagandei de partid, a formelor de 
pregătire ideologică și politică a ca
drelor și membrilor de partid, a ma
selor largi de oameni ai muncii, acti
vizarea formelor muncii politice de 
masă, creșterea roiului adunărilor 
generale de partid, dezvoltarea par
ticipării la acțiunile de muncă pa
triotică. intensificarea activității edu
cative și de pregătire politică in școli 

facultăți, intensificarea activității 
ce educație politică de către orga
nizațiile obștești. creșterea rolului 
piesei in propagarea largă a pozi
țiilor ideologice ale partidului, a 
□rincipiilor noastre etice, sporirea 
-olului educativ al emisiunilor de ra- 
iio și televiziune, orientarea mai ri
guroasă a activității editoriale, a in- 
regii creații literare, artistice, a re- 
jertoriilor teatrale și cinematografice
— toate acestea cu scopul de a afir- 
na puternic principiile noastre, nor- 
r.ele eticii comuniste, de a com
ate influențele străine clirna- 
ului nostru social — vor avea o 
nfiuență hotărîtoare in formarea 
i educarea omului zilei de azi și de 
aline.
Toate acestea sint pe deplin posi- 

ille pentru că in fruntea clasei mun- 
itoare, a poporului se află Parti
al Comunist Român. „Experiența 
e care am dobîndit-o — in construc- 
la locialismulul — spunea tovarășul

Nicolae Ceaușescu — demonstrează 
ca fără conducerea de către partid nu 
este posibilă făurirea noii orinduiri, 
că aceasta este de neconceput fără 
o forță, o avangardă înarmată cu o 
Ideologie clară, marxist-leninistă, cu 
o ideologie revoluționară de trans
formare a societății. De aceea, noi a- 
cordăm și vom acorda toată atenția 
întăririi partidului, a rolului său con
ducător. îndeplinirii de către toate 
organele și organizațiile de partid a 
misiunii și răspunderilor ce le revin 
față de popor, de clasa muncitoare, 
de națiunea noastră socialistă."

în spiritul unor asemenea înalte 
responsabilități comuniste, al hotâri- 
rii de a traduce neabătut in viață 
sarcinile stabilite cu prilejul anali
zei recente a muncii politico-ideolo
gice și cultural-educative, s-a desfă
șurat in cursul acestei săptămini șe
dința Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R.

Această ședință lărgită a Comite
tului Executiv ai C.C. al P.C.R., la 
care au luat parte membri ai Comi
tetului Central vechi militanți ai 
partidului, miniștri. șefi ai u- 
nor instituții centrale, consti
tuie un exemplu concret asupra 
operativității și responsabilității cu 
care conducerea partidului acționează 
pentru adoptarea unor soluții și mă
suri menite să ducă la înlăturarea 
unor deficiențe din diferite domenii 
de activitate, a unor formule de or
ganizare și conducere a muncii care 
s-su dovedit ineficace, depășite de 
natura sarcinilor, diferite de la o 
etapă la alta. In acest spirit, s-au dez
bătut și adoptat in cadrul aplicării 
hotăririlor de întărire a muncii poLi- 
tico-ideologice și cultural-educative 
propunerile privind mai buna orga
nizare a Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă.

Este de o deosebită semnificație 
hotărirea ca. in îndeplinirea atribu
țiilor sale, Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă sa funcționeze ca or
ganism de partid și de stat, sub con
ducerea nemijlocită a Comitetului 
Central al partidului, iar - consecin
ță firească a acestei hotăriri - func
ția de președinte să fie îndeplinită 
de un secretar al C.C. al P.C.R. care, 
in calitatea de președinte al Com’- 
tetului de Stat pentru Cultură și 
Artă, va coordona și activitatea Co
mitetului de Radiodifuziune și Tele
viziune. Adăugind la această hotă- 
rire care, prin semnificațiile sale, 
depășește cadrele unei simple mă
suri organizatorice, faptul că in viitor 
Comitetele județene pentru cultura 
și artă vor funcționa sub conducerea 
directă a comitetelor județene de 
partid, vom desluși cu claritate atit 
consecvența cu care se aplică in faptă 
principiul de deosebită importanță al 
apropierii conducerii de partid de

munca, de activitatea practică, cit și 
rolul pe care-j acordă partidul cul
turii, contribuției ei in opera de for
mare a omului, de transformare a 
conștiințelor — direcție in care sint 
de așteptat realizări pe măsura con
dițiilor create prin grija partidului și 
statului, a sarcinilor mari ce revin 
creației artistice și literare.

Preocupare constantă 
pentru fundamentarea 
științifică a deciziilor 

privind prezentul 
și perspectiva 

economiei naționale
Intre măsurile cu perspective deo

sebit de pozitive in viața econo-

toate compartimentele să se poată 
realiza fără întrerupere, manifestin- 
du-se și in acest fel grija partidului 
față de oameni, față de munca și 
viața lor.

In același spirit, s-a desfășu
rat, nu cu mult timp in urmă, in ziua 
de 8 iulie, ședința comună a Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R. 
și a Consiliului de Miniștri, in ca
drul căreia s-a analizat îndeplinirea 
planului de stat de dezvoltare a e- 
conomiei naționale in perioada 1 ia
nuarie — 30 iunie 1971, au fost exa
minate problemele înfăptuirii și de
pășirii sarcinilor prevăzute pe se
mestrul al II-lea al acestui an, pre
cum și cele privind pregătirea oondi- 
tiilor pentru realizarea planului pe 
anul viitor, adop’indu-se măsuri co
respunzătoare. Alăturată altor măsuri 
de importantă vitală pentru progre
sul continuu al economiei, constitu
ind o expresie a interesului con
stant față de problemele majore ale 
industriei și agriculturii noastre so-

a viitorului, o raportare permanentă 
a dorințelor, aspirațiilor la posibili
tăți. Iar activitatea comisiei pentru 
elaborarea prognozelor are tocmai 
rolul de a conferi realism obiective
lor ce ni le propunem, de a aiut?. 
in procesul complex al cunoașterii 
în profunzime a cerințelor legice ale 
dezvoltării sociale și de a acționa cu 
eficientă. în spiritul acestor legi. 
Acestei Comisii Centrale de elabo
rare a prognozelor de dezvoltare e- 
conomicâ și socială î se vor adăuga, 
ca organisme ajutătoare, comisiile pe 
ramuri, pe probleme de sinteză si pe 
județe, oomisii ce se vor constitui in 
perioada următoare, a căror menire 
este aceea de a Înlesni o cunoaștere 
in profunzime a problemelor de fond 
ale activității economice și social- 
spirituale, a măsurilor care se cer 
întreprinse pentru a asigura un puls 
normal activității din toate domeniile 
construcției economice și sociale.

încă o dată avem înainte o vie ex
presie a modului de activitate pco

mică — adoptate In aceeași ședință 
a Comitetului Exc-cutiv — se află, a- 
probarea indicatorilor tehnico-econo- 
mici ai unor lucrări de Investiții pre
văzute in planul ciAcinal, apro
barea proiectului de hotărâre cu 
privire la plata lucrărilor executate 
de intreprinderile pentru mecaniza
rea agriculturii în raport cu produc
ția obținută de cooperativele agri
cole de producție, aprobarea proiec
tului d" hotârire privind acordarea 
de credite pe termen lung membri
lor cooperativelor agricole de pro
ducție și producătorilor cu gospodărie 
individuală. Analiza in Comitetul 
Executiv al Comitetului Central al 
partidului a unor asemenea proble
me, deosebit de importante pentru 
viața economică a țării, pentru asi
gurarea unei perspective certe con
strucției economice, preocuparea de 
a asigura o răspundere nemijlocită 
asupra eficienței și calității muncii 
depuse, ca și aceea ca statul să vină 
in intimpinarea nevoilor, cerințelor 
oamenilor, să-i ajute in soluționarea 
problemelor lor. fac dovada unui e- 
fort permanent de investigare știin
țifică a cerințelor vieții sociale și 
economice, de adoptare a celor mai 
corespunzătoare măsuri, în așa fel 
incit mersul Înainte, progresul in

cialiste, analiza in acest înalt cadru 
a problemelor economice face dovada 
spiritului concret, realist in care ac
ționează conducerea partidului și 
statului, preocupării atente atit pen
tru soluționarea unor probleme cu 
care dezvoltarea țării se confruntă 
in prezent, cit și a altora care vi
zează perspectivele ei. Din acest 
punct de vedere se impune să rele
văm preocuparea pentru o investigare 
multilaterală a -ealităților sociale și 
economice, in vederea adoptării o<— 
lor mai corespunzătoare măsuri a 
cunoașterii in profunzime a legilor 
dezvoltării si folosirii efectelor lor in 
interesul, spre binele oamenilor, al 
societății. Argumentul concret al 
conștiinței unei asemenea optici su
perioare, științifice, asupra muncii de 
conducere a societății, il aflăm in 
constituirea, in aceeași zi, de 8 iu
lie. a Comisiei Centrale de partid și 
de stat pentru elaborarea prognoze
lor de dezvoltare economică și so
cială a României.

Trăim intr-o eoocă in care deciziile 
se cer să fie rezuitatul unei minu
țioase studieri a realităților, a ten
dințelor evolutive ale societății, in 
care nu pot fi accepiate subiectivis
mul și improvizația. Realismul epo
cii. exigențele ei impun rigoare și 
realism deciziilor, o conștiință clară

fund științifică a partidului, a capa
cității sale de prospectare a viitoru
lui folosind creator instrumentul si
gur de investigație — învățătura 
marxist-leninistă. Este, in esență, o 
nouă mărturie a înaltei responsabi
lități cu care partidul conduce desti 
nele națiunii noastre.

Deosebită prețuire 
valențelor educative 
ale invățămintului, 
tradițiilor patriotice 

ale culturii
Din numeroasele evenimente sem

nificative ale săptăminii trecute, ne 
reține atenția, ședința Consiliu
lui Invățămintului Superior, care 
a avut loc vineri 16 iulie, la 
sediul Comitetului Central al par
tidului, in prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, ședință în care 
s-au făcut recomandări prețioase a- 
supra liniilor directoare privind per
fecționarea Întregului proces in- 
structiv-educativ din invâțămlntul

superior, legării strinse a acestuia de 
practică, de cerințele dezvoltării 
noastre sociale.

Nu au trecut decit câteva zile de 
cind, la Consfătuirea de lucru a acti
vului de partid din domeniul Ideo
logiei și ai activității politice și cul
tural-educative, au fost formulate — 
pe baza unei analize temeinice, a 
estimării rolului deosebit al școlii 
în opera de educare a viitoarelor 
generații de constructori ai noii so
cietăți — critici fundamentate cu pri
vire la munca de educație in școli, la 
optica unilaterală asupra acestei 
munci, cu privire la ritmul lent cu 
care se trece la aplicarea în viața 
cotidiană a școlii, in procesul de in- 
vățâmint a indicațiilor date, a mă
surilor cerute de însăși dezvoltarea 
invățămintului nostru de toate gra
dele. Și. iată, dovedind același re
marcabil dinamism, aceeași voință 
de a imprima un stil de lucru activ, 
operativ, secretarul general al parti
dului este prezent in mijlocul celor 
ce răspund de destinele, de finalita
tea in plan profesional și moral a 
activității din invățămintul superior. 
Spiritul exigent, critic in care s-a 
analizat activitatea de pină acum, 
propunerile concrete, judicioase for
mulate de participanți, in vederea 
perfecționării sistemului de pre
dare a tuturor disciplinelor, îm
binării învățămintului cu prac
tica de producție și cercetarea știin
țifică, ridicării la un nivel superior 
a activității ideologice și educative, 
a predării științelor sociale, ilustrea
ză concret preocuparea de a se trece 
la adoptarea celor mai potrivite mă
suri și soluții pentru ca școala supe
rioară să-și îndeplinească așa cum se 
cuvine îndatoririle ce-i revin in for
marea unor specialiști multilateral 
pregătiți, pentru profesie și viață, a 
unor cadre cu un bogat orizont pro
fesional și politic, conștiente de răs
punderile sociale ce le revin, de în
crederea acordată de poporul mun
citor. de clasa muncitoare.

Este și această ședință in care s-au 
concretizat prețioase orientări și nu
meroase măsuri eficiente o dovadă 
elocventă că in concepția partidului 
nostru nu poate fi admisă nici o 
contradicție intre cuvint și fap
tă. a convingerii că oricit de 
prețioase ar fi ideile ele își 
pierd forța, utilitatea dacă nu sint 
materializate în procesul muncii, 
dacă nu prind contururi definitive 
în realitatea dinamică a vieții noas
tre. Este și această ședință un argu
ment in favoarea caracterului crea
tor, fertil al orientărilor date in mod 
pregnant de partid, de secretarul .său 
general, muncii politice, muncii de 
educare patriotică, cetățenească, co
munistă a tuturor membrilor socie
tății.

După cum — și cu aceasta con
semnăm ultimul din multele eveni
mente social-politice și culturale ale 
săptăminii — in manifestările dedi
cate aniversării poetului Vasile 
Alecsandri, personalitate de seamă a 
culturii românești, unul dintre în
temeietorii culturii noastre naționale, 
in comentarea bogată a creației sale 
m intreaga noastră presă, vom des
luși statornicia, consecvența politicii 
culturale a partidului, prețuirea pe 
care, prin viziunea sa asupra culturii, 
o acordă operei înaintașilor, ro
lului ei in procesul de educare 
patriotică, spirituală a oamenilor 
muncii. Felul in care este sărbăto
rit poetul Vasile Alecsandri, preocu
parea de a evidenția atitudinea sa 
progresistă ca scriitor și om poli
tic. sublinierea sentimentelor pa
triotice ce i-au animat opera, a 
legăturii lucrărilor sale cu creația 
populară, înfățișarea atitudinilor sale 
civice exemplare în momente me
morabile ale istoriei secolului tre
cut constituie ele insele o modali
tate de a contribui la educarea spi
rituală a maselor, de a demonstra 
practic cum înțelege partidul nos
tru să-i cinstească pe înaintași, să 
orienteze opera de valorificare a 
moștenirii culturale, pe baza prin
cipiilor esteticii marxist-leniniste. a 
ideologiei și concepției noastre asu
pra culturii și rolului ei în viata 
societății. Este o elocventă evocare 
a minunatelor tradiții ale culturii 
noastre, in care cei mai de vază ex- 
ponenți ai poporului au știut întot
deauna să exprime prin creația și ac
țiunea lor interesele, aspirațiile și 
cerințele progresului.

...încheiem, așadar, o săptămînă 
bogata in evenimente, o săptămină 
in care s-au adus noi și importante 
contribuții teoretice și practice, de 
însemnătate vitală pentru activita
tea partidului și statului nostru, 
pentru orientarea muncii de forma
re a omului celei mai înalte con
științe. conștiința socialistă. Comen
tatorul unor asemenea evenimente se 
va considera dator ca, alăturîndu-se 
atitudinii generale a colectivității 
noastre, să releve adeziunea și sa
tisfacția deplină cu care poporul 
le-a intîmpinat, hotărirea oameni
lor muncii, de la orașe și sate, in
diferent de naționalitate, de a face 
totul pentru ca ideile prețioase cu
prinse in recentele cuvintări ale se
cretarului general al partidului, do
cumente de deosebită importanță teo- 
r tica și practică, să fie traduse în 
viață, pentru ca spiritul înnoitor al 
Congresului al X-lea al partidului să 
se afirme tot mai puternic in practica 
vieții sociale și politice, pentru, ca 
România să urce noi trepte ale de
venirii sale socialiste.
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Ridicarea continuă a nivelului

politico-ideologic — obligație de prim

ordin a fiecărui membru al partidului!
înainte și dlnd expresie înaltei grih fa‘â d'* 
prezentul și viitorul luminos ,iJ po-x<ului 

xist-leninistâ a membrilor de partid, a tu
turor oamenilor muncii d>n tara noastră, 
propuse de tovarășul Nicolne CeoușcsiU, si 
aprobate de Comitetul Executiv al C C al 
P.C.R.. cuvântarea secretarului general a! 
nartxlului nostru na recenta oujufătuire d>* 
lucru cave a dezbătu’ problemele muncii 
ideologice, cheamă la o analiză temeinicii, 
pătrunsă de exigență comunistă. a modului 
cum am muncit pinâ acum, la eforturi con
siderabile pentru a realiza o adevărată co
titură în acest domeniu atit de responsa
bil al muncii de partid.

Din studierea atenta a recentelor d<x?u- 
mente de partid am degajat, in mod deo
sebit, accentul care se pune pe ridicare» 
continuă a nivelului politico-ideologic al 
comuniștilor. Este cunoscut că aceasta este 
o îndatorire statutară a membrilor de par
tid. Fiecare membru de partid — anecifică 
riatutul - P.C.R. — este obligat „să-și ridice 
necontenit nivelul politic și ideologic, să-si 
însușească Învățătura marxist-leninistă. li
nia generală politică Internă și externă, 
directivele și hotăririle partidului". Această 
obligație decurge, in mod firesc, din în
suși caracterul partidului comunist, de 
avangardă marxist-leninistă a clasei mun
citoare. Apartenența Îs un asemenea partid 
nu aste de conceput fără cunoașterea ideo- 

care se află la baza activității sale, 
rincipiilor fundamentale ale teoriei re

voluționare. a programului partidului. Dar, 
cu toate ca oricine recunoaște importanța 
acestei îndatoriri, nu se poate spune câ e i 
este in aceeași măsură transpusă in viață. 
Unii iși închipuie că o bună pregătire teh- 
r ico-pvofestonalii ar putea-o suplini pe 
aceea politică. O asemenea mentalitate se 
întâlnește, nu de puține ori. și 1* cadre cu 
munci de conducere in diferite sectoare, 
care consideră câ dacă posedă anumite 
cunoștințe teb.nico-profesionale iși pol 
exercita cu succes funcția de conducători.

In expunerea sa la consfătuirea consa
crată dezbaterii problemelor activității ideo
logice, tovarășul Nicolae Ceaușescu a ară
tat clar de ce nu poate fi acceptată această 
concepție. ..Oricit de bun specialist ar fi ci
neva... — sublinia secretarul general ai parti
dului — nu va putea ii conducător de partid 
și de ?tat acela care nu se preocupă de ri
dicarea nivelului său ideologic-politic. Or, 
noi avem nevoie de conducători politici, cu 
o temeinică pregătire marxist-leninisti, 
ideologică, teoretică, oameni in stare nu nu
mai să aplice hotăririle partidului, deoa
rece. pentru un conducător, aceasta nu este 
suficient, ci in stare să contribuie la elabo
rarea tezelor teoretice, a liniei generale 
politice a partidului de construire a socia
lismului in țara noastră*1.

Necesitate stringentă pentru cadrele de 
conducere, ridicarea nivelului poiitioo-ideo

Crește răspunderea noastră 

de redactori comuniști
Multitudinea de idei creatoare cuprinse in 

expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
consfătuirea de lucru a activului de partid 
din domeniul ideologiei și al activității po
litice și cultural-educative a stârnit o vie 
efervescență printre oamenii artei.

Reflectez la cele spuse de secretarul ge
nerai al partidului privind învestitura noas
tră majoră : aceea de revoluționari, de lup
tători care cu tot ce au mai bun s-au dă
ruit muncii pasionante, activităților vitale in 
stare sâ dea un chip nou lumii și timpului. 
E o învestitură severă pe care avem dato
ria s-o iluminăm cu faptele noastre .și care, 
departe de a ne instala într-o confortabilă 
..liniște". ne cere patetism, opțiune rapidă, 
bărbătească, desfășurare de atitudini. Ade
vărata liniște a revoluționarului e mereu 
traversată de vibrația caldă a prezentului și 
de întrezărirea imaginilor unui vuitor cu lu
ciditate anticipat.

Acceptând chemarea activităților revolu
ționare trebuie să nutrim increderea in po
sibilitatea fiecăruia dintre noi de a contri
bui la perfectibilitatea relațiilor umane, ’a 
desăvârșirea instituțiilor noastre, increderea 
în om și in nemăsurata sa forță. A fi revo
luționar înseamnă a-ți subordona viața în
tregului. a te contopi conștient cu masa lup
tătorilor pe care filozofia marxist-leninistă 
i-a înarmat cu forță și clarviziune. Cel care 
vrea să intre in partid trebuie să cunoască 
programul partidului șl să știe ce înseamnă 
â fi comunist, a spus tovarășul Ceaușescu. 
și-mi spun, scriind aceste cuvinte, că in 
toate momentele-cheie ale vieții sale comu
nistul trebuie să-și repete gândurile care 
l-au îndemnat să accepte calea luptei, sâ nu 
uite niciodată ce și-a promis și. mai ales, 
ce a promis colectivității.

