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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU 

in unități productive și de cercetare 

agricole din județul Constanța
La scurt timp după vizita tăcută în întreprinderi agri

cole de stat și cooperative agricole de producție, în uni
tăți de cercetare științifică din Bărăgan, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, însoțit de tovarășii Manea Mănescu, 
Paul Niculescu-Mizil, Vasile Vîlcu și Vasile Patilineț, a

avut marți, 20 iulie, o nouă șl fructuoasă întîlnire cu 
țărani cooperatori, lucrători din întreprinderile agricole 
de stat și specialiști de pe ogoare. De această dată, vizita 
de lucru a avut loc în unități productive și de cercetare 
din județul Constanța.

Acum, în plină vară, cînd în 
campanie se desfășoară concomi- 
1ent lucrările de recoltare, arături
le și semănatul celei de-a doua 
culturi, activitatea pe ogoare îm
bracă, așadar, dublul aspect al 
sfirșitului de etapă și al începutu
lui unei etape noi. Este un proces 
viu, dinamic, care antrenează in
tr-un efort unic munca harnică a 
zecilor, sutelor de mii de țărani 
cooperatori, activitatea organizato
rică a cadrelor de conducere din 
cooperative și din ferme, gîndirea 
inginerilor, munca mecanizatori
lor.

Ca de fiecare dată, prezența in 
mijlocul lucrătorilor pămintului a 
secretarului general al partidului, 
a celorlalți conducători de partid 
■ i de stat, a constituit un puternic- 
factor mobilizator, un prilej de 
amplă analiză a modului cum se 
traduc in viață obiectivele trasate 
de partid agriculturii, acest im
portant sector al economiei na
ționale, a problemelor complexe 
pe care le ridică etapa actuală, 
în județul Constanța vizita de 
lucru a tovarășului Nicolae 
Ceausescu, a celorlalți conducători 
de partid și de stat, a dobindit va
lențe noi. La Mangalia Nord, în 
iulie 1969, secretarul general al 
partidului, în întîlnirea pe care a 
avut-o cu președinții unor coope
rative agricole, a trasat sarcini deo
sebit de importante în ceea ce pri
vește activitatea cooperativelor și 
asociațiilor intercooperatiste pen
tru mai buna valorificare a fon
dului funciar, dezvoltarea legumi- 
culturii, creșterea în mari comple
xe de tip industrial a animalelor, 
valorificarea în condiții optime a 
amplului sistem de irigații. Din 
Dobrogea, respectiv din județul 
Constanța, a fost lansată, în pri
măvara anului acesta, patriotica, 
mobilizatoarea chemare la întrece
re pentru obținerea în condiții de 
irigare a 12 000 kg porumb boabe 
Ia hectar și a 4 500 in condiții o- 
bisnuite, a unei producții medii de 
grîu de 3 500 kg la hectar și a 
unei recolte medii la aceeași uni
tate de suprafață de 2 000 kg floa- 
rea-soareluL

Elicopterul în care se află secre
tarul general al partidului, ceilalți 
conducători de partid și de stat, 
care îl însoțesc în această vizită, 
survolează teritoriul județului. Mi
rifica priveliște a litoralului se es
tompează pe încetul și privirea este 
atrasă de peisajul rural dobrogean. 
Canalele de irigație ce se succed 
și se bifurcă în unduiri elegante, 
livezi și podgorii tinere se inter
calează întinselor lanuri de grîu, 
porumb, floarea-soarelui. Se văd 
construcții zootehnice moderne,
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sate, relevindu-și. prin culorile 
diafane ale caselor, tinerețea ne
dezmințită. în acest străvechi pă- 
mînt al țării, totul este tînăr. S-a 
născut o industrie puternică. Pă- 
mintul, gospodărit pe baze socia
liste, produce dincolo decît putea 
accepta cea mai îndrăzneață 
închipuire. Fapt subliniat cu pu
tere de secretarul general al 
partidului în numeroase împreju
rări. și ieri, cu deosebire, în fața 
rezultatelor remarcabile ale celor 
ce lucrează pămîntul, cresc ani
male, construiesc sisteme de iri
gații.

Elicopterul aterizează în plin 
cîmp, la ferma nr. 12 a întreprin
derii agricole de stat din comuna 
Dorobanțu. în întimpinarea secre
tarului general al partidului, a ce
lorlalți oaspeți, a venit un mare 
număr de oameni ai muncii, a- 
flați la secerișul păioaselor și la 
alte lucrări de întreținere a cul
turilor. Este pentru ei un prilej 

de o deosebită bucurie. Au adus 
flori, pe care le dăruiesc din ini
mă. Se scandează „Ceaușescu- 
P.C.R.", ..Ceaușescu și poporul*'. 
Cei prezenți își exprimă și cu a- 
cest prilej dragostea nețărmurită 
față de conducerea partidului și 
statului nostru, stima deosebită 
ce o poartă secretarului general 
al partidului, ale cărui îndrumări 
sint totdeauna program creator de 
muncă, directive clare în activita
tea practică, curentă și de pers
pectivă.