Nu se împacă programul comuniștilor cu 
abulicii, cu dezertorii de la fapte, cu cei râ
mași pe veci prizonierii ambițiilor mărunte. 
Sînt redactor de revistă și Știu că zeci de 
generații, de truditori ai peniței au prefăcut 
această nobilă activitate intr-un meșteșug cu 
legi complicate, mecanism subtil, cu taine 
nicicând stăpânite pe de-a-ntreguî. Mai știu 
însă că există și redactori care abordează 
eu placiditatea conțopiștilor din Caragiale 
o muncă plină de noblețe, solicitând deopo
trivă fantezia și... biblioteca ori care, pur și

0 muncă politică rodnică — izvor 

de puteri pentru înflorirea 

cooperativei agricole
împreună cu ceilalți cooperatori din unita

tea noastră, am citit cu multă atenție ex
punerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
consfătuirea activului de partid din dome
niul ideologiei si al activității politice și 
cultural-educative. Sin’em mindri de succe
sele obținute de noi toți, muncitori, țărani 
«i intelectuali din România socialistă. Am 
maj Înțeles insă că acum este necesar sâ re
facem mai bine datoria, să dovedim zi 
zi calitatea de proprietari și aceea de buni 
gosoodari ai bunurilor cooperativei. La n-oi 
participarea la toate treburile obștei a de
venit lucru de mare cinste.

Cooperativa noastră a trecut prin greu
tățile începutului, dar an de an strădaniile 
oamenilor noștri au dat roade. Avem acum 
o unitate agricolă puternic dezvoltată. For
mele noi de stimulare și. in mod deosebi’, 
acordul global sint foarte bune, stimulează 
valorificarea unor rezerve importante _ de 
creștere a producției. La început am hotant 
să aplicăm acordul global la cultura po
rumbului și a strugurilor. încrederea ce au 
manifestat-o cooperatorii față de noua 
formă de stimulare ne-a dat posibilitatea 
ga introducem acest sistem și in sectorul 
zootehnic. Acum producțiile sint dintre ce>e 
mai bune. Prin extinderea acordului globai 

3 stimulat pe cooperatori să facă lu
crări de cea măi bună calitate se vor obține 

logie este in același timp o îndatorire a fie
cărui membru d-a partid, care numai cu 
;i e->stâ condiție ,-e poate manifesta ca ui 
militant polihc. Este limpede că pentru a 
putea să aplici politica partidului și să-i 
oonvingi și pe alții de justețea c.. sâ deter
mini formarea unor convingeri șl atitudini 
comuniste la oamenii muncii in mijlocul 
cărora trăiești, este necesară o bună pre
gătire politico-ideologică, pe care să o dez
volți permanent, trebuit' să fii mereu la 
curent cu problemele cele mai actuale ale 
construcției socialiste.

Există, firește, o multitudine df căi. de 
posibilități pentru a asigura îndeplinirea la 
un înalt nivel a acestei cerințe formulate 
în mod expres de conducerea partidului. 
Comitetul nostru municipal de partid este 
conștient câ trebuie să acționeze cu mai 
multă fermitate pentru intensificarea acti
vii? tii dc educație comunistă a membrilor 
de partid, pentru a dezvolta la aceștia un 
înalt spirit de responsabilitate față de pre
gătirea lor politică și ideologică, folosin- 
cîu-se. pentru aceasta, de toate mijloacele 
de care dispune. Ne gândim. dc exemplu. la 
diferite modalități de a perfecționa invătă- 
mintul de partid in anul viitor, sub toate 
aspectele lui. .Avem îndeosebi in atent io 
obiectivul eliminării tendințelor de tehnici
zare a studiului in detrimentul laturii poli
tice. educative — tendințe care s-au ma
nifestat anul trecut și in munca noastră. 
Ne vom strădui să îmbunătățim programele, 
să asigurăm pentru fiecare cerc de studiu 
propagandiști cit mai bine pregătiți. în pri
mul rind dintre activiștii dc partid. Ne 
propunem, de asemenea, să asigurăm o 
mai bună desfășurare a dezbaterilor ideo
logice in adunările de partid și să ridi
căm rolul educativ al tuturor adunărilor 
generale ale organizațiilor de bază, prin- 
’r-o cit mai bună pregătire a acestora, prin 
imprimarea unei înalte combativități îm
potriva fenomenelor negative. Intrucit și in 
municipiul nostru au fost primiți in ulti
mul timp un număr însemnat de noi 
membri de partid, avem in vedere crearea 
unor condiții mai bune pentru ca aceștia 
să-și însușească temeinic conținutul progra
mului și al statutului partidului nostru, să 
fie la curent cu politica sa generală.

însușindu-r.e, în întregime, sarcinile deo
sebit de insemnate care ne revin din vastul 
program de acțiune inițiat de conducerea 
partidului, personal de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. exprimăm hotărîrea fermă * 
Biroului comitetului municipal de partid de 
a-și concentra întreaga pricepere și ener
gie pentru a acționa in așa fel incit dărui
rea și abnegația revoluționară, combativi
tatea partinică să devină trăsături defini
torii ale întregii noastre activități.

Gheorqhe MILU
prim-secretar al Comitetului municipal 
de partid Buzâu

Simplu, se socotesc un soi de „pensiona.-.11 
in fotoliile care, in mod firesc, i-ar-obliga 
la atitudine, la intervenție activă in apă
rarea unor principii, in îndrumarea crea
ției trimisă lor spre publicare. Nimeni nu 
trebuie sâ se cantoneze intr-o redacție nu
mai in vederea propagării propriei litera
turi. Iată dc ce, cred că vom reconsidera 
și acest travaliu nobil pe care, in timp, 
scriitori ca Emiriescu sau Arghezi, de 
pildă, l-au slujit cu maximă devoțiune.

Din această perspectivă, sîntem încă da
tori. presa literară are multe de făcut. Pen
tru ca revistele și gazetele noastre literare 
să-și exercite pe deplin, la un înalt nivel 
ideologic și estetic, rolul de formare in
telectuală. de educare a oamenilor muncii 
in spiritul gindirii materialist-dialectice. se 
cere să traducem în practică, cu consec
vență indicația secretarului general al 
partidului nostru ir. așa fel incit toate pu
blicațiile literare „să tic in întregime co
muniste", sâ răspundă cit mai bine, mal 
eficient vastului program de edificare a 
conștiinței socialiste. Actionînd în virtutea 
acestor principii, va trebui să veghem mai 
atent la calitatea materialelor publicate în 
reviste, să acționăm cu exigență comu
nistă, astfel incit să vadă lumina tiparului 
numai acele lucrări superior împlinite ar
tistic, care prin conținutul șl valoarea lor 
contribuie la educația cc-ățenească șl pa
triotică a omului, răspund' solicitărilor ma
jore ale societății românești. In mod firesc 
necesar s-a arătat că nu o literatură da
toare unor modele străine, dominată de 
angoase și neputință, o artă devitalizată 
care face apologia violenței și a eșecului 
moral ne trebuie, ci. dimpotrivă, o aitâ 
legată de omul societății noastre, de aspi
rațiile lui nobile, o artă a cărei promovare 
depinde de climatul de răspundere patrio
tică, de atitudinea de exigență principială, 
comunistă. In acest context cuvintele se
cretarului general al partidului sint un în
demn la o reconsiderare plină de simț a! 
răspunderii, a modului în care se cere să 
ne concepem atitudinea revoluționară, mi
siunea noastră de scriitori comuniști.

Gheorghe TOMOZEI 
redactor-șef cl revistei „Argeș'

producții mari. Socotim că vom realiza 
peste 4 000 kg porumb boabe Ia ha și peste 
25 tone sfeclă de zahăr.

Viața arată prin nenumărate fapte că a- 
cordul global este bun, dar nu se poate să 
nu vedem și rolul tot mai mare pe care 
il are ridicarea conștiinței fiecărui coopera- 
tor. Pentru câ, oricât de important ar fi 
sprijinul pe care-1 primim de la stat, dacă 
nu vom asigura creșterea continuă a con
științei socialiste a fiecărui cooperator — 
pentru ca să existe cea mai mare grijă și 
răspundere in sporirea avutului obștesc. în 
întărirea economic-organizatorică a coope
rativei, in înțelegerea îndatoririlor care ne 
revin față de partid, de întregul popor in 
lupta pentru a da țării producții agricole 
cît mai bogate, pentru a asigura o aprovi
zionare mereu mai bună a orașelor. Trebuie 
însă spus că organizația de partid, membrii 
de partid, s-au ocupat de multe ori doar 
de problemele tehnice — „cum stăm cu 
araturile, cit s-a semănat, ce îngrășăminte 
ați dat" ? — dar mai puțin de lucrul asu
pra minții și cugetului oamenilor. Or. 
dacă țăranii cooperatori înțeleg mai adine 
importanța unor lucruri se obțin bune re
zultate. De pildă, când s-a dus o bună mun
că de lămurire, cooperatorii s-au străduit 
ca, o dată cu realizarea exemplară a sar

cinilor din sectoarele unde se aplică acordul 
global, să folosească din plin timpul de 
muncă acordind o atcntle deosebită șl ce
lorlalte culturi și activități din cooperativă. 
Spre exemplu, in cadrul ultimei adunări ge
nerale am hotârit să extindem culturile 
pentru care avem posibilități reale și care 
interesează atit cooperativa, cdt șl statul.

Cooperatorii din comuna Siria sint hotă- 
1 îți sâ răspundă prin fapte Indicațiilor con
ducerii de partid, ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu personal, dovedind că înțeleg p* 
deplin cită nevoie este să muncească

Nouă, istoricilor, ne revine un rol 

deosebit de important în cultivarea 

patriotismului socialist
In Institutul de istorie și arheologie 

„A. D. Xcnopol" din Iași, ca pretutindeni 
in țară, expunerea tovarășului Ni col au 
Ceaușescu la consfătuirea de lucru a acti
vului de partid din domeniul ideologiei și 
al activității politice șl cultural-educative, 
documentele de partid recent adoptate con
sacrate muncii ideologice fac obiectul ceiui 
mai atent studiu, menit să ducă la înțe
legerea clară a locului și a rolului cerce
tătorilor in domeniul istoriei in îndepli
nirea amplului program de ridicare a ni
velului acestei activități, de dezvoltare a 
conștiinței socialiste a maselor, de formare 
a omului nou, constructor al socialismului 
și comunismului. ,.a omului care să acțio
neze in mod conștient, stăpin pe destinele 
sale", cum spunea secretarul general a) 
partidului.

Profesând singura filozofie compatibilă 
cu înaltele țeluri ale societății noastre — 
materialismul dialectic și istoric, activind 
intr-un domeniu prin excelentă partinic, 
încadrați in Academia de Științe Sociale și 
Politice — menită sâ constituie „un instru
ment in mina conducerii partidului și sta
tului, in activitatea ideologică", — cerce
tătorii institutului nostru, ca și toți istorică 
d>n țară, trebuie sâ răspundă marilor co
mandamente ale contemporaneității socia
liste, indiferent de epoca istorică pe care 
o studiază ca specialiști. Este un fapt că 
uneori noi am dat uitării un adevăr 
confirmat de secole, ilustrat de mari isto
rici. și anume că cercetătorul in acest do
meniu poate și trebuie să fie contempo
ran, chiar atunci când este aplecat asupra 
celor" mai îndepărtate perioade ale evolu
ției societății, că străduința de a cunoaște 
trecutul servește înțelegerii prezentului și 
prevederii viitorului. A studia tot ceea ce 
este valoare in trecutul milenar, a eviden
ția pilonii pe care se sprijină minunata zi
dire a zilelor noastre, a elabora lucrări pa 
care să se întemeieze munca educativă 
menită să contribute la formarea omului 
nou. a se angaja practic pe calea difuzării 
in masă a rezultatelor investigațiilor proprii 
de specialiști. înseamnă a împlini nu numai 
îndatoririle profesionale, d și pe cele po
litice, ambele inseparabile, for mind un tot 
unitar. inseparabil.

In expunerea sa, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu se referea la o anumită menta
litate dăunătoare, periculoasă pentru mer
sul înainte, față de care activitatea noastră 
ideologică nu a luat întotdeauna atitudine 
fermă, combativă — și anume ploconirea 
față de ceea ce este străin. Cred că nu gre
șesc apreciind că In conturarea acestei a- 
titudini, o parte de vină o poartă și isto
riografia noastră. Istoricii nu au izbutit 
încă sâ înfățișeze In măsura cuvenită și cu 
adresă precisă zbuciumul secular el po
porului roman, marile sale suferințe, cau
zele și împrejurările care au determinat

Exigențe ale societății noastre 

față de literatură cărora vom ști 

să le răspundem
Vorbim de realizările noastre și le consi

deram ale noastre, simțindu-ne legați prin 
mii de fire de tot ce se înfăptuiește in pa
tria noastră comună, indiferent dacă este 
vorba de evantaiul argintiu el construcții
lor industriale sau de rezultatele unor dez
bateri referitoare la perfecționarea vieții 
sociale. Vorbim de neajunsurile existente 
încă și ne simțim răspunzători, străduin- 
du-ne să contribuim la înlăturarea lor.

Ne-am obișnuit 6â plasăm problemele 
democrației socialiste lntr-un context larg 
al dezvoltării : drepturile prind rădăcini 
viabile, dau roadele așteptate pe măsura 
suportului economic care, la rindul său, este 
influențat substanțial de perfecționarea vie
ții sociale. In orice caz, ne-am deprins să 
descifrăm in spatele hărții cu simboluri In
dustriale mii și mii de alte simboluri, lă- 
cașe de cultură, locuințe, rafturi' de cărți... 
Dar mai este ceva, șl poate lucrul cel mai 
important : toate acestea sint potențate în 
viziunea omului de climatul gindirii și 
muncii creatoare, fără de care noi nu pu
tem concepe viața — climatul cerut de în
săși orinduirea socialistă și creat cu pri
cepere de partidul nostru comunist. Un po
por întreg a început să realizeze, după un 
cincinal încheiat cu succes, sarcini incom
parabil mai mari, oferind încă de pe acum 
certitudinea reușitei. „Ceea ce am realizat 
pînă acum nu poate fi considerat ca o li
mită maximă, ci dimpotrivă ca o etapă care 
a deschis drumul spre perfectionarea și lăr
girea continuă a formelor de participare a 
poporului la conducerea întregii societăți", 
spunea recent tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— omul și conducătorul care se dedică 
acestui țel.

Mă gindesc la două întilniri ale sale cu 
oamenii de cultură care au avut loc — pri
ma acum cițiva ani, iar a doua in urmă cu 
citeva luni. Prima întilnire mi-a dat con
vingerea că face parte de fapt din marele 
sfat permanent care s-a Încetățenit ca o 
modalitate vie și modernă de muncă ; a 
doua nu numai că mi-a întărit această con
vingere. dar m-a făcut să sesizez un nou 
factor dătător de forță : Însemnatele schim
bări calitative marcate intre timp în dife
ritele domenii reprezentau o consecventă 
transformare a cuvintelor rostite In fapte 
de azi și de miine. Nu este deloc o figură 
dc stil, cl un cadru cit se poate de real 
pentru o adevărată muncă de creație, pen
tru un scris nestingherit șl nesuspectat de 
nimeni, purtat doar de responsabilitatea 
oamenilor de litere față de actul de crea
ție. Tocmai de aceea a crescut adevărata 
responsabilitate socială a scriitorului, con- 
firmind adevărul îndeobște cunoscut după 
care dreptul și răspunderea formează o 
pereche de nedespărțit.

Vom sluji prin artă idealurile 

și năzuințele comuniste ale poporului
Cu multă satisfacție, am luat cunoștință 

de conținutul propunerilor prezentate de to
varășul Nicolae Ceaușescu Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. ca și de cel al expu
nerii ținute la consfătuirea de lucru a ac
tivului de partid din domeniul ideologiei și 
al activității politice și cultural-educative.

Ca muzician, compozitor și profesor la 
conservator, ca unul ce am activat și activez 
atit in domeniul creației muzicale, cit și in 
cel al invățămintului muzical superior, con
sider cuvintele înțelepte ale secretarului ge
neral al partidului ca un nou Îndemn adre

cu gândul nu numai la interesul personal ci 
mal ales la bunul mers al treburilor obș
tești, pentru întărirea continuă a cooperati
vei agricole. De aceea, programul de edu
care comunistă, de ridicare a conștiinței so
cialiste a întregului popor, propus de to
varășul Nioolnr Ceaușescu, are o mare în
semnătate pentru mersul înainte al tării 
întregi.

Ștefan CODREÂNU
membru al cooperativei agricole 
„Podgoria" din Șiria, județul Arad

sau au concurat la rănuneri în urmă pe 
planul progresului nostru material in tre
cut ; la fel — in ce privește lupta pentru 
libertate și demnitate națională, sacrificii
le pentru dobindirea unei reale neatârnări 
— cunoscut fiind rolul imens al Istorici în 
formarea și dezvoltarea patriotismului, parte 
componentă inseparabilă a conștiinței so
cialiste.

Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
ridică printre altele și problema capitală 
a rolului pe care trebuie să-d joace isto
riografia noastră in elucidarea teoretică a 
unor chestiuni de stringentă actualitate : 
istoria partidului revoluționar al clasei 
muncitoare și experiența care se degajă 
din ea, istoria și experiența construcției 
noastre socialiste, raportul intre național 
și internațional, locul și rolul națiunii in 
contemporaneitate, caracterul și particu
laritățile capitalismului și imperialismului 
contemporan etc. Necesitatea unei angajări 
mai temeinice in problematica atit de com
plexa a zilelor noastre este evidentă. In 
această privință amplificarea preocupărilor 
precum și a mijloacelor pentru cercetarea 
perioadei actuale se impune ca o condiție 
a împlinirii misiunii istoriografiei așa cum 
este ea ințeieasâ acum : disciplină pro
fund ancorată in actualitate, capabilă să 
contribuie la clarificările teoretice și prac
tice impuse de lumea contemporană, avi nd 
o înaltă menire educativă pentru vârstnici 
ea și pentru tineret, și îndeosebi, aș spu
ne, pentru tineret căruia, după cum arăta 
secretarul general ai partidului, „nu ii dăm 
posibilitatea să cunoască ce a fdst in tre
cut, cu ce greutăți și cum a trebuit sâ 
înfăptuim socialismul".

înființarea la Institutul de istorie șl ar
heologie „A. D. Xenopol" din Iași, hotă
râtă de mai multă vreme, a unui colectiv 
pentru studiul istoriei perioadei de după 
23 August 1944. va împlini un gol resim
țit. prin angajarea fermă in direcțiile și 
îndatoririle care rezultă atit de limpede din 
expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu.

Conștiențl de marile noastre sarcini, de 
responsabilitățile omului de știință, cetă
țean al patriei noastre socialiste, ne con
centrăm atenția și preocupările către dez
voltarea întregii activități In sensul cerut 
de viață și exprimat in spirit comunist de 
secretarul general al partidului. Istoricul 
adevărat înțelege șî trăiește pulsul Istoriei 
de care nu 6e poate rupe fără a abdica 
de la o profesiune menită să Înfățișeze 
asprul drum al adevărului și al jertfirii 
seculare pentru lzbinda „visului de aur al 
omenirii".

Leonid BOICU
doctor în istorie, Institutul de istorie 
și arheologie „A. D. Xenopol".lași

Literatura țârii noastre — și aici mâ gîn- 
desc deopotrivă la scrisul tuturor graiuri
lor din România socialistă — demonstrează 
o maturizare neobișnuită și o angajare 
certă. Impulsurile primite din viața însăși 
au mărit capacitatea literaturii de a răs
punde imperativelor majore ale vieții. Nu
mai o angajare totală a omului de condei 
face din munca eroică a constructorilor — 
români, maghiari, germani — acel „izvor 
viu, dătător dc viață, care poate să înno
bileze orice operă...".

Cu toate acestea, pentru elucidarea nu
ni roaselor probleme care se ridică în fața 
creației in toată complexitatea lor, mi se 
pare strict necesară o discuție literară să
nătoasă, dinamizantă care, din păcate, nu 
a fost îndeajuns de prezentă in publicațiile 
noastre literare, ca de altfel și în publica
țiile de limbă germană. încercările de pină 
aciun reprezintă excepții. A apărut o se
rioasă bază de discuții datorită numeroase
lor opere scrise intr-o largă diversitate de 
stiluri. Ar merita desigur dezbateri mai 
atente și mai susținute atit conținutul de 
idei al creației noastre cit și forța acestor 
creații de a sluji nemijlocit educarea și 
formarea omului nou al societății noastre. 
De asemenea, poate mult citatul triunghi 
autor-critic-cititor ar merita o dezbatere la 
nivelul cerințelor de azi, ținind seama de 
faptul câ însăși noțiunea de „prezent" se 
deplasează pe cadranul timpului cu o iu
țeală nemaipomenită spre viitor. Aș con
sidera deosebit de fructuoasă in acest sene 
examinarea capacității criticii noastre de a 
se constitui ca o „critică de direcție". O 
critică aptă să orienteze eficace in acord 
cu înaltele exigențe ale principiului parti
nității artei, in acord cu necesitatea câ arta 
să slujească interesele clasei muncitoare, 
ale întregului popor condus de partid — 
idei subliniate cu at-ita claritate de către 
secretarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, atunci cind spunea : 
„Critica lilerar-artistică trebuie să fie cri
tica comunistă, gazetele șl revistele trebuie 
să fie in întregime comuniste".

Așa precum prezentul a început Încă de 
Ieri, viitorul începe astăzi, de fapt a și În
ceput o dată cu Lansarea noului cincinal. 
Este, Îndeosebi, cincinalul calității, al exi
gențelor ridicate, al perfecționării. Coor
donatele lut includ, firesc, și calitatea 
muncii noastre, cerințele sporite ale socie
tății față de literatură. Aceasta pentru că 
literatura și arta joacă In țara noastră un 
rol important in făurirea omului nou, pro
fund devotat socialismului și comunismu
lui, in afirmarea plenară a personalității 
constructorului socialismului.

Franz STORCH

sat creatorilor de artă, câtre noi realizări, 
de certă autenticitate a Inspirației, în care 
să se reflecte idealurile colectivității noas
tre socialiste, către opere tot mai strins le
gate de realitățile și realizările anilor noș
tri, menite să slujească direct formării omu
lui nou, al societății noastre socialiste.

Aceste propuneri sînt cu atit mai bine
venite astăzi cu cit In arta așa-zisă de „avan
gardă" și-au făcut tot mai insistent apari
ția unele curente rupte de viața reală și de 
firescul omenesc, lucrări lipsite de orice 
sens major, educativ. Sub pretextul unor ex

perimente noi (care de mult nu mal «tnt 
noi), unele elucubrațlunl sonore, exhibițio
niste, neagă melodia in muzică, armonia, 
ritmul și polifonia etc., eludtnd Însuși carac
terul expresiv șl emoțional al muzicii.

Tinăra noastră școală componistică a făcut 
aă se afirme creații muzicale autentice, va
loroase și viabile. In aceeași perioadă în-ă 
a fost, ml se pare, supralicitată fftrft justi
ficare șl muzica așâ-zis „experimentală", 
acelo „opusuri" caro continuă să râmina 
mereu „experimente sortite eșecului". Și-a 
făcut Ioc In rindurile unora dintre compo
zitorii noștri (nu la cel mai Înzestrați cu har 
artistic) un fel de prejudecată potrivit că
reia unii dintre ei, din Inexperiență sau din 
t^ama de a nu fi taxați drept nereceptivi la 
nou au îmbrățișat aceste manifestări forma
liste fără să se mai gindească și să se strfi- 
due in cultivarea șl dezvoltarea talentului, 
a bunului gust creator in vederea unei mu
zici adevărate, inspirate din munca șl rea
lizările poiwrului nostru muncitor care să 
fie cu drag primită de popor.

Orice creator conștient că arta muzicală 
trebuie să fie mesagera unei spiritualități, 
dar o mesageră care să asigure consonanța 
artistului cu publicul său, primatul comu
nicării. nu poate accepta o muzică rupta de 
viața reală și de condițiile vitale ale art ă 
muzicale înseși. Aprecierea pe deplin justifi
cată și argumentată prin grandioasele înfăp
tuiri obținute in toate domeniile vieții spi
rituale, făcută de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu : ....statul clasei muncitoare are
dreptul să se amestece și in literatură, și in

Armata — școală a

patriotice
însufleți torul program de măsuri prezen

tat de tovarășul Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al partidului, comandantul su
prem al forțelor noastre armate, privind îm
bunătățirea activității politico-ideologice, do 
educare marxist-leninistă a membrilor de 
partid, a tuturor oamenilor muncii, sarcinile 
trasate in expunerea de înaltă valoare teo
retică și practică făcută la consfătuirea de 
lucru a activului de partid din domeniul 
ideologiei și activității politice șl cultural- 
educative, răspund unor cerințe legice ale 
dezvoltării societății noastre. Intr-adevăr 
formarea omului nou. caracterizat printr-o 
înaltă conștiință politică, patriotică și cetă
țenească, pătruns de spiritul dragostei și de
votamentului nețărmurit fată de patrie, de 
hotărîrea de a nu-și precupeți viața pentru 
apărarea cuceririlor noastre revoluționare, a 
independenței și suveranității țării, pentru 
întărirea și înflorirea ei și animat de spiritul 
internaționalismului proletar constituie una 
din cerințele esențiale ale făuririi societății 
socialiste multilateral dezvoltate, una din 
condițiile de bază ale mersului nostru îna
inte, spre comunism.

Programul de educație comunistă, politico- 
Ideologică pus în fața întregii națiuni con
stituie un important îndreptar și In activi
tatea complexă de formare și educare a ti
nerilor militari aflați sub drapel, a între
gului personal din unitățile de artilerie. Ca 
membru de partid și militar, asemenea tu
turor celor Învestiți cu răspunderi de con
ducere pe linie de partid și de stat, știu 
că-mi revin Importante îndatoriri patriotice, 
în antrenarea în această nobilă activitate a 
tuturor factorilor de răspundere. Bazindu-ne 
pe forța mobilizatoare a organizațiilor de 
partid, indeplinindu-ne cu perseverență sar
cinile ce ne revin. îndatoririle statutare, vom 
intensifica eforturile pentru perfecționarea 
formelor și metodelor de muncă menite să 
ducă la educarea tuturor militarilor în spi
ritul glorioaselor tradiții de luptă ale po
porului nostru, la cultivarea în rîndurile lor 
a înaltelor virtuți dovedite de clasa munci
toare, de întregul popor in lupta pentru eli
berarea națională și socială, pentru con
struirea orânduirii noi în patria noastră

Vom acorda, de asemenea, o și mai mare 
atenție dezvoltării sentimentelor nobile ale 
devotamentului față de popor, față de patria 
socialistă, întăririi legăturilor dintre armată 
și popor, cooperării cu gărzile patriotice.

Ca în toate domeniile de activitate din ar-

Pregătirea științifică și politică 

constituie un tot unitar
împreună cu colegi de institut, aflați în 

prezent la practică in Uzina de mașini agri
cole „Semănătoarea" din Capitală, am ur
mărit cu viu interes lucrările consfătuirii 
de lucru a activului de partid din domeniul 
ideologiei și al activității politice și cultu
ral-educative, am citit cu deosebită atenție 
expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
rostită cu ace>l prilej. Principiile formulate 
de conducătorul partidului și statului nos
tru reprezintă, in aceste zile, tema princi
pală în discuțiile noastre. Nici n-ar putea 
fi altfel, pentru că ne dăm seama cu toții 
de semnificația și importanța excepțională 
a programului de măsuri adoptat de con
ducerea partidului, pe care-1 aprobăm din 
toată inima și cu toată convingerea.

Are foarte mare dreptate tovarășul 
Nicolae Ceaușescu atunci cind subliniază 
că învățămîntul nostru superior nu poate 
progresa dacă nu este legat strins de pro
ducție, dacă studentul nu se familiarizează 
intim cu producția in timpul studiului. 
Chiar acum, fiind la practica, ne convingem 
pe viu de deplina valabilitate a unei ase
menea viziuni asupra cadrului de pregătire 
a viitorilor specialiști. Aici. în uzină. în
drumați îndeaproape de soecialiști din pro
ducție, de muncitori calificați înțelegem cu 
mult mai bine, practic, noțiunile teoretice 
însușite în cursurile de la facultate, vedem 
direct ce înseamnă proces tehnologic, or
ganizarea producției, execuția corectă a fie
cărei piese, montajul tmui agregat etc. Ne 
dăm. nu o dată, seama că una este schița 
de pe tablă și tema teorectică din sala de 
curs și alta faza de lucru din uzină, de la 
mașină. Bine ar fi daca acest contact fa- 
cultate-uzină ar fi mai strins, mai extins 
în timp, mai adîncit, nu ocazional și limi
tat doar la cîteva săptămînl ca în prezent.

Dar mai este încă un aspect Important 
demn de subliniat. Prezența în fabrică, în 
uzină, alături de muncitori, de tehnicieni 
are pentru noi. studenții, valoarea unu! am
plu și complex schimb de experiență, aș 
numi-o. umană. Lucrând cot la cot cu mun
citorii. înțelegi mai bine Importanța muncii, 
înveți să-i apreciezi eforturile și să-i guști 
satisfacțiile, ai marea, profunda bucurie de 
a descooerl valoarea plinii cîștigate cu su
doarea frunții tale, prin munca ta, mîndria 
de a fi realizat cu propriile tale mîini 
un lucru util colectivului, societății întregi. 
Si eu, drept să spun, am simțit această 
bucurie și satisfacție atunci cind. după o zi 
de lucru in uzină, mi-am văzut munca a- 
preciată de tovarășii de lucru, de muncitorii 
din secție.

Nu este o metaforă cind spunem că ti
neretul este o forță. Sîntem, intr-adevăr, 
mulțl, entuziaști, cu putere de muncă și 
spirit Inventiv. Stat deci cu atît mai bine 
venite măsurile preconizate de a se asi
gura condiții ca toți tinerii din școli ?i fa
cultăți să poată participa cu folos practic- 
sociai la producție, eă învețe să mun
cească tn orice domeniu, să-și însușească 
o specialitate. Munca productivă ti va mai 
„scutura" pe unii dintre colegii noștri de 
lenea spiritului, de tendințele de căpătuiala

•rta plMilcă, jl in mnilf». >1 «dmlU M- 
mai ceea ce consideră că corespunde socia
lismului, Intereselor patriei noastre socia
liste'’ șt măsurile preconizate vin la timp 
pentru a arăta drumul cel mai Just de urmat 
atit In creația artistică dt d In problemele 
Invățămintului artistic superior. îndemnurile 
secretarului general al partidului au gns<t 
astfel un mare ecou în rindurile creatori
lor de artă români ca șl in straturile cele 
mai adinei ale poporului. Sînt încredințat 
că rezultatele vor fl dintre cele mai bune.

Ca artiști comuniști, mllitanți, datorăm 
publicului nostru creații adevărate care sâ 
RO ir.scrie decis și cu promptitudine in viata 
noastră cotidiană. Refuzi nd plierea la moda 
efemeridelor „pretins novatoare", respingind 
tehnicismul și „rafinamentele" formale, vir
tuozitățile sterile, nouă ne revine sarcina de 
înaltă cinste de a compune o muzică Inspi
rată din Idealurile și năzuințele colectivi
tății românești și epocii actuale, ca. prin- 
tr-o gamă largă de modalități, stiluri șl vi
ziuni să dobtndlm șansele perenității. Pre- 
luind creator strălucita tradiție ilustrată 
prin înaintași prestigioși ca : George Enescu, 
Paul Constantinescu, Mihail Joia. Sabia 
Drăgoi, ș.a. ne angajăm pe calea unei mu
zici ancorate in specificul prezentului uma
nist pe care-1 trăim, a unei arte in ca^a 
sa vibreze patosul construcției socialiste.

Nicolae BUICLIU 
maestru emerit al artei, 
profesor la Conservatorul 
„Ciprian Porumbescu' București

unei înalte educații

și partinice
mată, noi, cadrele de artilerie, avem de des
fășurat o intensă muncă de pregătire mul
tilaterală a tinerilor, chemați să pună in 
mișcare o tehnică de prim rang. In lumina 
prețioaselor indicații ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, ne este perfect clar că perfec
ționarea deprinderilor fl cunoștințelor pro
fesionale, care presupun o permanentă preo
cupare pentru însușirea celor mai înaintate 
cunoștințe din domeniul științei și tehnicii, 
cultivarea simțului preciziei, al ordinii și 
disciplinei regulamentare, al conștiinciozi
tății și dîrzeniei, trebuie clădite pe baza unei 
înalte conștiințe politice și ostășești. Iată de 
ce propunindu-ne să împletim mai strins 
instrucția cu educația, sîntem hotănți să 
formăm artileriști cu înalte calități morale 
și de luptă, pătrunși de un înalt simț al 
responsabilității față de misiunea de onoare 
ce le este încredințată.

Beneficiind, ca și militarii din celelalte 
arme ale armatei noastre populare, de în
drumarea directă și permanentă a partidu
lui, noi, cei ce lucrăm în cadrul unităților 
de artilerie sintem pe deplin conștienți de 
marea însemnătate pe care o are călirea po- 
litico-ideologică a tinerilor ce vin să-și sa
tisfacă serviciul militar. Avem toate condi
țiile și vom face tot ceea ce depinde de noi 
pentru a-i forma ca buni ostași și cetățeni, 
oameni cu o atitudine înaintată în muncă și 
în viață, intrucit, așa cum dovedește expe
riența noastră de instructori și educatori, cu 
cit conștiința politică a militarilor este mai 
dezvoltată, cu atit se obțin rezultate superi
oare In îndeplinirea planului pregătirii d« 
luptă și politice.

Pe baza unei exigente analize vom între
prinde cele înai eficiente acțiuni pentru Îm
bunătățirea muncii politico-ideologice. de e- 
ducație comunistă în rindul întregului efec
tiv, vom acorda cea mai mare grijă îmbogă
țirii conținutului ei de idei, ca și întăririi 
combativității revoluționare față de mani
festările negative ce se mai Ivesc în unele 
sectoare de activitate, în scopul formării de 
artileriști care să-și facă totdeauna cu băr
băție datoria față de patria noastră liberă, 
Independentă și suverană, România socia
listă.

General locotenent
Ion POPESCU
Comandantul Artileriei Forțelor Armat*

și trai ușor, de eschivare de la înaltele în
datoriri sociale ale tineretului din patria 
noastră.

Dar pregătirea noastră nu înseamnă nu
mai tehnică și tovarășul Nicolae Ceaușescu 
face foarte bine că ne reamintește^ și nouă, 
studenților, și celor care se ocupă de or
ganizarea și desfășurarea studiului in în
vățământul superior ca „in societatea noas
tră socialistă nu poate deveni înginer ci
neva care nu are temeinice cunoșilnțe ideo
logice comuniste". Intr-adevăr, cum poți fl 
specialist, îndrumător al unui proces de 
producție, al unei părți oricit de mici din 
activitatea socială din industrie, dacă nu ai 
o profundă pregătire politico-ideologică, 
marxist-leninistă, dacă nu stăpînești pe de
plin principiile teoretice și practice ale po
liticii partidului nostru. Subscriu, cu toată 
convingerea, împreună cu colegii mei, la 
măsura propusă de conducerea partidului 
'de a se reorganiza predarea științelor so
ciale ta facultate, de a se extinde acest 
studiu de-a lungul tuturor anilor de studii 
și de a-1 încheia printr-un examen exigent, 
serios, care să ateste că tînărul respectiv 
este la fel de bine pregătit oolitic-ideologic 
ca în specialitatea sa profesională. Ar fi 
de dorit, de asemenea, ca studiul politic din 
anii de facultate sâ includă o tematică mai 
bogată, să includă atît aspecte actuale alo 
politicii economice a partidului nostru, tră
sături ale revoluției tehnico-științifice con
temporane. cît șl noțiuni de etică comunistă, 
principii specifice militantului revoluționar, 
cetățeanului înaintat — atît de necesar* 
unui viitor Inginer șl tehnician.

După cum nu cred că pregătirea politică 
se poate limita numai Ia orele de curs și 
seminar. Un asemenea obiectiv educativ fun
damental pentru formarea conștiinței socia
liste, cetățenești a tineretului studios va tre
bui să &e afle mai mult decit pînă acum În 
centrul preocupărilor și activității asocia
țiilor studențești din facultăți. Trebuie să 
se organizeze mal multe dezbateri pe teme 
politice, o informare politică profundă, da 
reală actualitate, completată cu o lectură 
personală bogată. In afară de aceasta, acele 
acțiuni cu caracter preponderent educativ 
— cum ar fi, de exemplu, participarea la 
muncă patriotică, de folos obștesc — să 
reprezinte nu numai o preocupare „orga
nizatorică". cl prilej de muncă politică, de 
discuție etică, de relevare a unor semni
ficații politico-educative mai înalte.

Exprimindu-mi adeziunea totală la pro
gramul profund partinic elaborat de tova
rășul Ceaușescu. imi afirm implicit hotărl- 
rea de a-mi îndeplini Îndatoririle studen
țești, pregătindu-mă temeinic — profesio
nal și politic — pentru a răsplăti mlin* 
condițiile de studiu minunate ce mi 1* 
creează azi societatea socialistă.

Mircea POT1RNICHE
student în anul I
la Facultatea de tehnologia construejiitac 
de mașini — Institutul politehnic 
din București
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Sesiunea științifică omagială

VASILE ALECSANDRI
(Vrmare din pag. îl

bule să servească ridicării poporului, 
educației poporului. Arta noastră, a 
scriitorilor de astăzi, trebuie să fac% 
un pas mai departe — sâ servească 
educației comuniste a aceluiași popor 
român.

Despre teatrul lui Vasile Alecsan
dri a vorbit prof. dr. doc. Ion Zamfi- 
rescu, de la Universitatea din Bucu
rești Astăzi, in perspectivă istorică 
— a spus vorbitorul — putem formu
la asupra teatrului lui Alecsandri ju
decăți definitive. Timpul, departe de 
a fi estompat ceva din valoarea a- 
cestui teatru, dimpotrivă, i-o pune in 
valoare. Măsurăm valoarea acestui 
teatru nu numai prin părțile care 
pot încă figura in repertoriile drama
tice, ci mai ales prin puterea lui de 
a reflecta o epocă 
fi înscris Intr-un 
ric al dezvoltării 
mânești moderne. 
Alecsandri — 
realizarea lui

și de a se 
proces lsto- 

aocietâții ro- 
Teatrul Iul V. 

in spiritul ca și in 
____ __ — poate fi socotit 

drept exemplar. Rareori, nu numai 
în viața spirituală a poporului nos
tru. ci și in aceea a altor popoare 
ele lumii, am putea întilnl. ca în 
opera amintită, o mai strînsă co
respondență. atit ca idee, cit și ca 
vibrare sufletească, între un scriitor 
reprezentativ și societatea națională 
căreia acesta i-a aparținut. în
creația sa dramatică. Alecsandri a 
participat cu toate laturile perso
nalității sale : poetul, patriotul, pa
șoptistul, omul în general.

Societatea românească cerea o 
problematică legată de condiții is
torice și psihologice : Unirea, pro
blema socială a țărănimii, indepen
denta țării, punerea in valoare a 
putorilor autohtone de creație, in
i’-area noastră ca popor și ca stat 
in circuitele valorilor și culturii eu- 
ropev.e. Opera dramatică a lui A- 
lecsandri a știut să le corespundă. 
Drumul parcurs de la primele vo
deviluri pînă la dramele istorice, 
de-a lungul celor cincizeci de piese 
scrise denotă, o dată cu evoluția 
lui fermă ca scriitor, o largă pu
tere de interpretare a situațiilor ca
racteristice din procesul formării 
noastre modeme in secolul al 
XlX-lea. Teatrul lui nu a fost dic
tat numei de împrejurări ; el s-a 
bazat și pe o armătură de idei lim
pezi și hotârite. cristalizate 
doctrină si un program : i 
teatrului cu raportare specială 
situația contemporană din 
noastre, repertoriu național, 
de actorie, formarea unui 
teatru.

Lecția dată de teatrul 
Alecsandri nu s-a stins, 
ea direcții de gîndire Si 
sensibilitate care ne pot . 
de sprijin In preocuparea 
contemporană de a reda comunității 
«•. -te un teatru al cetății. activ 
și edificator.

Prof. dr. Zoe Dumitrescu-Bușu- 
lenga, vicepreședinte al Academiei 
ce științe sociale și politice, a pre
zentat apoi, comunicarea „Vasile A- 
L-csandri. prozator". Urmărind evolu
ția prozei scriitorului, autor a nume
roase nuvele și povestiri, amintiri de 
călătorie, fragmente de roman, stu
dii de observație social-culturală, 
proză epistolară, vorbitoarea a sub- 
iimat permanenta preocupare a lui 
Alecsandri de a răspunde, prin crea- 
ț a sa. programului „Daciei litera
re". cerințelor timpului, aspirațiilor 
poporului. Trecutul istoric, folclorul, 
realitățile imediate, moravurile, obi
ceiurile constituie substanța literatu
ri i sale, cu un pronunțat caracter na
țional. Alecsandri a dat dovadă de 
mari însușiri de prozator, de discer
nământ istoric și social, el militind 
împotriva inegalităților sociale, pen
tru înfăptuirea idealurilor de liber
tate și dreptate. Alecsandri vede des
fășurarea din plin, sub ochii genera-

» intr-o 
misiunea 

la 
țările 

școală 
public de

lui Vasile 
Există in 
forme de 
fi puncte 

noastră

ției sale, a luptei dintre vechi și 
nou. Și in toate aceste prefa
ceri rapide scriitorul s-a arătat în
crezător in permanența pe care o re
prezintă poporul, deținătorul obi
ceiurilor, r1 limbii, al portului. Pito- 
reștile priveliști de care sint pline 
paginile de aparent Inofensivă des
cripție acoperă idei noi și Îndrăz
nețe legate de stările din Principate 
la vremea aceea. Și sint idei care 
persistă la Alecsandri, întrebări care 
revin in haine variate in multe o- 
pere ale lui.