întreprinderea agricolă de stat 
din Dorobanțu este cunoscută nu 
numai în Dobrogea, ci în întreaga 
țară prin producții record obținu
te în ultimii ani la toate culturile. 
Anul trecut, de exemplu, de pe 
150 ha cultivate cu porumb irigat, 
s-a obținut o producție medie de 
10 000 kg boabe la hectar. Anul 
acesta, recoltele sînt și mai bune. 
Realitățile vorbesc de la sine. Di
rectorul întreprinderii, Nicolae 

Rahău, invită pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu într-un lan irigat. Po
rumbul a crescut ca pădurea, des, 
viguros. A roddt și a legat bine, 
întreprinderea a recultivat în pe
rimetrul irigat nu mai puțin de
cît 2700 ha porumb, iar specialiș
tii estimează o producție medie 
ce nu va fi sub 12 000 kg boabe 
la hectar. Hotărîrea lucrătorilor 
de la I.A.S. Dorobanțu, de a înde
plini angajamentul asumat de ju
dețul lor în fața întregii țări, este 
subliniată și de către șe
ful altei ferme a întreprin
derii — ferma nr. 13. Ingi
nerul Anghel Ungureanu arată că 
ferma pe care o conduce înregis
trează rezultate deosebite în cultu
rile irigate. întreaga unitate, sub
liniază directorul întreprinderii, 
a recultivat anul acesta, în acest 
sistem, jumătate din suprafețele a- 
rabile pe care le gospodărește.

Și culturile neirigate sînt bune 
anul acesta. La porumb, de e- 
xemplu, se estimează o producție 
corespunzătoare angajamentului 
luat, de circa 4 500 kg la hectar. 
Se vizitează suprafețe cultivate cu 
soia, unde se constată, de aseme
nea, o bună dezvoltare a plante
lor. Soia, plantă oleaginoasă, de
osebit de valoroasă, are nevoie, 
pentru a fructifica bine, de multă 
apă și soare. în dimineața de ieri, 
deși ploile au dat pămîntului 
destulă umiditate, aspersoarele îm
prăștiau cantități suplimentare de 
apă. Discuția pe tema acestei me
tode de udare duce la concluzia 
necesității de a se realiza asper- 
soare cu jet care să bată pînă la 
100 de metri, ceea ce ar duce la 
mai buna valorificare a apei. Oas
peții sînt informați că întreprinde
rea urmează să termine în cîteva 
zile recoltatul griului. Producțiile 
obținute Ia această cultură în 
cîmp irigat sînt de 3 700 kg ia 
hectar, iar în lanurile neirigate de 
3 200 kg. Pe suprafețele recoltate 
s-a trecut de îndată la pregătirea 
terenului și însămințarea pentru 
cultura a doua, îndeosebi cu po
rumb și plante furajere. Secretarul 
general al partidului recomandă 
specialiștilor întreprinderii să a- 
corde deosebită atenție extinderii 
culturilor duble, asigurîndu-se ast
fel valorificarea complexă a pă- 

(Continuare în pag. a IlI-a)

MESAJUL 
președintelui Consiliului de Stat
al Republicii Socialiste România,

Nicolae Ceausescu,
adresat participanților la cea de-a V-a Conferință 

mondială privind pacea mondială prin drept
îmi este plăcut să adresez un cald salut participanților Ia cea 

dc-a V-a Conferință mondială privind pacea mondială prin drept, 
care reunește juriști do frunte din lumea întreagă, chemați să 
aducă o contribuție activă la promovarea legalității internaționale, 
ia statornicirea păcii șl întărirea securității în lume.

In zilele noastre, lupta împotriva pericolului unul nou război, 
pentru pace și securitate a devenit cauza scumpă a tuturor popoa
relor dc pe glob : în întreaga lume se afirmă, tot mal puternic, 
noi șl noi forțe sociale, cercuri largi ale opiniei publice mondiale 
care, indiferent de convingerile lor politice, filozofice sau reli
gioase. se ridică cu hotărlre la luptă împotriva Imperialismului, 
pentru apărarea înaltei cauze a păcii.

Stabilirea unei păci trainice în lume înseamnă crearea acelor 
condiții care să permită traducerea In viață a dreptului inalienabil 
și egal al fiecărui popor la existența liberă, la o viață demnă, la 
suveranitate șl independență, I* afirmarea ființei sale naționale.