De proza lui Alecsandri, a spus vor
bitoarea, se leagă valori statornice ale 
operei sale. Autorul a consemnat in 
paginile sale, impresii, intîmplări, 
lntilniri lntr-un stil care a evoluat 
în precizie și finețe. Ochiul său, cu 
neobișnuite acuități, a prins peste 
tot pitorescul, efectul de contrast și 
culoare și l-a exprimat in cadrul rea
lităților și peisajului românesc.

Trecând în revistă principalele lu
crări in proză ale lui Vasile Alce- 
sandri, vorbitoarea s-a oprit la „O 
plimbare Ia munți", care constituie 
un început de privire împrejur 
aruncată asupra naturii românești, o 
notație de călătorie prin locurile 
dragi de acasă, întreprinsă de Alec
sandri cu cițiva prieteni. Pornit in 
căutarea unui portret al Lăpușnea- 
nului, tinărul autor descoperă simul
tan revelatoriile adevăruri despre 
natură, folclor și istorie la poporul 
român, dar se apropie și de oameni, 
Incepind a-i cunoaște. Scriitorul vede 
natura atent și reface, cu prospeți
me. in multiple aspecte, de perspec
tivă, de lumină de înălțime. Peisa- 
gistul de mai tirziu din „pasteluri** 
iși arată încă de pe acum capacita
tea de a înregistra efectele luminii 
în desfășurare, cu o folosire cumpă
tată a epitetului și comparației făcu
te insă frapante. Putem recunoaște 
aici, in peisajul plin de iubire pen
tru natura românească, pe maestrul 
unui Odobescu sau chiar pe al lui 
Sadoveanu.

Aș vrea să mă opresc o clipă — a 
spus in continuare vorbitoarea — 
asupra unor portrete în proză făcute 
de Alecsandri. Despre Bălcescu, pe 
care l-a cunoscut la moșia Minjina 
a iui Costache Negri, Alecsandri vor
bește cu un patos, cu o admirație și 
un regret concentrate intr-un por
tret de un adevăr percutant, proiec
tat pe fondul realităților românești 
luptătoare de atunci, in care pregă
tirea pentru 48 se împletea cu vizi
unea Unirii provinciilor românești.

Acest mare scriitor — a încheiat 
vorbitoarea — rămine în istoria lite
raturii noastre pentru prezența lui 
în mijlocul lumii românești, a vre
mii sale, pe care a fixat-o în toată 
opera, pentru caracterul angajat al 
acestei opere, pentru iubirea purtată 
poporului nostru și culturii sale.

In comunicarea sa, „V. Alecsandri, 
militant politic", prof. univ. George 
Ivașcu, membru al Academiei de 
științe sociale și politice, a trecut 
în revistă principalele momente din 
activitatea social-politică a scriitorului 
r.i exponent al unei întregi genera
ții : cea care s-a dăruit „Anului re
voluționar** 1848. măreței cauze a 
luptei pentru libertatea și unitatea 
națională a poporului român, pentru 
consolidarea — apoi — a statului na
țional, pentru afirmarea acestuia cu 
demnitate in concertul european.

Participant activ la pregătirea $1 
declanșarea revoluției în toate cele 
trei țări românești — a spus vorbi
torul — Alecsandri are — mai întii 
— meritul de a fi dat redactare celor 
S3 punturi ale petiției-proclamație 
pentru revoluția din Moldova, de
clanșată la 30 martie—11 aprilie 18-18 
la Iași. Tot el este acela care, in 
primele zile ale lui mai 1848, la Bra
șov, a tipărit Protestația in numele 
Moldovei, 
nezeu, in

a omenirei și a lui dum- 
care, explicind eșecul miș-

Alte manifestări in tară
9

clubul Uzinei 
precum și in 
rurale din județul

de țevi din Ro- 
numeroase loca- 

Neamț a
La 

man. 
lități _____ ____, . __ . _
fost sărbătorită, sîmbătă, împlinirea a 
150 de ani de la nașterea lui Vasile 
Alecsandri.

In aceeași zî, în cadrul librăriilor 
din județul Neamț s-au deschis ex
poziții reunind operele lui Alecsan
dri.

★
Comuna Mircești, locul natal al 

marelui poet Vasile Alecsandri. este 
vizitată in aceste zile de sute de

oameni din întreaga țară. Ei urmă
resc exponatele aflate in cadrul ca
sei memoriale, care ilustrează activi
tatea literară, culturală și politică, 
personalitatea complexă a celui mai 
strălucit fiu al acestor plaiuri, at
mosfera în care a trăit și a lucrat 
cintărețul idealurilor de libertate și 
unitate națională ale poporului ro
mân. Vizitatorii urmăresc, de aseme
nea, cu viu interes expoziția de carie, 
organizată la biblioteca 
iar la căminul cultural ___
seri literare dedicate marelui bard.

comunală, 
vizionează

cftrii din Iași prin actele tiranice ale 
lut Mihail Sturdza, se adresa „fra
ților români din toată România", in- 
fâțișind un întreg program social șl 
național — program care, In Prinți- 
piilo noastre pentru reforma patriei, 
din 12,24 mai 1848, redactat tot la 
Brașov, va sintetiza In 6 puncte cele 
mai îndrăznețe revendicări, printre 
care desființarea boierescului și Îm
proprietărirea țăranilor, „unirea Mol
dovei și a Valahlci intr-un singur 
stat neatîrnat românesc" fiind coro
larul lor.

Alecsandri va avea, apoi, o bogată 
activitate pentru Înfăptuirea Unirii, 
fiind, ca plenipotențiar al domnitoru
lui Al. I. Cuza, cel mai activ susți
nător în Franța, în Anglia și Italia, 
pentru consolidarea îndrăznețului act 
istoric, pe care-1 anticipase — atit 
de mobilizator pentru conștiința ro
mânească — in celebra Hora Unirii.

Activitatea diplomatică a lui A- 
lccsandri constituie unul din cele mai 
nobile exemple de dăruire patriotică, 
de militantism politic, in direcția 
fundamentală a intereselor poporului 
român, a înfăptuirii și afirmării 
României independente șl suverane.

Și aceasta, in deplină identitate cu 
tot ceea ce poetul, prozatorul și dra
maturgul Alecsandri a dăruit, de-a 
lungul unei jumătăți de veac, însu
flețind generații după generații, in 
stima și admirația celor contempo
rani lui ca și celor din zilele noastre, 
cind — expresie a politicii culturale a 
Partidului Comunist Român — cu a- 
tit mai întemeiat, ii cinstim memoria 
și-i valorificăm opera, atit de bo
gată, atit de exemplară.

In încheiere, a luat cuvintul prof, 
univ. Miron Constantinescu, preșe
dintele Academiei de științe sociale 
și politice, care a spus printre al
tele : Aparținînd unei generații stră
lucite, Vasile Alecsandri — aseme
nea lui M. Kogălniceanu, N. Bâl- 
cescu. Al. Russo și multor alți pa
șoptiști — oferă exemplul unității 
dintre gîndire și acțiune, dintre ac
tivitatea intelectuală și lupta poli
tică practică pentru înfăptuirea re
vendicărilor sociale și naționale. 
Pentru el, ca și pentru colegii săi de 
generație, idealul nu era o himeră a 
clipelor de visare, ci climatul zilnic 
al existenței, scrisul nu constituia un 
exercițiu gratuit, ci un mijloc de 
luptă, de educație și mobilizare a 
maselor.

In 1839, cind Alecsandri revine in 
patrie de la Paris, după cițiva ani de 
studii in care avusese prilejul să cu
noască un mai înalt nivel de civili
zație, precum și mișcările revoluțio
nare, Țările Române se aflau la o 
răspintie a destinului lor. In aoa- 
rență totul părea compromis și fără 
perspectivă ; „Am găsit — scria poe
tul — libertatea hărțuită cu însăși 
mina domnitorului... Am găsit egali
tatea turtită, sărmana ! Sub un nă
mol de prejudețe absurde și de privi- 
legiuiri monstruoase, un nămol atit 
de mare, aii ta de greu, cit ar trebui 
un cutremur social ca să-l răstoarne 
și șă-1 risipească. El este compus de 
mai multe pături ce apasă una ce 
alta, ca stratificările unui munte. De
desubt, la bază, stă întins pe brînci 
poporul... peste dinsul impiegați, 
subalterni ai guvernului și ai pro
prietarilor de moșii, iar peste aceș- 
ba diferitele clase de boieri mici, 
mijlocii Și mari, purtind in spi
nare pe unul din ei, care cu „mila 
lui dumnezeu", adică... cu mila sul
tanului și cu mila vizirului. m:luit cu 
peșcheșuri, a devenit voevod". In rea
litate, dezvoltarea impetuoasă a for
țelor de producție, ridicarea noilor 
clase sociale, procesul istoric de for
mare a națiunilor, necesitatea stator
nicirii unui nou echilibru de putere 
la gurile Dunării, ca urmare a degra
dării și descompunerii continue a Tm- 
p viului otoman, deschideau bune per
spective luptei de emancipare a Țâri
lor Române. Alecsandri. ca și cei
lalți pașoptiști, a sesizat importanța 
decisivă a etapei istorice pe care o 
traversau Principatele Dunărene și, 
fără a-și precupeți forțele, s-a arun
cat în luptă. O luptă complicată, care 
se ducea uneori cu condeiul, alteori 
cu arma, folosind mijloacele conspira
ției sau tratativele diplomatice. Cinci 
decenii, adică pînă la moarte. Alec
sandri se va găsi in primele rinduri, 
acolo unde patria avea nevoie de el. 
fără a-și etala meritele cu trufie sau 
a pretinde vreo recompensă, mereu 
senin, cumpătat, demn, știind să la 
lucrurile cum sint și să triumfe prin 
ris asupra potrivnicilor soartei.

Alecsandri a fost in vremea sa cele
brat mai mult decît oricare alt con
temporan. Cuvintele lui Eminescu : 
„acest rege al poeziei veșnic tînăr și

ferice** nu constituiau o simplă expre
sie protocolară. Talent autentic, pro
fund identificat aspirațiilor înaintate 
ale epocii, Alecsandri sintetizează ci
teva din trăsăturile tipice ale genera
ției pașoptiste. In ce are ca mai no
bil și mal curat. „Și cind noi ii a- 
duccm prinosul nostru de admirație 
nu ne inclinăm numai Înaintea me
moriei lui, ci și a memoriei părinți
lor noștri, pe care poetul, poetul lor. 
i-a ajutat să iubească, să viseze și să 
nAdftjduiască**, scria mai tirziu G. 
Ibrăileanu.

Alecsandri a înțeles pe deplin ro
lul de combatant al scriitorului e- 
pocii sale, necesitatea de a se angaja 
cu toate puterile in lupta de eliberare 
a poporului său. necesitatea de a crea 
o literatură militantă.

Recentele propuneri și strălucita 
expunere » tovarășului Nicolae 
Ccaușescu asupra activității politico- 
ideologice, cultural-educative — a 
continuat vorbitorul — deschizind o 
largă perspectivă asupra viitorului 
culturii noastre socialiste, îndeamnă 
la o adevărată valorificare și cinstire 
a întemeietorilor, a ctitorilor litera
turii române, printre care Vasile A- 
lecsandri răsare și se impune pe 
prim plan.

Constructorii socialismului cinstesc 
memoria acestui mare înaintaș care, 
alături de alți reprezentanți ai glo
rioasei sale generații, a croit drumul 
afirmării poporului nostru ca națiu
ne conștientă și suverană.

în numele Prezidiului Academiei 
de științe sociale și politice, expri
măm aici profundul nostru omagiu 
operei și activității lui Vasile A- 
lecsandri.

■

De „Ziua constructorului"
(Urmare din pag. I)

te Investițiilor vor fi aproape ega
le cu cele din deceniul trecut. Vor 
fi ridicate peste 1 100 capacități și 
obiective industriale mai importante, 
dintre care peste 500 in energetică, 
siderurgie, construcția de mașini, 
chimie — ramuri hotărîtoare pentru 
progresul economic al țării, se vor 
construi, totodată, numeroase locuin
țe și edificii social-culturale.

Este un apreciabil spor cantitativ 
care trebuie înfăptuit in condițiile asi
gurării unei înalte eficiente. De fapt, 
r.ărirea eficienței economice a inves- 
;ițiilor merge mină in mină cu 
scurtarea, in continuare, a durate- 
or de execuție, in scopul accelerării 
junerii In funcțiune a noilor unități, 
tu ridicarea calității lucrărilor, cu 
educerea ponderii lucrărilor de con- 
îțructii-montaj. Sint obiective majo- 
•e, de înaltă răspundere, care stau 
n fața constructorilor, proiectanților. 
t tuturor celorlalți factori angajați in 
ealizarea investițiilor. De o mare im- 
xzrtanță pentru înfăptuirea lor sint 
» serie de măsuri preconizate in pre- 
ent pentru creșterea gradului de in- 
lustrializare și mecanizare a lucră
tor pe șantiere, pentru continuarea 
irocesului de perfecționare a organi- 
ării unităților de construcții și mon- 
aj.
Ce raportează constructorii noștri 

3 această zi de sărbătoare ? Care 
int faptele ce se impun atenției ge- 
erale ? Rezultatele de seamă cu care 
m încheiat cincinalul precedent sint 
îtregite. pe aceeași linie ascenden- 
î, de bilanțul pozitiv consemnat la 
îîrșitul primului semestru din acest 
rv Pe ansamblul Ministerului Con- 
trucțiilor Industriale planul a fost 
ideplinit în proporție de 103.6 la 
atâ, realizindu-se un volum de lu

crări de construcții-montaj cu aproa
pe o jumătate de miliard de lei mai 
mare față de aceeași perioadă a a- 
nulUi trecut. In acest context, trebuie 
să remarc că toate trusturile și în
treprinderile noastre au îndeplinit 
sarcinile de plan pe 6 luni. Rezultate 
importante in indeplinirea planului 
au înregistrat și unitățile de con
strucții ale altor ministere, precum 
și cele ale consiliilor populare.

La întregirea imaginii însemnate
lor succese obținute in realizarea 
planului de stat trebuie să adăugam 
că in această perioadă au fost puse 
în funcțiune de unitățile ministerului 
nostru 107 capacități de producție, 
din care 12 au fost devansate din 
Bemestru] II. Amintim, de asemenea, 
că unitățile județene de construcții- 
montaj au dat in folosință, peste pre
vederile planului, 3 300 apartamente, 
depășindu-se astfel sarcina planifi
cată in 33 de județe.

Raportind astăzi cu legitimă min- 
drie partidului, întregii țâri, rezulta
tele de seamă obținute in insufleți- 
toarea Întrecere socialistă, in care 
constructorii noștri sint angajați cu 
toate forțele, nu putem să trecem cu 
vederea lipsurile din activitatea 
noastră. Dimpotrivă, consider că jude
carea și analizarea lor cu maximă 
răspundere, in spiritul exigenței par
tinice. este absolut necesară, deoarece 
procesul de construcție privește în
treaga societate, de el depinde intr-o 
mare măsură progresul ei economic și 
social. In acest sens, realizările, re
duse față de cerințe și posibilități, 
obținute de citeva întreprinderi 
ale ministerului nostru, cum sint Trus
tul de lucrări speciale București, trus
turile de construcții Timișoara și Pi
tești ne-au dat de gindit. Am anali
zat cauzele neajunsurilor ș! cunoaș
tem ce avem de făcut in viitor. In 
afara unor măsuri urgente și eficien

te pentru accelerarea ritmului și în
lăturarea grabnică a întîrzierilor, 
vom pune un accent stăruitor pe or
ganizarea cit mai rațională a lucră
rilor pe șantiere, pe folosirea judi
cioasă a utilajelor și forței de mun
că, utilizarea deplină a timpului de 
lucru și întărirea disciplinei In 
muncă, in aceeași măsură, trebuie ca 
in perioada următoare de timp să se 
accentueze preocupările vizind înlă
turarea deplină din activitatea trus
turilor și șantierelor noastre a pier
derilor planificate. De asemenea, a- 
vem in vedere soluționarea și a altor 
probleme, între care cele privitoare 
la reducerea ponderii lucrărilor de 
construcții-montaj, la îmbunătățirea 
calității lucrărilor.

Sîmbătă, în ajunul „Zilei con
structorului", pe marile șantiere 
ale noilor obiective industriale 
și social-culturale, la cluburi și 
case de cultură au avut loc a- 
dunări in cadrul cărora activiști 
de partid și de stat, conducători 
de întreprinderi constructoare 
au vorbit despre semnificația a- 
cestei sărbători, au felicitat pe 
constructori pentru succesele 
doblndite și au relevat sarcinile 
ce le revin.

Cu acest prilei, au luat cuvin
tul tovarășii Gheorgne Paloș, 
prim-secretar al Comitetului ju
dețean Gorj al P.C.R., președin
tele consiliului popular jude
țean — la adunarea constructo
rilor Centralei termoelectrice 
Rovinari. Constantin Drăgoescu 
și Ion Licu, secretari ai Comite
tului județean de partid Gorj — 
la adunările colectivelor șantie
rului Rovinari al Trustului de 
construcții și montaje miniere

Pe platforma industrială de la Tirgoviște

UN NOU ȘANTIER NATIONAL
ț 9

AL TINERETULUI
TIRGOVIȘTE. — (Corespondentul 

„Scintcii", C. Soci) : lei i, 17 iulie, pa 
noua platformă industriala din su
dul municipiului Tirgoviște, anima- 

caracteristlcă marilor șari- 
a încetat pentru ci leva mo

mente. însoțit de corul miilor de gla
suri tinerești care intonau „Trei cu
lori cunosc pe lume", pe cel mai 
înalt catarg de pe locul unde se con
struiește astăzi o nouă „cetate de 
foc" a României, s-a înălțat drapelul 
unul șantier național al tineretului. 
Aici, la Tirgoviște, aproape 1 003 de 
tineri care lucrează la construirea ce
lor 4 mari obiective industriale : 
uzinele de oțeluri înalt aliate, de 
strunguri, de tablă și cea de surse 
electrice „Romlux", constituitl în 5 
detașamente și 20 de brigăzi de mun
că, s-au angajat ca faptele lor de 
muncă pe șantier să fie demne de 
trecutul glorios al acestui străvechi 
pămint strămoșesc, la înălțimea înal
telor exigențe ale societății noastre 
socialiste.

La festivitate au participat tova
rășii Nicolae Tăbircă, prim-secretar 
al Comitetului județean Dîmbovița al . 
P.C.R., Dan Marțian, prim-secretar 
al C.C. al U.T.C., ministru pentru 
problemele tineretului, Matei Ghi- 
giu, ministrul construcțiilor indus
triale, activiști de partid și de stat, 
un mare număr de tineri și vîrstnici 
veniți din intreprinderile și institu
țiile orașului, din comunele înveci
nate.

într-o atmosferă de puternic entu
ziasm. pârtiei,panții la festivitate au 
adresat o telegramă COMITETULUI 
CENTRAL AL PARTIDULUI CO
MUNIST ROMÂN. TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU, In care ■ * 
spune, printre altele : „Noi, cei peste 
1 000 tineri ai șantierului național de 
pe platforma industrială a munici
piului Tirgoviște, vă transmitem, to
varășe secretar general, cele mai pu
ternice, sentimente de afecțiune și

FAPTUL
aprobare unanimă față de politice 
promovată de partidul nostru comu
nist, față de tot ceea ce dumnea
voastră Întreprindeți zi de zi. in 
fruntea Partidului Conwmwt Român, 
in fruntea tuturor celor ce muncim 
si trăim in avintul construcției so
cietății socialiste românești. . pent-u 
bunăstarea si fericirea Întregului po
por.

O deosebită importanță au pentru 
noi prețioasele indicații dale in expu
nerea recent prezentată. Urmind 
pilduitoarea dumneavoastră activita
te, noi brigadierii, purtători ai salo
petelor albastre, ne angajăm ca pe 
frontul muncii să desfășurăm o 
amplă activitate in producție, vom 
forma treptat noi contingente de con
structori, bine pregătiți, gata oricind 
să răspundă „prezent" chemărilor 
Partidului Comunist Român. Vom 
depune toate eforturile pentru ca sec
ția sculărie din cadrul fabricii de 
strunguri, să fie dată în funcțiune 
cu 4 luni înainte de termen, iar pri
ma capacitate de producție a fabri
cii să producă cele 5 000 de strunguri 
cu o lună de zile mai devreme.

Sub îndrumarea nemijlocită a or
ganizațiilor de partid, vom desfă
șura, in cadrul șantierului national 

1 a! tineretului, o largă muncă politică- 
educativă pentru formarea muncito
rească a tinerilor constructori.

In acest moment solemn, se spune 
în încheiere, amintindu-ne cu res
pect de tradițiile de luptă și muncă 
ale clasei noastre muncitoare, vă 
transmitem, scumpe tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, angajamentul că noi, cel 

• care purtăm ecusonul de brigadier, 
ne vom racorda ritmul eforturi
lor întregului nostru popor pentru 
transpunerea in fapte a politicii mar- 
xist-leniniste promovate de partid, 
pentru construcția societății socia
liste multilateral dezvoltate in patria 
noastră".

DSVERS
La început 
de drum

La scurt timp după ce au 
fost repartizați în producție, 
295 de tineri economiști, ingi
neri, juriști — promoția 1971 — 
au primit și cite o invitație, 
căreia fiecare dintre ei e-a 
grăbit să-i dea curs. Zilele tre
cute, toți cei 295 de absolvenți 
erau prezinți la CENTROCOOP. 
Repartizați să lucreze in re
țeaua cooperației de consum, in 
mal toate județele țării, ei s-au 
reunit, din inițiativa conducerii 
CENTROCOOP. pentru a a- 
fla in ce constă specificul vii
toarelor lor locuri de muncă, ce 
sarcini îi așteaptă aici și, mal 
ales, ce se așteaptă în scurtă 
vreme de la ei. O intilnire de 
început de drum, care le-a dat 
prilejul să se cunoască și să 
pornească in viață cu fruntea
sus.

Orologiul 
Soarelui

rar» 
nju-

Aspect de la inaugurorea noului șantier național al tineretului Foto : M. Andreescu

PROGRAMUL I
0,30 Deschiderea emisiunii. Sport 

și sănătate. Tema emisiunii : 
Drumeția.

9,00 Matineu duminical pentru 
copii © Balada Irinucăi — 
spectacol de păpuși prezentat 
de elevii Liceului nr. 3 din 
Satu-Mare • Fiul mării — 
film serial.

10,00 Viața satului.
11,15 Concert Beethoven • Uver

tura „Egmont". Interpretează 
orchestra simfonică a Radio- 
televizlunli, dirijor Iosif Con
ta 9 Simfonia a IX-a în re 
minor — părțile I și II. In
terpretează Capela de stat 
din Dresda, dirijor Kurt 
Masur.

12 00 De strajă patriei.
12.30 In reluare, la cererea tele

spectatorilor. „La poalele Se- 
menicului".

13,00 Emisiune în limba maghiară.
14.30 Postmeridian. Sport • Tenis 

de cîmp : România — R.F.G. 
din cadrul „Cupei Davis" 
e Concurs Internațional de 
gimnastică artistică. înregis
trare de la Sofia o Campio

natele mondiale de slalom 
nautic. înregistrare de la Me- 
rano — Italia. Tclevacanța. 
De data aceasta vă invităm 
la Eforie Nord. O nouă în- 
tîlnire cu cei care iși petrec 
concediul pe însoritul nostru 
litoral. Magazin. Mesaje din 
negura veacurilor — arheolo
gie subterană ; După-amiczi- 
le unui... Harap Alb : fisă 
cinematografică cu Floria 
Piersic ; Noutăți la Elect re
cord ; Desene animate.

13,10 Planeta glganțllor — film 
serial pentru tineret.

19,00 Vetre folclorice (Intervlziu- 
ne). Dăișoara. Program reali
zat cu concursul ansamblului 
folcloric din această comună, 
distins cu Marele premiu la 
ce) de-al X-lea Festival re
publican al artiștilor amatori. 
Conducerea muzicală Theo
dor Nicolau și Ion Pumnea.

19.20 1001 de seri.
19,30 Telejurnalul de seară.
20,00 Reportajul săptămînii „Șai

zeci de mii”. (Acel oameni 
care gîndesc navele). Emisiu
ne de Alexandru Stark.

20.20 Premieră pe țară : „Fără ie
șire- — un film cu Sidney 
Poitler, Richard Widmark. 
Linda Darnell. Regla Joseph 
Manklevlcz.

21,55 Divertisment. In cuprins : 
• Cîntă Aura Urziceanu, 
Aurelian Andreescu, Mihaela

Mihai, Gică Petrescu • Re
cital Ion Voicu, artist al 
poporului • Moment vesel 
cu Ștefan Tăpălagă • Ro
manțe interpretate de Nlco- 
lae Florei • Muzică populară 
cu Angela Buciu și Nicolae 
Sabău.

22,50 Telejurnalul de noapte 
• Sport.

PROGRAMUL II

20,00 Reîntîlnlre cu personaje în
drăgite de copii : I.izuca din 
„Dumbrava minunată" de M. 
Sadoveanu.

20,10 Interpret! de muzică popu
lară : Aneta Stan, Florica 
Ungur. Tiberlu Ceia. Con
stan Sofian.

20,25 Reporta] TV. Unde slnt nl- 
tuitorii. Film realizat de Nl- 
colae Holban.

20.50 „Directorul de scenă". Co
medie muzicală Intr-un act 
de W. A. Mozart.

21,30 Buletin de știri.
21,05 Săptămîna culturală bucu- 

reșteană. Prezintă Victor 
Frunză.

21.50 Cîntă Charles Trenet. Noc
turnă muzicală cu formația 
Ion Cristinoiu.

22,15 „Planeta glganțllor" (I). Re
luare, la cererea telespecta
torilor.

De „Ziua constructorului" am con
siderat nimerit nu numai să trecem 
in revistă succesele cu care pe drept 
cuvint ne mîndrim, cl să aducem in 
discuție și unele din problemele ce 
ne preocupă intens, de rezolvarea că
rora depinde bunul mers al activită
ții noastre in 1971, in acest cincinal. 
Este, într-un fel, o consfințire a con
cepției despre sărbătoarea noastră, 
sărbătoare și bilanț al muncii. Amin
tind comandamentele majore ale ac
tivității, imi exprim deplina convin
gere că, prin mobilizarea energiei si 
forței creatoare a tuturor colective
lor, a capacității tehnice și organiza
torice a tuturor unităților de con
strucții, folosind experiența cîștigată, 
dotarea de care dispun, constructorii 
de pe toate șantierele țării vor munci 
fără preget pentru realizarea exem
plară a tuturor sarcinilor trasate de 
partid, aducindu-și din plin contri
buția la progresul general al socie
tății noastre socialiste.

București și întreprinderii jude
țene de construcții, Constantin 
Tudor, secretar al Comitetului 
județean Dolj al P.C.R. — la a- 
dunarea constructorilor din Cra
iova.

în prezența a peste 2 000 de 
lucrători de pe șantierele din 
Hunedoara. Călan și Slmeria 
ing. Gheorgh»? Moldt, directorul 
general al întreprinderii de con
strucții siderurgice Hunedoara, 
a relevat succesele muncitorilor, 
inginerilor și tehnicienilor în
treprinderii, care, in acest an, au 
executat peste plan lucrări in 
valoare de 15 646 000 lei.

La adunarea constructorilor 
care durează Sistemul hidroener
getic și de navigație „Porțile de 
Fier**, ing. Nicolae Mănescu, di
rector general al grupului de 
șantiere, a arătat că planul re
venit de la începutul anului și 
£ină acum a fost depășit cu 17,5 

i sută.

t
O

• Săptămîna nebunilor : PATRIA
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15,
BUCUREȘTI — 9; 11,15; 13,30;
16,30: 18,45; 21, GRADINA DOINA
— 20,30.
• Mihat Viteazul : FLAMURA — 
9; 12,30; 16; 19,30.
• Secretul planetei maimuțelor t 
SCALA — 8,30; 10,30; 12,45; 14,45; 
17; 19,15; 21,30.
• O scrisoare pierdută • VITAN
— 15,30; 18, la grădină — 20,15.
• Darclăe : dacia — 8,45—20,15 
în continuare.
• Cîntecele mării : ARTA —15.30; 
18, la grădină — 20,30.
• B.D. Intră în acțiune : POPU
LAR — 15.30; 18; 20,15.
• S-a întîmplat în recunoaștere : 
LUMINA — 9—13 în continuare; 
16; 18,15; 20,30.
• Cortul roșu : FEROVIAR — 
9,30; 12,30; 16; 19,30, TOM1S — 
9,30; 12,30; 16,45, la grădină — 20.
• Facerea lumii : BUZEȘTI — 
15,30; 13; 20,30, la grădină — 20.30.
9 Gaudeamus Igitur : CAPITOL
— 10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21, la 
grădină — 20,30.
e Un surîs în plină vară : AU
RORA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15, 
la grădină — 20,30.
• Tudor : MUNCA — 15,30; 19.
• Intilnire 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.
O Pădurea spinzurațllor : VOL
GA — 9,30; 12.30; 16,15; 19,15, RA
HOVA — 15,30; 10.
e Bătălia de pe Neretva : BU- 
CEGI - 16,30, la grădină — 20,30.
• Procesul de la NQrnberg : 
(ambele serii) : CINEMATECA 
(sala Union) — 10; 13; 16; 19.
• Program de desene animate 
pentru copil : DOINA — 10.
e Bătălia pentru Alger : DOINA
— 11,30; 13,45; 16; 18,45; 20,15.

e Treci pragul : COSMOS — 
15,30; 18; 20,15.
e Iubire : MOȘILOR — 15.45;
17,45; 20.
o Din nou desnre dragoste : 
UNIREA — 16; 18,15.
o Haiducii lut Șaptecal ; Zestrea 
domniței RMu : GRADINA UNI
REA — 20,30.
• Romeo șl Julieta : CENTRAL
— 9,30; 12,45; 16.15; 19.30.
• Renegata t VIITORUL
18; 20,15.
• Ceatkovskl : GRIVIȚA 
16; 19,30.
9 Eliberarea : PACEA — ........
q O floare și doi grădinari s 
FLACARA - 9; 12.30; 16; 19,30,
ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE
— 10; 15,30; 19, VICTORIA — 9; 
12,30; 16; 19,30, FLOREASCA — 11; 
15,30; 19
• Inteligență cifrată ; Gimnastică 
și fantezie ; Sugestie și psiholo
gie ; Raliul morții ; Leul ; Dănllă 
Prepeleac : TIMPURI NOI — 9— 
20.15 în continuare.
« Secretul din Santa Vittoria s 
PROGRESUL — 15,30; 18; 20,15,
FERENTARI — 15; 17.45; 20,15.
• Greșeala fatală : EXCELSIOR
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45,
LUCEAFĂRUL — 0.45; 11,15; 13,30; 
16; 18,30: 21, FESTIVAL — 8,45;
11,15; 13.30; 16; 18,30; 21.
9 Cinci pentru Infern : LARO- 
MET — 15,30; 17,30; 19,30.
• Greșeala regelui : CRlNGAȘI
— 1G; 18; 20.
9 Ziua în care vin peștii : MIO
RIȚA — 10; 12,30; 15; 17,30; 20.

15,45:

— 9: 12;
16; 19,15.

teatre
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (la Teatrul de vară „23 
August") : Domnișoara do Belle- 
Isle — 20.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
str. Academiei) : Punguța cu doi 
bani — 11.
o Teatrul satirlc-muzical „c. Tă- 
nase" (la grădina Boema) : Vox... 
Boema — 20.

Un ceas deșteptător 
emite semnale sonore cu 
torul... Soarelui ! O invenție al 
cărei autor, in virstă de 14 ani, 
este Lang Zsolt, elev în clasa 
a VIII-a a Școlii generale nr. 
8 din Satu-Mare. „Orologiul** 
este pe cit de simplu, pe atit de 
original : o cutiuță, prevăzută 
cu o celulă fotoelectrică. orien
tată spre direcția de unde ră
sare Soarele. în momentul cind 
primele raze solare se îndreap
tă spre ea, intră in acțiune un 
circuit electric oscilant, care, 
convertit in sunetele amplifi
cate de un difuzor, anunță deș
teptarea excursioniștilor aflați 
in corturi sau cabane. Distins 
cu premiul I la expoziția jude
țeană a concursului „Minitehni- 
cus", ceasul deșteptător turistic 
va candida și la finala ediției 
din acest an a aceluiași con
curs. De fapt, inventatorul lui a 
fost prezent și la finala prece
dentă a concursului, obținînd 
premiul special al juriului pen
tru o altă invenție.

Cine poate 
da relații?

Un dosar penal se află, 
citeva zile, intr-nn impas, 
noaptea de 10 spre 11 iulie 
a c., in jurul orei 23.30. in 
comuna Blcjoi (Prahova), a 
avut loc un accident de circu
lație, in urma căruia Mihalache 
Telepeanu și-a pierdut vi“afa. 
Accidentul s-a petrecut pe șo
seaua de centură a orașului 
Ploiești. în urma cercetărilor 
efectuate, s-a stabilit că vino
vat de producerea lui se face 
conducătorul autovehiculului 
care, după ce l-a lovit, a dispă
rut de la locul faptei. De la 
autovehiculul respectiv au ră
mas mai multe cioburi, provenite 
de la parbriz. Orice relație care 
ar putea duce Ia elucidarea a- 
cestui caz poate fi comunicată 
oricărui organ de miliție.

Jonglerie 
ratată

rfff 
în

I Acrobat la barul de noapte 
. din cadrul complexului hote- 
I lier ,.Astoria" din Arad, Ale- 
I xandru Matccovits se îndelet

nicea, in culise, cu diverse jon- 
Iglerii pe care nici în ruptul 

capului n-ar fi conceput să le 
aducă vreodată pe scenă. Pen-

■ tru că erau jonglerii la pro- 
I priu, nu la figurat ! Intr-una 
| din zilele trecute, s-a urcat pe 

o motocicletă străină și, tiptil- 
I tiptil, â demarat cu ea spro 

pădurea Ceala din apropierea 
orașului. O dată ajuns alei, a 

I demontat-o piesă cu piesă și
i-a aruncat cadrul in Mureș. 
Cu aceasta, motocicleta deveni- 

Ise... nevăzută I Curind insă sca
matoria a fost dată în vileag. 
Nu peste multă vreme, acroba
tul se va da in spectacol. Dt 

I data aceasta, la tribunal t

Sfidare
I Ieri după-amiază, lucrătorii 
• din instituțiile situate in zona 
■ parcului Expoziției naționale (in 
I special, redacțiile din „Casa 
| Scinteii") s-au aflat intr-un a- 
Idevărat infern sonor ; Filiala 

orașului București a „Automobil 
clubului romăn" și Federația 
română de motociclism au 

j transformat aleile din această 
I incintă in... moto și autodrom, 
I terorizind, ore in șir, pe toți cei 
Inevoiți să-și continue munca in 

această ambianță. întrebați cu a 
cu; permisiune s-a purces la 
instalarea, intr-o asemenea zonă, 

Ia unor surse de zgomote asurzi
toare, organizatorii ne-au răs
puns că au obținut consimțâmin-

Itul Camerei de Comerț — pro
prietarul terenului — șt avizul 
forurilor locale de resort (?).

IAtif pentru concursurile care au 
fost programate aici in lunile 
iulie și august, cit și pentru an
trenamente. Cit despre avizul

I instituțiilor (și al cetățenilor ve
niți in marele parc din preajmă 
să se recreeze), pe seama cărora 

. s-a tranșat această canonadă fo- 
I Died, organizatorii cicd nici nu 
| și-au dat seama că ar fi necf 

sar ! Dacă ei nu și-au dat sea-

Ima, organele municipale însăr
cinate cu asigurarea ordinii și 
liniștii publice in Capitala țării 
nu au nimic de spus ? Nu există 

I reguli, nu există regulamente in 
| baza cărora cei certați cu nor

mele uiețil civilizate, cu exigen- 
Ițele conviețuirii citadine, să 

poată fi chemați la ordine fi 
deprinși cu respectul față de co- 

Ilectivitate, față de munca li
niștea altora ?

Rubrica redactată de :
Dumitru TtRCOB 
Gheorcjhe POPESCU 

. cu sprijinul corespondenților 
I „Scînteiî"
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Primire la Consiliul de Miniștri
Vicepre$.-dL-H€)e CowsiliuJui de Mt- 

n'.ftrl, Ion Pkțxn, * primit sunbătâ 
dHrJn®ața delegația Consiliului Cen
tral *1 Cooperativelor din R. S. Ce
hoslovacă. condusă de Olakar Simu- 
iwK. președintele consiliului, care s® 
aOfa In țara noastrti In vederea perr - 
nârj acordului de coi* bora re cu or-

gABiudiile similara, pa perioada 
1971—1975.

La primire, care «-a desfășurat 
tnlr-o atmosferă caldă, tovărășească, 
au luat parte Dumitru Bejan, pre
ședintele Uniunii Centrale a Coope
rativelor de Consum, și II ■? Alexe, 
președintele Uniunii Centrale a Coo
perativelor Meșteșugărești.

SOSIREA UNEI DELEGAȚII 
A PARTIDULUI COMUNIST BRAZILIAN
Simbătă. 17 iulie a.c., a sosit In 

țara noastră, in vizită și in schimb 
de experiență, la invitația C.C. «1 
P.C.R., o delegație a Partidului Co
municat. Brazilian, alcătuită din tova
rășii Jo^c Costa de Souza și Ernesto

Ferreira, membri ai C.C. al P.C. Bra
zilian

La sosire, oaspeții au fost întimpi- 
națl de tovarășii Ghizela Vaas și Ion 
Ciroei. membri ai C.C. al P.C.R.

35 DE ANI DE LA ÎNCEPEREA LUPTEI EROICE

A POPORULUI SPANIOL ÎMPOTRIVA FASCISMULUI

Flmbâtă la amiază. Dumitru Brjnn, 
președintele Uniuni; C•• traie B Coo
perativelor dk' ■_ .(|| uni. Șl Ot-.kAr Si- 
naunek., pregedinu-lc t'o.Kdiului Cen
tral sd Cooperativelor din R. S. Ceho
slovaci, au «eronat acordul de co
laborare intre cele două organizații 
cooperatiste pe perioada 1971—1975.

la aceeași rt, Tti« Alexe, președin
tele Uniunii Centrale a Cooperative
lor Merte^ugftr-ști. și Otakar Simu- 
nck. președintele Consiliului Central

al Cooperativelor dm R S. Ceho
slovacă. au semnat acordul de co
laborare pe următorii cinci ani între 
cele două organizații cooperatiste.

Acordurile prevăd, printre nițele, 
sporirea volumului schimbului de 
mărfuri, extinderea colaborării teh
nice. schimburi de proiecte și de in
formații etc.

Seara oaspeții mu părăsit Capitala. 
îndrepUndu-ee spre patrie.

Cronica zilei

Cursuri de vara 
pentru profesorii 

de limba si 
literatura românii

La Piatra Neamț s-au deschis sim- 
bâtă cursurile de vară pentru pro
fesorii de limbă și literatură română. 
In -tara temelor de specialitate, in 
P' -amul cursurilor au fost incluse 
expuneri cu caracter idcologic-edu- 
cativ.

Particdpanțil 1* lucrări au fost salu
tați de Constantin Potingâ, secret ir 
al comitetului județean ce partid, 
care a vorbit despre amplul program 
de măsuri privind munca politico- 
ideclogicâ și cultural-educativâ, in 
lumina noilor măsuri cuprinse 
In expunerea tovarășului Ni colac 
Ceausescu și aprobate de Comitetul 
Executiv al C.C. al P.C.R.

(Agerpres)

SESIUNE DE REFERATE 
ȘTIINȚIFICE

Vineri și simbătă, la Tulcea, s-au 
desfășurat lucrările unei sesiuni de 
referate științifice consacrate aniver
sării a 30 de ani de existență a Sta
țiunii de cercetări piscicole din loca
litate.

Referatele, comunicările și discu
țiile au scos' in evidență evoluția cer
cetărilor piscicole in Delta Dunării, 
preocuparea participanților — cerce
tători, biologi, ingineri — pentru o 
cit mai rațională valorificare a resur
selor naturale din Deltă și, îndeo
sebi, pentru dezvoltarea și moderni
zarea pisciculturii. în cadrul discu
țiilor s-au relevat posibilitățile de 
ridicare a productivității pisciculturii 
in zonele slab productive, prin trans
formarea lor in crescătorii, prin ex
tinderea folosirii speciilor de pește 
fit o fag.

Participanții la sesiune au făcut 
vizite de informare și documentare 
In zonele pepinierei piscicole Calica 
și bazelor de studii și cercetări de la 
Maliuc și Caraorman. (Agerpres)

Cîștigurile tragerii excepționale PR0N0EXPRE5 
din 11 iulie 1971

CATEGORIA 1 : 1,20 variante a 
cite un autoturism ..Dacia 1300" : a 
2-a : 5.10 a cite un autoturism „Sko- 
da S. 100“ : a 3-a : 21.70 excursii in 
G recia a 8 000 lei ; a 4-a : 59 excursii

în Grecia a 7 500 lei ; a 5-a : 226.35 
a 2 239 lei ; a 6-a : 422.05 a 500 lei ; 
a 7-a : 909,80 a 200 lei ; a 8-a : 1 704,35 
a 100 lei.

Simbătă dimineața a avut loc la 
Consiliul Central al U.G.S.R. o intil- 
nire a conducerilor U.G.S.R. și Uniu
nii Artiștilor Plastici. La intilnire au 
fost discutate și stabilite măsuri pri
vind o mai strinsă colaborare intre 
Consiliul Central al U.G.S.R. și Uniu
nea Artiștilor Plastici, in vederea 
participării mai active a creatorilor 
la activitatea politico-educativă in 
rîndul maselor, la educarea estetică, 
organizarea unor tntilniri ale artiști
lor plastici cu muncitori, ingineri, 
tehnicieni din uzine, fabrici, șantiere 
șl de pe ogoare, organizarea de vizite 
documentare la marile obiective eco
nomice, sociale și culturale, in cen
trele muncitorești din țară.

S-a stabilit organizarea, pe baza 
unui program comun, a unor expozi
ții de artă plastică in cluburile și 
casele de cultură din principalele 
centre muncitorești din țară, precum 
și îndrumarea de către artiști plas
tici profesioniști a cercurilor de artă 
plastică ale amatorilor din întreprin
deri și instituții.

★
Ministrul afacerilor externe al 

R. D. Vietnam. Nguyen Duy Trinh, 
a trimis o telegramă ministrului afa
cerilor externe al României, Corne- 
liu Măriescu, in care-i exprimă sin
cere mulțumiri pentru felicitările a- 
dre^ate cu ocazia realegerii sale in 
funcția de ministru de externe al 
R. D. Vietnam.

★
Simbătă dimineața a părăsit Ca

pitala Khalil Gamal El Dine, subse
cretar de stat la Ministerul Econo
miei și Comerțului Exterior al Re
publicii Arabe Unite, conducătorul 
delegației egiptene la tratativele pen
tru semnarea Protocolului de schim
buri de mărfuri între Republica So
cialistă România și Republica Arabă 
Unită.

La plecare, oaspetele a fost sa
lutat de Vasile Râuță, adjunct al

ministrului comerțului exterior, pre
cum și de lbrahim Youssri, însărci
nat cu afaceri ad-interim al R.A.U. 
la București.

★
La Casa prieteniei româno-sovie- 

tice din Capitală a avut loc. sim
bătă, o „Seară omagială consacrată 
împlinirii a 125 de ani de la naș
terea lui Mikluho Maklal".

Despre viața și activitatea remar
cabilului explorator rus a vorbit 
conf. univ. dr. Ion Popovicl.

A urmat un program de filme, pro
ducții ale studiourilor sovietice.

*
Ansamblul folcloric din Republica 

Populară Albania și-a încheiat tur
neul întreprins in țara noastră, in 
cadrul planului de schimburi cultu
rale și științifice pe anul 1971 dintre 
România și Albania, cu un spectacol 
care a avut loc simbătă seara in 
sala Ansamblului „Rapsodia română” 
din Capitală. Sub conducerea artistică 
a lui Roland Cene și cea dirijorală a 
lui Mark Kaftalli, ansamblul a pre
zentat un program variat, reflectind 
pitorescul și frumusețea cîntecului 
și dansului popular albanez.

La spectacol au asistat Ion Dodu 
Bălan, vicepreședinte al Comitetului 
de Stat pentru Cultură și Artă, Octav 
Livezeanu, vicepreședinte al Institu
tului român pentru relațiile culturale 
cu străinătatea, acad. Victor Eftimiu, 
alte personalități ale vieții noastre 
culturale și artistice, funcționari su
periori din Ministerul Afacerilor Ex
terne, un numeros public.

Au fost prezenți, de asemenea, 
Nikolla Profi, ambasadorul R. P. Al
bania la București, membri ai amba
sadei și alți membri ai corpului di
plomatic.

Cu prilejul turneului artiștilor al
banezi. Comitetul de Stat pentru Cul
tură și Artă a oferit, in aceeași zi, 
un cocteil.

(Agerpres)

Tradițiile solidarității 
internaționaliste dintre 

comuniștii români și spanioli
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TENIS : „Cupa Davis" Spartachiada popoarelor din U.R.S.S.
ROMÂNIA - R.F. A GERMANIEI

3-0, DUPĂ ZIUA A DOUA
^tai puțină lume In tribunele tere

nului de la Progresul, ieri in ziua a 
doua a meciului România—R. F. a 
Germaniei. Și, de ce n-am spune-o, și 
mai puțin te.iii.

Tinerii Jurgen Fassbender și Hans- 
Jurgen Pohmann. care au alcătuit cu
plul prezentat de formația oaspe. au 
intrat pe teren și au jucat cu vădita 
intenție de a face totul pentru a dș- 
tiga un set in fața reputatului dublu 
pe care-1 intilneau : Țiriac, Nâstase.
5- au agățat de fiecare minge, s-au 
bătut, dacă se poate spune așa, la 
tenis, pentru flecare joc în parte ; a- 
vlnd serviciul sau evoluind contra- 
xervidului. Dacă mai adăugăm la am
biția lor șt lipsa de ooncentrare a lui 
Năstase (pe la mijlocul setului al doi
lea, „tribunele" l-au auzit pe Țiriac 
spunîndu-i coechipierului său : „ia 
jocul In serios pentru că altfel ne dau 
peste cap...“) avem explicația lungi
mii fiecărei partide în parte : 8—6,
6— 4. 6—4 și a unora dintre situații 
ca cea de la Începutul setului al doi
lea, etnd oaspeții au condus cu 3—0 
și 4—1. Năstase a greșit de multe ori. 
dar Țiriac, cu cunoscuta-i tenacitate și 
seriozitate, a reușit să întourcă pe 
făgașul normal nu numai jocul, ci și

pe colegul sâu de echipă. Și, astfel, 
după două zile, scorul meciului 
România—R. F. a Germaniei a deve
nit 3—0, ceea ce înseamnă practic 
calificarea pentru semifinalele inter
zonale ale competiției. Reprezentativa 
țârii noastre urmează să intilnească 
la începutul lunii august echipa In
diei, la New Delhi.

Astăzi, de la ora 14,30. au loc ulti
mele două probe de simplu.

Valentin PAUNESCU

Spania conduce cu 2-1 
în meciul cu Cehoslovacia

PR AGA 17 (Agerpres). — Echipa 
de tenis a Spaniei conduce cu 2—1 
in ir .-jiul cu echipa Cehoslovaciei 
din cadrul „Cupei Davis'*. în par
tida a doua de simplu, Kodes l-a în
trecut cu 6—3. 4—^6, 9—7. 7—5 pe 
spaniolul Gisbert. Proba de dublu a 
revenit spaniolilor Orantes—Gisbert 
care au dispus cu 6—4. 11—9, 6—4 
de Kukal—Kodes. Astăzi au loc ul
timele două probe de simplu.

Simbătă. în cadrul Spartachiadei po
poarelor din U.R.S.S., care are loc la 

, Moscova, a fost stabilit un nou re
cord mondial in competiția de hal
tere. La cat. coco?, Ghenadie Cetkin 
a totalizat la cele trei stiluri 375 kg. 
Vechiul record al lumii era de 372.500 
kg și aparținea maghiarului Foeldi.

Concursul de atletism din cadrul 
finalelor celei dc-a 5-a ediții a Spar
tachiadei de vară a popoarelor din 
U.R.S.S. a început cu proba de 
10 000 m ir. care victoria a revenit 
cunoscutului alergător de fond Rașid 
Șarafudinov cu timpul de 28’39”4/10. 
Pe locul doi s-a clasat Piatras Simo- 
nelis — 28’41”8/10, iar pe locul trei 
Pavel Andreev — 2o’42”4/10. Ștafeta 
masculină de 4x100 m a fost ciști- 
gată de selecționata R.S.S. Ucrai
nene, cronometrată în 39’’2/10, se
cundată de R.S.S. Bielorusă — 39”3/10.

în aceeași probă, la feminin, pe lo
cul intii s-a clasat echipa orașului 
Moscova cu timpul de 44"7/10.

In ștafeta masculină 4x400 m a 
terminat învingătoare echipa R.F.S. 
Ruse — 3’06”3/10. La feminin, pri
mul loc a revenit selecționatei ora
șului Moscova cu 3’36’T, 10.

Au început și competițiile de ci
clism. In prima probă, cursa contra- 
cronometru pe echipe 100 km, cel 
mai bun timp a fost realizat de for
mația R.F.S. Ruse (Vladimir Soko
lov, Ghenadi Komnatov, Boris Suhov 
și Valeri Lihaciov), care a acoperit 
distanța în 2hl2’0B”. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat Moscova (Vori- 
nenkov, Dmitriev, Smetanin, Eksiu- 
zian) — 2hl2’57”, R.S.S. Ucraineană 
(Razumenko, Hmclenko, Cerevko, 
Șatunov) — 2hl3’04”.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI

vremea
Timpul probabil pentru 19, 20 

ți 21 iulie. In țară : Vremea va 
fi călduroasă, cu cerul variabT. 
Se vor semnala ploi izolate. în
tețite de descărcări electrice,

mai frecvente in zona muntoasă. 
Vint slab pinâ la potrivit. Tem
peratura va scădea ușor in nor
dul țării. Minimele vor fi cu
prinse intre 9 și 19 grade, iar 
maximele intre 22 și 32 de gra
de. In București : Vremea va li 
călduroasă, cu cerul variabil, fa
vorabil aversei slabe de ploaie, 
la sfirșitul intervalului. Vint 
slab pină la potrivit. Tempera
tura se menține ridicată.

LA SOFIA, in cadrul lucrărilor 
federațiilor de ciclism din Balcani, 
s-a stabilit, printre altele, ca viitoa
rea ediție a Balcaniadei să aibă loc 
anul viitor intre 21 și 23 iulie in 
România.

După proba pe echipe contra- 
cronometrului. care a fost ciștigatâ 
de echipa Iugoslaviei, astăzi in ulti
ma zi a Balcaniadei de la Sofia se 
va disputa cursa pe circuit, care în
sumează 130 km. Simbătă, in cadrul 
concursului experimental, proba de 
eliminare a revenit alergătorilor din 
România, care au ocupat primele 
trei locuri in clasament prin G. Ne- 
goescu, Dolofan și Ferfelea.

LA VARȘOVIA, in cadrul compe
tiției internaționale de volei mascu
lin, echipa României a învins simbâ- 
tă cu scorul de 3—1 selecționata se
cundă a Poloniei. Echipa Poloniei a 
dispus cu 3—1 de echipa S.U.A.

CEA DE-A ȘASEA PARTIDA din
tre marii maeștri sovietici Tigran Pe
trosian și Viktor Korcinoi, care-și 
dispută la Moscova unul din meciu
rile semifinale ale campionatului 
mondial de șah, s-a încheiat re

miză la mutarea a 42-a. In prezent, 
scorul este egal : 3—3.

PENULTIMA ETAPA a Turului 
ciclist al Franței, disputată simbătă 
intre Blois și Versailles, de-a lun
gul a 185 km a revenit olandezului 
Krekels in 5 h 21’ 06”. El a dispus 
la sprintul final de Guimard (Fran
ța) și de Danguillaume (Franța). în 
clasamentul general conduce belgia
nul Eddy Merckx, care in mod nor
mal nu mai poate pierde primul loc 
mai ales că astăzi in ultima etapă 
contra-cronometrului : Versailles — 
Paris, purtătorul tricoului galben por
nește ca mare favorit.

CEA DE-A 34-A EDIȚIE a cam
pionatelor mondiale de scrimă s-au 
încheiat la „Stadthalle” din Viena cu 
proba de spadă pe echipe, în care 
medalia de aur a revenit reprezenta
tivei Ungariei. In finală, spadasinii 
maghiari au întrecut cu scorul de 
8—2 echipa U.R.S.S.. handicapată de 
absența campionului mondial indivi
dual al probei. Grigori Kriss. Din 
formația maghiară, cel mai mare nu
măr de victorii (3) l-a obținut G. 
Kulcsar.

ț La cinematograful Patria din Canitală. După „HAIDUCII 
\ LUI ȘAPTECA1" și „ZESTREA DOMNITEI RALU", un nou 

film de aventuri despre legendarii haiduci
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„Sâpfâmîna nebunilor"

Scenariul : Eugen Barbu. Mihai Opriș, Dinu Cocea. Regia : Dinu Cocea. 
Cu : Florin Piersic, Marga Barbu, Toma Caragiu. Colea Răutu. Constan
tin Codrescu, Carmen-Maria Struja, Florin Scărlătescu, Jean Constantin, 
Aime lacobescu, Nucii Păunescu. Nicolae Gărdescu, Constantin Gu
riță. Ileana Buhocl-Gurgulescu, Tamara Vasilache. Imaginea : George 
Voicu, Iura Drukmann. Muzica : Mircea Istrate. Decoruri ; Ștefan Ma- 
rițan, arh. Llviu Popa. Costume : Hortensia Georgescu. Montajul : Elena 

Pașca. Sunetul : ing. Silviu Camil
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In noaptea de 17 spre 18 iulie 1936, 
crainicul postului de radio al orașu
lui Ceuta din Marocul spaniol a 
transmis de citeva ori la rind aceeași 
informație, in aparență, cu totul obiș
nuită : «In toată Spania cerul e fără 
nori». Era semnalul convențional care 
anunța dezlănțuirea rebeliunii fas
ciste împotriva Republicii Spaniole. 
Pentru poporul spaniol ea vestea în
ceputul unei perioade de grele su
ferințe.

Despre acest episod, petrecut cu 35 
de ani in urmă, cititorul ia cunoștință 
încă din introducerea cărții „VO
LUNTARI ROMANI IN SPANIA — 
1936—1939", apărută în Editura poli
tică, sub egida Institutului de studii 
istorice și social-politice de pe lingă 
C.C. al P.C.R., in seria lucrărilor 
care au văzut lumina tiparului cu o- 
cazia semicentenarului partidului. 
Lucrarea reconstituie cu o mare forță 
sugestivă epopeea războiului național- 
rcvoluționar al poporului spaniol îm
potriva forțelor reacțiunii interne și 
a intervenției armate a Germaniei 
hitleriste și Italiei mussoliniene. In 
mod deosebit, cartea evocă ampla 
mișcare de solidaritate cu Spania re
publicană a clasei muncitoare, a po
porului nostru, organizată și condusă 
de Partidul Comunist Român, miș
care care a culminat cu participarea 
eroică a sute de voluntari români la 
lupta cu arma in mină împotriva 
fascismului pe fronturile Spaniei.

In volumul de circa 600 de pagini, 
sînt cuprinse numeroase documente 
din acea vreme ale C.C. al P.C.R, — 
rezoluții, manifeste, broșuri — care 
chemau la solidaritate cu lupta e- 
roicului popor spaniol. Sint, de ase
menea, reproduse articole din presa 
ilegală și legală, scrisori către și de la 
voluntari, facsimile și fotografii, do
cumente diplomatice, note informa
tive ale organelor represive. Ceea ce 
formează conținutul principal al lu
crării și-i conferă încărcătura de au
tenticitate și emoție sint insă amintiri
le scrise de cei care au participat di
rect la luptele din Spania (Gheorghe 
Stoica, Petre Borilă, Mihail Florescu, 
Valter Roman, Mihai Burcă, Pavel 
Cristescu, Stan Minea, Vida Geza, 
Petre Iosif și alții), ca și medalioa
nele în care unii dintre participanți 
portretizează pe tovarășii lor căzuți 
eroic in luptă (iMihai Ardeleanu, 
Constantin Burcă, Nicolae Cristea, 
Andrei Sas Dragoș, Iancu Zilberman 
și alții).

Autorii rememorează evenimentele 
care au premers războiului civil : 
victoria Frontului popular in alegerile 
din 1936, succesele ca și slăbiciunile 
regimului republican, opoziția indirji- 
tâ a reacțiunii interne, care conta pe 
sprijinul direct al puterilor fasciste și 
pe complicitatea cercurilor monopo
liste din alte țări. Așa-numita „poli
tică de neintervenție" a puterilor oc
cidentale a acționat in favoarea rebe
lilor. stimulind de fapt intervenția ar
mată a Germaniei hitleriste și a Italiei 
fasciste. Sint citate. în acest sens, cu
vintele ambasadorului american Bo
wels. care recunoștea atunci : 
„Comitetul de neintervenție și em
bargoul nostru reprezintă o puternică 
contribuție la triumful Axei asupra 
democrației spaniole".

Foștii voluntari români relatează, 
în cuvinte pline de afecțiune, despre 
fermitatea și hotărirea cu care, in a- 
ceste împrejurări, poporul spaniol — 
răspunzind la lozinca „No pasaran" 
(fasciștii nu vor trece), lansată la 
19 iulie de conducătorii comuniștilor 
spanioli, Jose Diaz și Dolores Ibarruri
— s-au ridicat in apărarea republicii.

Exponent fidel al aspirațiilor și in
tereselor naționale, conștient de răs
punderea sa față de popor, Partidul 
Comunist din Spania și-a pus întreaga 
sa forță și capacitate de mobilizare în 
slujba infringerii rebeliunii și a inter
venției străine, transformind lupta in
tr-un război național-revoluționar dc 
apărare a libertății și independenței, a 
cuceririlor democratice și progresiste. 
„Gloriosul «Al 5-lea regiment», în
ființat din inițiativa partidului comu
nist, a ajuns la un efectiv de 70 000 de 
luptători, a fost pentru întregul po
por un strălucit exemplu de ce sint 
in stare oamenii devotați trup și su
flet cauzei poporuluij dirzi și discipli
nați, hoturiți să-și însușească in cel 
mai scurt timp bazele artei militare"
— se arată într-una din amintiri. Co
muniștii au fost pildă de dăruire de 
sine atit pe cimpurile de luptă, cit 
și in spatele frontului, în uzine și pe 
ogoare. Mobilizat de comuniști, de 
elementele cele mai înaintate, poporul 
spaniol a înscris pagini de un eroism 
sublim in lupta pentru libertate, îm
potriva unui inamic cu mult superior 
ca număr și tehnică militară.

în clipele cele mai grele și mai pri
mejdioase, pentru poporul spaniol, so
lidaritatea internațională cu Spania 
republicană a cunoscut o amploare 
excepționala, găsindu-și cea mai înal
tă expresie in formarea brigăzilor in
ternaționale, care au totalizat 35 000 
de voluntari, veniți din 50 de țări 
cu convingerea că nobila cauză a 
Spaniei republicane este cauza pro
priilor lor popoare amenințate de va
lul fascismului și războiului, a în
tregii omeniri progresiste.

In amintirile publicate în carte se 
întilnesc nenumărate fapte emoțio
nante privind ecoul pe care lupta e- 
roica a poporului spaniol l-a avut in 
România. Vibrantele cuvinte ale 
MANIFESTULUI C.C. AL P.C.R. : 
„Ridicindu-ne toți ca unul pentru a- 
jutorarea și sprijinirea poporului 
spaniol și a guvernului său legal, noi, 
poporul român, luptăm in același 
timp și contra asupritorilor noștri, 
pentru muncă, pline, pace și liber
tate". au răscolit conștiințele, atră- 
gind in matca mișcării de solidaritate 
mase largi de muncitori, țărani, inte
lectuali de frunte, români și de alte 
naționalități. Din inițiativa P.C.R., 
care a conlucrat pe acest tărim cu alte 
partide și organizații democratice, au 
luat ființă in București și in princi
palele centre ale țării comitete pen
tru ajutorarea poporului spaniol, care 
au activat, sub forme multiple, 
sfidind persecuțiile aparatului repre
siv al statului burghez. Citim cu 
adincâ emoție pasajele din amintirile 
unui participant, care descriu întru
nirile zburătoare din fabrici și uzine 
sau „balul păcii" din sala restauran
tului ..Maric'a" din fața atelierelor 
„Grivița", oficial organizat sub pre

ședinția de onoare a lui Nicolae Titu- 
lescu, bal care s-a transformat intr-o 
grandioasă întrunire politică, cu o a- 
semenea participare incit s-a blocat 
circulația tramvaielor și vehiculelor 
pe Calea Griviței. Sint redate, de a- 
semenea, numeroasele acțiuni pentru 
colectarea de fonduri destinate cum
părării de medicamente, haine, echi
pament, necesare Spaniei republi
cane.

Dar cele mal emoționante pagini 
din carte sînt cele legate de plecarea 
și prezența pe pămintul Spaniei a 
celor 500 de voluntari, care, reușind 
să lnfringă opreliștile și obstacolele, 
au ajuns in Spania, paginile legate 
de prezența și lupta lor acolo. Unii din 
ei povestesc, cu amănunte impresio
nante, odiseea călătoriei pină in 
Spania, începind cu derutarea Sigu
ranței românești și pină la arestările 
de pe drum și trecerea clandestină a 
frontierei spaniole. Amintirile recon
stituie istoricul înființării unităților 
române, al pregătirii militare și po
litice a combatanților, înaltul lor mo
ral. Sentimentele care ii însuflețeau 
răzbat printre rindurile acestui mani
fest, trimis in țară la 15 martie 1937 
de pe frontul Guadalajarei : „Sintem 
mindri de a purta, alături de poporul 
spaniol, steagul strămoșilor noștri A- 
vram Iancu, Horia, Cloșca, Crișan, 
Tudor Vladimirescu și al tuturor ar 
celora care au căzut in lupta contra 
oprimării sociale și naționale și pen
tru libera dezvoltare a tuturor popoa-

Note de lectură 
la volumul „Voluntari 
români în Spania"

relor din lume. Victoria poporului 
spaniol va fi și victoria noastră".

Titlurile citorva capitole de amin
tiri — „Din istoricul regimentului ro
mân de artilerie", „Pe front, cu in
fanteriștii români", „în luptele de la 
Irun și Cerro de Los Angeles”, „In zi
lele eroicei apărări a Madridului", „Pe 
frontul de pe Jarama”, „In apărarea 
Teruelului", „Lupte grele in Aragon 
și Levante”, „Comisar politic pe 
frontul de pe Ebro", „In serviciul sa
nitar al brigăzilor internaționale” — 
sugerează unitățile constituite de vo
luntarii români in cadrul brigăzilor 
internaționale, participarea lor pe 
toate fronturile de luptă, in toate 
marile bătălii, sub diferite forme — 
comandanți de unități, ofițeri, ser
genți, ostași, medici, tehnicieni etc. 
Pretutindeni, ei s-au distins prin 
abnegație și vitejie, „s-au bătut cu 
un eroism magnific” — cum scrie 
unul dintre ei. Mulți și-au dat viața 
pe cimpurile de bătălie.

Unitățile românești s-au bucurat 
de o înaltă și unanimă apreciere. 
Tovarășa DOLORES IBARRURI a 
scris in cartea sa „Singura cale” : 
„In Spania cuprinsă de flăcări, sute 
de combatanți români s-au distins 
prin eroismul lor". „In luptele de 
la Jarama — subliniază tovarășul 
LUIGI LONGO, in cartea sa „Brigă
zile internaționale" — s-a distins 
grupul (divizionul) român de artile
rie, care a sprijinit in mod strălucit 
eforturile infanteriei noastre, proro
cind inamicului pierderi materiale șl 
in oameni".

Admirabilul exemplu al voluntarilor 
români in Spania arată pregnant ce 
fel de oameni, de revoluționari a cres
cut și educat partidul nostru comunist. 
Pagina scrisă de ei a îmbogățit con
siderabil cronica tradițiilor interna
ționaliste ale clasei muncitoare, ale 
Partidului Comunist Român. Ea s-a 
adăugat atitor altor pagini eroice cum 
sint acelea despre participarea revo
luționarilor români la Marea Revolu
ție Socialistă din Octombrie și apăra
rea, cu arma in mină, a primului stat 
socialist, despre sprijinirea armată a 
revoluției proletare din Ungaria, des
pre atitea și atitea momente de solida
ritate activă cu luptele muncitorești și 
revoluționare din numeroase țări. 
Același spirit internaționalist i-a în
suflețit pe luptătorii români care, 
in cel de-al doilea război mondial, 
și-au dat tributul de singe în Rezis
tența franceză, in luptele de parti
zani din U.R.S.S., Cehoslovacia, 
Belgia și alte țări europene, in ma

rca luptă antifascistă, dusă cot la cot 
cu ostașii sovietici, pentru eliberarea 
întregului teritoriu al României, pre
cum și a Cehoslovaciei și Ungariei, 
pină la victoria finală.

Internaționalismul consecvent - 
trăsătura definitorie a Partidului Co
munist Român, strins, organic îmbi
nat cu patriotismul fierbinte — a 
devenit după eliberare politică de 
stat in România socialistă. EI se în
truchipează in prietenia și colabora
rea cu toate țările socialiste, cu toate 
partidele comuniste, in solidaritatea 
cu toate forțele antiimperialiste, in 
sprijinul activ acordat cauzei Vietna
mului eroic, tuturor popoarelor 
care luptă, adeseori cu arma în mină, 
împotriva imperialismului, pentru li
bertate și independență națională, 
pentru dreptul sacru al fiecărei na
țiuni de a-"și hotărî singură soarta.

„Aș vrea să vă descriu entuziasmul 
armatei republicane, frăția ce dom
nește intre noi, combatanții din bri
găzile internaționale și camarazii spa
nioli, spiritul de sacrificiu al întregu
lui popor spaniol. Dar nu mă simt in 
stare să vă descriu toate astea, căci, 
oricit aș scrie, n-o să vă puteți în
chipui toată realitatea" — scria unul 
dintre luptătorii români, intr-o 
„SCRISOARE DIN TRANȘEE" in iu
nie 1937. Pentru întregul nostru popor 
este un motiv de adincă satisfacție 
faptul că „frăția” revoluționară din
tre comuniștii români și cei spanioli, 
pecetluită cu singe în tranșeele din 
Spania, a supraviețuit celor trei de
cenii și jumătate, este vie și puter
nică, dă in prezent rod bogat pe te
renul legăturilor de prietenie și so
lidaritate dintre partidele și popoa
rele noastre.

Oamenii muncii din țara noastră 
urmăresc cu sentimente de caldă sim
patie și solidaritate activitatea dusă 
astăzi, cu aceeași abnegație ca și in 
anii rezistenței antifasciste, de Par
tidul Comunist din Spania, de Comi
tetul său Central, în frunte cu tova
rășii Dolores Ibarruri, președintele 
partidului, și Santiago Carrillo, secre
tar general, pentru unirea tuturor 
forțelor democrate și progresiste in 
lupta împotriva reacțiunii, pentru 
apărarea intereselor maselor largi, 
pentru o Spanie liberă, democrată și 
prosperă. Ne bucurăm sincer de suc
cesele obținute în ultima vreme in 
această luptă și urăm tovarășilor 
noștri spanioli succese și mai mari.

Membrii partidului nostru dau o 
înaltă prețuire activității susținute pe 
care P.C. din Spania o desfășoară 
pentru lărgirea relațiilor cu parti
dele comuniste și muncitorești, pe 
baza principiilor marxism-leninis- 
mului și internaționalismului so
cialist, ale egalității și neameste
cului in treburile interne ale altor 
partide, pentru iritărirea, pe această 
bază, a unității mișcării comuniste, 
a tuturor forțelor antiimperialiste.

In acest spirit se dezvoltă continuu 
legăturile de prietenie și solidaritate 
dintre P.C.R. și P. C. din Spania. Un 
rol esențial in această privință îl au 
contactele, tot mai frecvente In ul
timii ani, dintre conducerile celor 
două partide, convorbirile desfășu
rate intr-o atmosferă tovărășească, 
de încredere și înțelegere reciprocă 
— așa cum au fost și acelea prilejuite 
de recenta vizită in țara noastră a 
tovarășei Dolores Ibarruri. Dezvolta
rea continuă a relațiilor prietenești 
dintre cele două partide corespunda 
intereselor vitale ale popoarelor ro
mân și spaniol, intereselor co
laborării și coeziunii partidelor co
muniste, ale tuturor forțelor antiim
perialiste, cauzei socialismului și 
păcii.

Prin documentele și faptele pe care 
le evocă, cartea pe care o recenzăm, 
este, fără îndoială, o contribuție la 
întărirea acestei prietenii și solida
rități frățești. Totodată, in acest mo
ment, cind conducerea partidului 
nostru orientează întreaga activitate 
politico-ideologică și cultural-educa- 
tivă in sensul dezvoltării conștiinței 
revoluționare a oamenilor muncii, al 
întăririi solidarității cu comuniștii, 
cu forțele progresiste de pretutin
deni. cartea „Voluntari români In 
Spania” se recomandă de la 6ine, ca 
un mijloc de cultivare, in rindurile 
tinerei generații, ale maselor de oa
meni ai muncii a ideilor internațio
nalismului. in spiritul celor mai fru
moase și mai nobile tradiții ale pro
letariatului, ale partidului nostru.

Ion FÎNTINARU

DIN VIAȚA PARTIDELOR COMUNISTE Șl MUNCITOREȘTI

P.C. Italian și P.S.I.U.P. se pronunță pentru 
acțiuni comune ale tuturor forțelor de stingă

ROMA 17 — Corespondentul Ager
pres, N. Puicea, transmite : O dele
gație a Partidului Socialist Italian al 
Unității Proletare (P.S.I.U.P.), alcă
tuită din Tullio Vecchietti, secretar 
general al partidului, Dario Valori, 
vicesecretar general, și Vincenzo 
Gatto. membru al Direcțiunii 
P.S.I.U.P., s-a întîlnit la 16 iulie cu 
o delegație a Partidului Comunist 
Italian, formată din Enrico Beilin- 
guer, vicesecretar general al P.C.I.. 
Paolo Bufalini și Agostino Novella, 
membri ai direcțiunii partidului, 
Giuseppe d’AIema, membru al C.C.

al P.C.I. In cursul întilnirii au fost 
examinate situația politică din Ita
lia, în special problema luptei Împo
triva pericolelor de dreapta, proble
ma mezzogiorno, luptele economice 
și sociale in curs, precum și proble
mele aflate în prezent pe agenda 
parlamentului. După cum informează 
un comunicat, in cadrul discuțiilor 
s-a constatat „o largă convergență de 
vederi și voință comună de a dez
volta șl extinde in întreaga țară ac
țiuni unitare intre toate forțele poli
tice și sociale democratice șt de 
stingă".

0 DECLARAȚIE A
OTTAWA 17 (Agerpres). — Parti

dul Comunist din Canada a dat pu
blicității o declarație in care critică 
politica economică a guvernului ca
nadian, care „duce la inflație și șo
maj”. Creșterea îngrijorătoare a șo
majului, se arată in declarație, este 
o urmare a crizei economice ce se 
manifestă in țară. In iunie ac., nu
mărul șomerilor era de 551 000. adică 
6,4 la sută din totalul forței de muncă.

P. C. DIN CANADA
Partidul Comunist din Canada a 

prezentat, totodată, un amplu pro
gram menit să ducă la lichidarea șo
majului. Programul prevede, printre 
altele, naționalizarea industriei ener
getice și a celei extractive, dezvol
tarea industriilor prelucrătoare, pre
cum și o serie de alte măsuri care să 
asigure tuturor persoanelor valide un 
loc de muncă.
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viața internațională
VIETNAMUL DE SUD In dezbaterea Comitetului de coordonare al ECOSOC La sesiunea extraordinară a Dietei japoneze ÎN CADRUL C.A. E. R

PUTERNICE ATACURI
ALE FORȚELOR 

PATRIOTICE
SAIGON 17 (Agerpres). — A- 

tacurilc lansate de torțele patrio
tice sod-vietnameze împotriva o- 
biertivclor militare amcricano-sai- 
goneze nu fost concentrate. in ul
timele 21 de orc. in zona Plafou- 
rilor înalte, relatează coresponden
ții agențiilor de presă.
Ceh? mai puternice ciocniri au fost 

semnalate în apropiere de Kontum 
si de Pleiku. Alte lupte au avut loc 
la sud-vest de Dak To. unde patrio
ta! au lansat un atac asupra bazei 
militare americane nr. 5.

In cursul nopții de joi spre vineri, 
forțele patriotice au lansat un pu
ternic atac asupra unuia dintre cele 
mai mari depozite de muniții ale 
trupelor americano-saigoneze, am
plasat in provincia Quang TrL

*
Asociația studenților din Saigon a 

dat publicității o declarațiie in care 
salută noua inițiativă de pace in 
șapte puncte a Guvernului Revolu- 
ț-onar Provizoriu al Republicii Viet- 
ramului de Sud privind reglemen
tarea problemei vietnameze.

..Cerem retragerea tuturor trupe
lor americane din Vietnamul de sud 
înainte de srîrșitul acestui an. sis
tarea sprijinului acordat de S.U.A. 
regimului Thieu și recunoașterea 
dreptului poporului vietnamez de a 
form3 un guvern de înțelegere na- 
t onali. compus din patriofi ap&rți- 
nind tuturor tendințelor politice, in 
vederea edificării unui Vietnam in
dependent. pașnic și reunificat" 
se arată in declarația menționată.

PROTEST AL M A E. AL R.D.V.
HANOI. — Agenția V.N.A. infor

mează că la 15 iulie avioane ameri
cane de tip ,.B-52“ au bombardat sa
țul Houng Lap. iar intre 14 și 16 iu
lie nave de război ale S.U.A. au des
chis focul asupra unor localități si
tuate de-a lungul coastei R. D. Viet
nam și in zona demilitarizată.

Un purtător de cuvint al Ministe
rului Afacerilor Externe al R. D. 
Vietnam a condamnat energic aceste 
acțiuni, cerind ca S.U.A. să pună ca
păt definitiv tuturor actelor care în
calcă suveranitatea și securitatea 
R. D. Vietnam.

ROLUL ȘTIINȚEI Șl TEHNICII"
punct propus de România

Consfătuirea miniștrilor industriei
Comitetului de coordonareGENEVA 17 (Agerpres). — Tn 

»1 ECOSOC a început dezbaterea 
științei și tehnicii". După cum se 
clusă pc agenda sesiunii trecute _ 
urma unei propuneri a României și adoptată în unanimitate de Adu
narea Generală.

cadrul ______ ___
asupra punctului Intitulat „Holul 
știe, această problemă a fost in

ii Adunării Generale a O.N.U. in
— declară construcțiilor de mașini

CHILE

în cursul dezbaterilor din Comi
tetul de coordonare, reprezentantul 
Franței a declarat, printre altele, că 
„meritul de a fl adus in atenția 
Națiunilor Unite această problemă 
de mare importanță și actualitate — 
care este cooperarea științifică șl 
tehnică — aparține guvernului ro
mân11.

Lui nd cuvlntul. reprezentantul ță
rii noastre, Nicolae Dinu, a subli
niat interesul cu care este exami
nată problema științei și tehnolo
giei in lumea contemporană, precum 
și preocuparea pentru lărgirea co
operării internaționale in acest do
meniu. El a exprimat satisfacția de
legației române pentru adoptarea in 
cadrul celei de-a XXV-a sesiuni a A- 
dunârii Generale a O.N.U. a rezo
luției asupra rolului științei și teh
nologiei moderne în dezvoltarea 
națiunilor, precum și necesitatea 
întăririi cooperării economice și teh- 
nico-științifice între state.

Vorbind despre studiul in curs de 
elaborare de către secretarul gene
ral al O.N.U., ca urmare a rezolu
ției amintite, delegatul român a re
levat necesitatea ca acest studiu să

a

Stare de urgență 
in Bolivia

LA PAZ 17 (Agerpres). — Adu
narea populară boliviana a procla
mat starea de urgență in intreaga 
țară in legătură cu pericolul unei 
lovituri de stat a cercurilor reac
ționare de dreapta, anunță un co
municat semnat de vicepreședin
tele prezidiului adunării, Ilubcrto 
Pabon.
Reafirmind sprijinul pentru refor

mele economice și sociale inițiate de 
guvernul bolivian al președintelui 
Torres, personalitățile politice care 
au creat acest for popular declară că 
vor mobiliza masele și vor dejuca 
orice încercare de a se reinstaura 
un regim reacționar.

tc„Cuprul este acum al nostru
SPRIJIN UNANIM PENTRU NAȚIONALIZAREA CELEI MAI 

MARI BOGĂȚII NATURALE A ȚĂRII
SANTIAGO DE CHILE 17. — Co

respondentul Agerpres, E. Pop, trans- 
mite : Intr-o declarație făcută pre
sei după ceremonia promulgării re
formei constituționale in Chile și 
cuvântarea președintelui Allende, mi
nistrul minelor. Orlando Cantuarias, 
a spus : „Unicul mod de a întări 
independența noastră politică era 
acela de a concretiza independența 
noastră economică, pe calea căreia 
am început să pășim azi**.

Președintele Confederației sindi
cale a oamenilor muncii din indus
tria cuprului. Negro Olivares, a de
clarat la rândul său : „Este ziua cea 
mai importantă de la nașterea con
federației, pentru că se îndeplinește 
una din sarcinile noastre cele mai 
Importante. Așteptăm ca sindicatul 
nostru să fie sprijinit de toți cetățe
nii, pentru ca. împreună, să trans-

formăm in realitate aspirația cuceri
rii definitive a independenței noastre 
economice1*. ,,Allende a îndeplinit ceea 
ce a promis. Cuprul este acum al 
nostru", scrie ziarul „Clarîn**. tn- 
tr-un editorial închinat promulgării 
reformei constituționale, cotidianul 
„El Siglo" subliniază lupta forțelor 
populare pentru naționalizarea cu
prului, rolul lor determinant in rea
lizarea acestor aspirații naționale. 
„A fost-necesar ca o puternică miș
care unitară, cu un program care 
cuprinde aspirațiile fundamentale ale 
majorității chilienilor, să se stabi
lească la «La Moneda» (palatul pre
zidențial — n.n.) și a fost necesar ca 
însuși poporul să înceapă a guverna,’ 
pentru ca să se facă acest pas și să 
se obțină, astfel, naționalizarea cu
prului — cea de-a doua independență 
a noastră** — scrie ziarul.

„VENEZUELA ARE DREPTUL SA-SI DEFINEASCĂ 
INTERESE"
a președintelui Caldera 
poporului american. Venezuela, a 
continuat el, are dreptul să-și defi
nească interesele sale potrivit rea
lităților naționale și conform legilor 
sale. Sintem un popor mindru, su
veran și independent**.

După cum se știe, Parlamentul ve- 
nezuelean a hotărît ca la expirarea 
actualelor concesiunii acordate com
paniilor americane, în 1983, toate in
stalațiile și proprietățile acestora să 
revină statului fără nici un fel de 
despăgubiri.

PROPRIILE
O conferință de presă

CARACAS 17 (Agerpres). — Pre
ședintele Rafael Caldera a declarat, 
intr-o conferință de presă, că ar fi 
injust și anacronic ca relațiile dintre 
Venezuela și S.U.A. să fie afectate 
de măsurile guvernului său vizind 
un mai mare control al statului asupra 
bogățiilor petrolifere propriu „Dacă 
societățile petroliere străine 
dcr.i că interesele lor au fost lezate, 
ele pot să se adreseze organelor ju
diciare. Nu trebuie să confundăm, 
a spus președintele Caldera, intere
sele firmelor petroliere cu Interesele

consi-

specială

acorde o atenție specială incidențe
lor economice și sociale pe termen 
lung ale științei și tehnologiei. El 
a arătat, totodată, că in acest stu
diu trebuie să se acorde un loc de 
seamă atit aspectelor cu caracter 
prospectiv, cit și celor cu caracter 
aplicativ ale științei șl tehnologiei.

TOKIO 17. — Corespondentul Ager
pres, FI, Țuiu, transmite : Simbătă 
dimineața. împăratul Hirohito a 
inaugurat oficial cea de-a 66-a se
siune extraordinară a Dietei japo
neze.

Primul ministru Eisaku Sato a pre
zentat apoi programul noului gu
vern, remaniat in urma alegerilor do 
la 27 iunie pentru Camera consilie
rilor. In ce privește problemele poh-

Comunicat cu privire ia vizita
BERLIN 17 (Agerpres). — In co

municatul cu privire la vizita in 
R. D. Germană a lui Piotr Jarosze
wicz, președintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Polone, se arată că 
in convorbirile sale cu președintele 
Consiliului de Miniștri al R.D.G., 
Willî Stoph, a fost exprimată convin
gerea ca organizarea conferinței eu
ropene in problemele securității poa
te contribui la lichidarea încordării 
in Europa și Ia asigurarea păcii pe 
continentul nostru. Părțile au subli
niat că ratificarea neinlirziată a tra
tatelor încheiate de U.R.S.S. și R. P. 
Polonă cu R. F. a Germaniei ar fl 
in folosul tuturor părților și ar in-

lui P. Jaroszewicz în R.D.G.
fluența pozitiv relațiile dintre sta
tele europene. Cei doi șefi de guvern 
consideră necesară stabilirea unor 
relații normale cu R.D.G., pe baza 
dreptului internațional, de către 
toate statele europene care n-au fă
cut acest lucru pină in prezent, in
clusiv R. F. a Germaniei, și că a- 
ceasta este o chestiune actuală im
portantă pentru pacea și securitatea 
in Europa.

Părțile și-au exprimat satisfacția 
pentru rezultatele pozitive ale co
laborării economice și tehnico-știin- 
țifice reciproce, menționează comu
nicatul.

ticîi interne. Eisaku Sato a afirmat 
că guvernul său intenționează să se 
ocupe de rezolvarea problemelor ac
tuale majore ale Japoniei, cum ar fi 
stabilizarea prețurilor, revizuirea po
liticii agrare, îmbunătățirea rețeici 
de transporturi și telecomunicații, 
îmbunătățirea mediului înconjurător 
și altele. Premierul japonez s-a re
ferit, de asemenea, la unele dificul
tăți existente in sistemul de educație 
și invățămint, precum și la necesita
tea revizuirii sistemului asigurări
lor sociale, despre care a spus că re
prezintă o problemă „extrem de di
ficilă**.

Premierul Eisaku Sato a afirmat că 
problema relațiilor cu China consti
tuie una dintre sarcinile majore ale 
diplomației nipone. El a promis că 
guvernul său va încerca să îmbună
tățească relațiile cu Republica Popu
lară Chineză. Remarcind că. în ul
timul timp, intre Japonia și China 
s-au activizat diferite schimburi re
ciproce, primul ministru japonez 
și-a exprimat speranța că în viitor 
se vor angaja convorbiri interguver- 
namentale.

MOSCOVA 17 — Corespondentul 
Agerpres, L. Duță, transmite : Intre 
13 și 16 iulie, la Moscova a avut loc 
o consfătuire a miniștrilor industriei 
construcțiilor de mașini din țările 
membre ale C.A.E.R. și din R.S.F. 
Iugoslavia. Delegația din România a 
fost condusă de loan Avram, minis
trul industriei construcțiilor de ma
șini.

Cu această ocazie a fost încheiat 
un protocol în problema organizării, 
prin cooperare, a producției de auto
camioane de mare tonaj, stabilindu-se 
caracteristicile tehnice operative ale 
modelelor de bază ale autocamioa
nelor și autotrenurilor de mare to
naj, precum și etapele de lucru pen
tru realizarea in cooperare a aces
tora.

In perioada cit s-a aflat in U.R.S.S., 
delegația condusă de tovarășul loan 
Avram a vizitat uzina d,e automobile

din orașul Togliatti, pe Volga, pre
cum și uzina de automobile „Ldha- 
ciov“, din Moscova.

Totodată, delegația a avut întreve
deri cu A. Tarasov, ministrul indus
triei de automobile al U.R.S.S.. pre
cum și cu V. Krotov, prim-adjunct 
al ministrului industriei construcții
lor de mașini grele, energetice și de 
transport al U.R.S.S. Au fost dis
cutate probleme privind relațiile de 
colaborare șl cooperare in domeniile 
respective intre România și Uniunoa 
Sovietică.

★
La 17 Iulie, delegația condusă de 

tovarășul loan Avram a plecat sp'0 
patrie.

★
La sosire, pe aeroportul OtopenJ, 

erau prezenți adjuncți ai ministru
lui, precum șl alte persoane oficiale,

REGGIO CALABRIA

Atentat criminal
împotriva unui

ROMA 17. (De la corespondentul 
nostru). — După atentatul criminal 
săvîrșit zilele trecute la Reggio Ca
labria de către elemente fasciste îm
potriva sediului federației Partidului 
Socialist Italian, in noaptea de vi
neri spre simbătă, o explozie a de
vastat sediul secției „Archi" a Par
tidului Comunist Italian. Forțele de
mocratice au organizat o puternică 
demonstrație de protest, in cadrul 
căreia s-a subliniat că atentatele îm
potriva sediilor partidelor democra
tice, atacul împotriva sediului Came
rei de muncă, incendierea unor au
tomobile apartinind primăriei din 
Reggio Calabria au ca scop submi
narea instituțiilor democratice, opri
rea cursului spre reforme economice 
și sociale revendicate de oamenii 
muncii.

Forțele democratice au condamnat 
cu tărie atentatele huliganice orga
nizate de elementele profasciste și 
au declarat că își vor spori vigilența 
pentru a face să eșueze acțiuni simi
lare.

ORIENTUL APROPIAT

CAIRO 17 (Agerpres). — în loca
litatea Mersa Matruh, de pe litoralul 
egiptean al Mediteranei, a luat sfir- 
șit simbătă reuniunea reprezentanților 
țărilor semnatare ale Cartei de la Tri
poli — anunță agenția M.E.N. Convor
birile, la care au participat președin
tele R.A.U., Anwar Sadat, președinte
le Consiliului Comandamentului Re
voluției din Libia, Moamer El Gedafl, 
vicepreședintele Siriei, Mahmoud Al 
Avoubi, și Zein El Abdel-Kader, 
membru al Consiliului Comanda
mentului Revoluției Sudaneze, 
fost consacrate examinării 
situații din Orientul arab.

au 
actualei

BRUXELLES. — Pierre
ministrul afacerilor externe —__
giei, a plecat simbătă intr-o vizită 
oficială in Iordania. Ministrul belgian 
va vizita, de asemenea, Republica 
Burundi, Ruanda și Israelul.

in problemele aderării Angliei la

AMBIGUITATEA PERSISTĂ
Simbătă, in Central Hali din pa

latul Westminster, a avut loc o con
ferință specială a partidului labu
rist — a doua din intreaga istorie 
a partidului — consacrată proble
mei aderării Angliei la Piața co
mună. Desfășurată intr-un moment 
cind in fața Angliei se pune hamle- 
tiana întrebare „a fi sau a nu fi" 
membră a Pieței comune, această 
conferință a polarizat interesul prin 
aceea că se aștepta un răspuns 
clar din partea partidului la această 
întrebare, din anumite puncte da 
vedere hotăritoare pentru viitoarea 
dezvoltare a bâtrinului Albion. Con
ferința nu a adoptat insă o atitu
dine precisă, decizia fiind aminatâ 
pentru mai tirziu.

Chiar in prima jumătate de ora 
a lucrărilor a fost respinsă cu 
2 624 000 voturi pentru și 3 185 00O 
voturi împotrivă o rezoluție care 
sublinia că partidul trebuie să 
opună aderării ța Piața comună în 
termenii acceptați de actualul gu
vern ți să ceară alegeri generata 
pentru ca poporul să-și spună 
cu vin tul.

Indirect, prin aceasta a fost a- 
dopiat punctul de vedere al con
ducerii partidului, care a cerut con
ferinței doar „să ia notă" de si
tuație. așa cum se prezintă in mo
mentul de față, urmind ca abia 
după dezbaterile de săptămina vii-

toare din parlament, Comitetul exe
cutiv național al partidului laburist 
să adopte o hotarire care să fie 
supusă aprobării conferinței anuale 
din luna octombrie. Indecizia celor 
întruniți la palatul Westminster nu 
a contribuit la întărirea „unității 
partidului" la care a făcut apel pre
ședintele conferinței speciale. Jan 
Mikardo. Dimpotrivă, s-a văzut încă 
o dată cit de puternică este sciziu
nea din rindurile laburiștilor in le
gătură cu această problemă. Ad
versarii aderării, sprijiniți de sute 
și sute de demonstranți prezenți in 
apropierea clădirii unde se țineau 
lucrările, au exprimat cu tărie neli
niștea opiniei publice britanice față 
de implicațiile negative — econo
mice, politice și sociale — ale even
tualei aderări a Angliei la cei șase.

Iată citeva din opiniile în acest 
tens ale participanților la confe
rință :

Diane Jeuda : „Cum vor putea 
întreprinderile noastre să supravie
țuiască concurenței de pe conti
nent ? Mase de muncitori englezi 
vor fi condamnați șomajului ți mi
zeriei".

Peter Shore : .Aderarea înseamnă 
pentru Anglia un dezastru națio
nal".

Brian Stanley : „Cel mal impor
tant act din istoria Angliei este

OTTAWA

OTTAWA 17 (Agerpres). — La 
Ottawa a fost semnat, la 16 iulie, 
noul acord comercial intre guvernul 
Republicii Socialiste România și gu
vernul Canadei, pentru perioada 
1971—1973. Acordul a fost semnat, din 
partea română, de Florea Dumitres
cu, ministrul finanțelor, iar din par
tea canadiană de Jean Luc Pepin, 
ministrul industriei și comerțului.

Cu ocazia vizitei in Canada, mi
nistrul român a avut convorbiri cu 
Mitchel Sharp, secretar de stat pen
tru afacerile externe, Edgar Benson, 
ministrul finanțelor, Jean Luc Pe
pin, ministrul industriei și comerțu
lui, precum și cu John Greene, mi
nistrul energiei, minelor și resurse
lor.

Ministrul român a vizitat unele o- 
biective economice din provincia On
tario.

Harmel, 
al Bel-

luat fără consultarea poporului en
glez. Guvernul nu are mandat să 
ducă țara in Piața comună".

Tom Jackson : „Guvernul să re
zolve mai intii problemele interne, 
să dea impuls economiei, să reducă 
șomajul și abia după aceea să dis
cute aderarea".

In încheierea lucrărilor a luat 
cuvintul liderul partidului, Harold 
Wilson Pe de o parte, el a prezen
tai argumentele care au determinat 
conducerea laburistă atunci cind 
partidul se afla la putere să ceară 
aderarea la Piața comună, iar pe de 
alta a menționat că actualele 
condiții obținute de guvernul con
servator sint nefavorabile Angliei. 
Vorbitorul a subliniat necesitatea 
„salvgardării intereselor britanice" 
și totodată a punctat hotărirea sa 
„de a apăra unitatea partidului". 
Ca o concluzie, un comentator al 
postului de televiziune britanic a 
exprimat părerea că „adversarii 
Pieței comune au fost mai încura
jați de cuvintarea lui Wilson decit 
partizanii aderării". Oricum, poziția 
ambiguă a conducerii laburiste este 
departe de 
rea masă a 
și cercurile 
britanice.

a fi satisfăcut atit ma- 
membrilor de partid, cit 
largi ale opiniei publice

Londra, 17
N. PLOPEANU

Consfătuirea conducătorilor
/!

Negocierile dintre Turcia 
și R. P. Chineză în vederea 
stabilirii relațiilor diplomatice

ANKARA 17 (Agerpres). — Minis
trul afacerilor externe al Turciei, 
Osman Olcay, a declarat simbătă că 
negocierile angajate la Paris intre 
Turcia și Republica Populară Chi
neză, in vederea stabilirii relațiilor 
diplomatice, „au intrat în faza fi
nală1*.

ALALGERIEIVAFACEO VIZITA

ALGER 17 (Agerpres). — Minis
trul de externe algerian, Abdelaziz 
Bouteflika, va efectua la inceputul 
săptăminii viitoare o vizită in R. P. 
Chineză, prima etapă a unei călăto
rii care va include, de asemenea, 
R. D. Vietnam și R.P.D. Coreeană, 
anunță săptăminalul Revolution A- 
fricaine", organ de presă al Frontu
lui Eliberării Naționale. Revista re
levă că Bouteflika se va intilni cu 
prilejul acestei călătorii și va purta 
convorbiri cu liderii Guvernului Re
voluționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud, precum și cu 
prințul Norodom Sianuk, șeful sta
tului cambodgian.

In timpul șederii la Pekin, minis
trul de externe algerian va discuta 
problemele extinderii relațiilor chi- 
no-algeriene și va incheia un acord 
comercial pe termen lung, infor
mează „Revolution Africaine**.

organelor de planificare
Conducătorii organelor de planifi

care din Bulgaria, Cehoslovacia. R. D. 
Germană, Mongolia. Polonia. Româ
nia, Ungaria și U.R.S.S. au semnat 
un protocol privind dezvoltarea co
laborării in producția de materii 
prime.

Părțile au examinat problemele le
gate de construcția unui mare com
binat siderurgic pe baza minereuri
lor de fier ale anomaLiei magnetice 
de la Kursk (din regiunea centrală 
a R.S.F.S.R.). Capacitatea prevăzută

a întreprinderii urmează să fie de 
10—12 milioane tone oțel anual.

La lucrările consfătuirii au fost 
examinate, de asemenea, propunerile 
preliminare privind construirea, cu 
participarea țărilor interesate, a unor 
combinate pentru producerea celulo
zei și azbestului.

Conducătorii organelor centrale de 
planificare au examinat un program 
de colaborare, cuprinzind probleme 
ale perfecționării formelor și meto
delor relațiilor multilaterale.

Protocol de colaborare geologică
Specialiști din Bulgaria, Cehoslova

cia, R. D. Germană, Polonia, Româ
nia, Ungaria și U.R.S.S. au semnat la 
Moscova un protocol privind colabo-

rarea în prospectarea geologică țrf 
geofizică a metalelor neferoase și 
rare în țările membre ale C.A.E.R.

„LUNOHOD-1" ȘI-A ÎNCHEIAT PROGRAMUL

CELEI DE-A
MOSCOVA 17 (Ager

pres). — Simbătă, apa
ratul sovietic autopro
pulsat „Lunohod-1" și-a 
încheiat cu succes pro
gramul de experimente 
științifice prevăzute 
pentru cea de-a noua zi 
lunară. El a efectuat 
cercetări amănunțite a- 
supra unei regiuni un
de există o aglomerare 
de cratere. Laboratorul 
mobil a transmis pe Pă- 
mint imagini ale tra
seului pe care l-a par
curs, fotografii stereo-

agențiile de presă
Președintele Tito I a Primlt
Brioni pe Radomir Tomici, sena-

1 chilian, aflat intr-o vizită in 
Cu acest prilej.

la :
tor . ___  ___
R.S.F. Iugoslavia. __  ___
menționează agenția Taniug, a avut 
loc o convorbire prietenească.

convorbire. Aii Bhutto a declarat zia
riștilor că „intreaga națiune pakista
neza va avea motive să fie satisfă
cută dacă Întrevederile cu președin
tele țării vor continua în atmosfera 
in care au început. Criza națională, a 
adăugat el, va putea fi depășită nu
mai printr-un efort general1*.

9 ZILE SELENARE

ale fundului ziscopice , __
pereților unui mare cra
ter, a efectuat analiza 
chimică a solului. In 
cursul ședințelor de le
gătură prin radio cu lu- 
nomobilul au fost re
cepționate în continuare 
informații telemetrice 
cu privire la rezultatele 
măsurătorilor caracte
risticilor radiațiilor cos
mice. Agenția T.A.S.S. 
menționează că aceste 
rezultate coincid cu da
tele furnizate de stațiile

automate tovietica 
„Mars-2“ ți „Mars-3".

In cea de-a noua zi 
selenară, „Lunohod-1“ a 
străbătut 220 de metri. 
In total, in cele opt luni 
de cind se află pe su
prafața Astrului nopții, 
vehiculul lunar a par
curs 10 237 metri.

Analiza datelor telc- 
metrice a confirmat că, 
după o activitate de 
opt luni, toate sistemele 
de bord ale lunomobi- 
lului se află Intr-o stare 
satisfăcătoare.

transmit

Șase membri ai Par
lamentului nord-irlandez 
(Stormont) au renunțat la mandatele 
lor. Ei sint membri ai partidelor so
cial-democrat și laburist din Irlanda 
de Nord. Cauza retragerii lor din 
parlament este refuzul guvernului de 
la Londra de a deschide o anchetă 
in legătură cu împușcarea de către 
trupele britanice a două persoane, in 
timpul incidentelor de săptămina 
trecută de la Londonderry. Pe de 
altă parte, la Belfast, in noaptea de 
vineri spre simbătă, s-au produs cinci 
explozii care au provocat serioase 
pagube materiale.

mai anunțat, ministrul britanic al 
apărării trebuia să plece in Malta 
încă de miercuri. Un mesaj de ul
timă oră al primului ministru Dom 
Mintotf, care respingea caracterul 
„de sondaj*' al anunțatei vizite, a de
terminat pe ministrul britanic să-și 
contramandeze călătoria.

Dn grav accident, =* urma- 
re a ciocnirii unul tren de pasageri 
cu o garnitură in staționare, s-a pro
dus în stația de cale ferată Semizo- 
vaț din apropiere de Sarajevo, anun
ță agenția Taniug. In u-rma acestei 
catastrofe, 15 persoane și-au pierdut

Președintele Consiliului 
de Miniștri ol R.D. Germa- 
yjg, Willi Stoph, l-a primit vineri pe 
Abdel Halim Khaddam, vicepremier 
și ministru de externe al Siriei, aflat 
intr-o vizită oficială la Berlin. Tot 
vineri, Abdel Halim Khaddam a avut 
convorbiri cu Otto Winzer, 
trul afacerilor externe al 
mane.

, minis- 
R.D. Ger-

Festivitățile de la Bag 
dad. O mare paradă 
marcat simbătă. pe aeroportul militar 
Al Moussana din Bagdad, aniver
sarea Revoluției irakiene de la 14 
iulie 1958, cind a fost răsturnată mo
narhia reacționară și instaurată re
publica și a preluării puterii de către 
Partidul Ba.is la 17 iulie 1968. La tri
buna centrală se aflau președintele 
țării, generalul Ahmed Hassan Al 
Bakr, membrii guvernului și ai Con
siliului Comandamentului Revoluției, 
șefii misiunilor diplomatice, și ata- 
șații militari acreditați la Bagdad.

militară a

Liderul Partidului Pakis
tanez al Poporului, ZulUkar 
Aii Bhutto, a avut convorbiri cu 
președintele Yahya Khan consacrare 
analizării problemei transferării pu
terii politice in Pakistan unui guvern 
civil, relatează agenția U.P.I, După

Academicianul Ilie Mur- 
(julsscil, vicepreședinte al Marii 
Adunări Naționale a Republicii So
cialiste România, a făcut simbătă o 
vizită președintelui Camerei Popu
lare a Republicii Democrate Germa
ne, Gerald Gotting, cu care a avut 
o convorbire prietenească. Ilie Mur- 
gulescu face o vizită in R.D. Ger
mană la invitația Ministerului Invăță- 
mintulul Superior și a Institutului 
superior pentru chimie din Meseburg.

Iranul și Libanulau hoMrit 
să-și reia relațiile diplomatica, după 
o întrerupere de aproape 18 luni — 
a anunțat un purtător de cuvînt al 
Ministerului iranian al Afacerilor 
Externe.

WASHINGTON. — Fundația 
națională de știință din S.U.A. 
a anunțat descoperirea in spa
țiul cosmic din afara Galaxiei 
noastre a primei molecule re
zultate în urma unei, reacții 
chimice. Este vorba de radica
lul hidroxil (HO) — care intră 
in structura majorității compu
șilor chimici, inclusiv a celor 
organici.

Descoperirea este considerată 
extrem de importantă. întrucit 
demonstrează că evoluția chimi
că ce precede apariția vieții se 
desfășoară in întregul univers 
cunoscut, constituind, astfel, 
încă o dovadă că viața este po
sibilă oriunde în Univers.

Ministrul britanic al apă- 
țârii, lordul Carrington, va pleca 
luni în Malta pentru a purta con
vorbiri cu autoritățile malteze pri
vitor la revizuirea acordurilor mili
tare și financiare încheiate in 1964 
intre cele două țări. După cum s-a

0 delegație a guvernului 
sudanez, “"dusa de general- 
maior Khalid Hassan Abbas, mem
bru al Consiliului Comandamentului 
Revoluției, comandant suprem al 
forțelor armate și ministru al apă
rării. a sosit la Belgrad. Generalul 
Khalid Hassan Abbas este purtăto
rul unui mesaj personal al președin
telui Numeiry către președintele Iu
goslaviei. Iosip Broz Tito.

A 21-a conterință inter
națională de ftiziologie, to>- 
portantă manifestare științifică inter
națională, la care au participat sa- 
vanți și specialistă din 80 de țări 
ale lumii, precum și reprezentanți 
ai O.M.S., și-a Încheiat lucrările la 
Moscova. Oamenii de știință partici
pantă la conferință au prezentat un 
mare număr de comunicări privind 
profilaxia și tratamentul tuberculo
zei. precum și numeroase alte as
pecte științifice șl sociale ale luptei 
împotriva tuberculozei in lume. Un 
accent deosebit a fost pus pe cola
borarea specialiștilor in cadrul unui 
program internațional menit să ducă 
la eradicarea acestei maladii. Oame
nii de știință și specialiștii români 
au prezentat numeroase comunicări, 
care s-au bucurat de un viu in
teres.

In Chile continuă acțiu
nile pentru ajutorarea 
populației sinistrate de pe 
urma cutremurului de săptămina 
trecută. Guvernul a prezentat in par
lament proiectul unei legi a recon
strucției, a cărei finanțare se va face 
pe bază de împrumut extern și mă
suri interne, cum ar fi emiterea unor 
bonuri de stat ale reconstrucției și 
majorarea impozitelor pe mărfuri 
care nu sint de consum popular.
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200 000 de feroviari
americani in greva

Concedieri în Turcia

DIN LUMEA

CAPITALULUI

WASHINGTON. — Conflicte
le sociale care confruntă ac
tualmente Statele Unite s-au 
agravat vineri prin declanșarea 
grevei feroviarilor. In ciuda tu
turor eforturilor oficialităților 
guvernamentale de a preveni 
declanșarea grevei, cei aproxi
mativ 200 000 de feroviari au 
încetat vineri noaptea lucrul. 
Deși greva a fost declarată nu
mai la două companii — „Sout
hern** și „Union Pacific** — ea 
va afecta, potrivit observatori
lor, aproape întregul sistem fe
roviar american. Se așteaptă, 
după cum transmite agenția 
Reuter, ca și muncitorii de la 
celelalte companii să intre In 
grevă.

Continuă, totodată, grevele 
celor 500 000 de lucrători din 
sectorul telecomunicațiilor, pre
cum și cele ale docherilor de pa 
coasta de vest a S.U.A. și din 
industria cuprului.

ANKARA — Direcția genera
lă a căilor ferate din Turcia a 
anunțat concedierea a 37 000 de 
muncitori. Decizia a fast luată 
după ce comisia de arbitraj in
stituită de direcție a respins re
vendicările muncitorilor‘privind 
sporirea salariilor.