Republica Socialistă România militează activ pe arena inter
națională pentru promovarea coexistenței pașnice, pentru așezare* 
relațiilor dintre state pe temelia principiilor fundamentale ale 
dreptului internațional, care proclamă respectarea de către toate 
statele si față dc toate statele a suveranității șl independenței 
naționale, egalității în drepturi, neamestecului In treburile Interne, 
nerccurgerii la forță sau la amenințare* cu forța, avantajului

Observarea riguroasă a acestor principii, în litera șî spiritul 
lor. asigură cadrul internațional favorabil dezvoltării capacității 
creatoare, înfloririi economice șl spirituale a fiecărei națiuni, con
stituie. în același timp, condiția esențială a statornicirii unor relații 
de încredere și cooperare tntre state, a întăririi legalității și păcii 
internaționale.

Considerăm că in condițiile actuale, juriștilor, a căror misiune 
este de a sluji Ideile nobile ale justiției șl progresului social, tutu
ror oamenilor cărora le este scumpă cauza civilizației șl păcii, le 
revine înalta îndatorire de a milita ca dreptul internațional să 
devină un instrument eficace în lupta pentru zădărnicirea poli
ticii imperialiste de amestec, dictat și agresiune, excluderea forței 
din relațiile internaționale, lichidarea dominației coloniale și discri
minării rasiale, pentru asigurarea dreptului popoarelor de a hotări 
singure asupra destinelor lor.

Activitatea dv. este menită să promoveze dezvoltare* largă » 
cooperării intre națiuni, rezolvarea problemelor internaționale prin 
mijloace pașnice, să servească intereselor popoarelor și păcii.

Convins fiind că reuniunea dv. își va aduce contribuția la 
eforturile consacrate înfăptuirii idealurilor de libertate, pace și 
înțelegere internațională, urez succes deplin lucrărilor sale.

A INTRAT IN EXPLOATARE. CU PATRU LUNI ÎNAINTE DE TERMEN.

Linia ferată electrificată
Caransebeș - Reșița-Nordo ■> ->

Marți, la orele 11.45, in stația C.F.R. 
Reșița-Nord a sosit primul tren elec
tric cu o încărcătură de peste 1 400 
tone de mărfuri, remorcat de loco
motiva cu nr. 060-EA-075, condusă 
de mecanicul Petre Lăzâresca. A in
trat astfel in exploatare, cu 4 luni 
înainte de termen, linia ferată elec
trificată Caransebeș—Reșița-Nord. cu 
care se încheie modernizarea magis
tralei feroviare Craiova—Reșița — 
cea mai lungă linie electrificată pină 
acum in țara noastră.

Cu prilejul primei curse efectuate 
pe această magistrală, tovarășul Ion 
Sfercocea, prim-secretar al comite

PERSPECTIVELE NORMALIZĂRII
RELAȚIILOR DINTRE S.U.A. Șl R.P. CHINEZĂ

- IN INTERESUL COLABORĂRII
Șl DESTINDERII INTERNATIONALE

Opinia pubLică din România, ca și 
opinia publică internațională, a luat 
cunoștință cu viu interes de știrea 
intilnirii, care a avut Ioc recent la 
Pekin, intre premierul Consiliului de 
Stal al R. P. Chineze. Ciu En-lai, și 
consilierul președintelui Nixon pen
tru problemele securității naționale, 
Henry Kissinger, in cursul căreia — 
ca urmare a dorinței exprimate de 
partea americană — s-a stabilit ca 
președintele S.U.A. să viziteze China, 
la o dată convenabilă, înainte de luna 
mai 1972. Așa cum se arată in comu
nicatul adoptat, scopul intilnirii chi- 
no-americane la nivel înalt ■ va fi 
căutarea normalizării relațiilor bilate
rale, precum și un schimb de vederi 
asupra problemelor care interesează 
cele două țări.

Acordul asupra vizitei este un e- 
veniment ce se înscrie ca un nou 
și important pas in cadrul unui 
proces. pozitiv, deosebit de sem
nificativ pentru epoca actuală : a- 
firmarea unor tendințe realiste în 
viața internațională — tendințe ce-și 
găsesc o elocventă expresie in In
tensificarea și multiplicarea largă a 
curentului către normalizarea re
lațiilor unui șir de state cu Repu
blica Populară Chineză. Numai în ul
timul timp, un număr crescind de țări 
de pe diferite continente ale lumii — 
intre care Italia, Canada, Austria, 
Chile, Camerun, Kuweit — au stabilit 
raporturi diplomatice cu R. P. Chi
neză. După cum este cunoscut, nu
mărul statelor care intrețin relații 
diplomatice cu R. P. Chineză depă
șește astăzi 50. în diferite alte state, 
ca Japonia, Australia, Belgia și al
tele, cercurile conducătoare, persona
lități oficiale se pronunță pentru nor
malizarea relațiilor cu China popu
lară. O elocventă recunoaștere a ro
lului ce revine Chinei populare in 
viața internațională a constituit-o 
faptul că, anul trecut, pentru prima 
oară, în Adunarea Generală a O.N.U. 
majoritatea statelor membre s-au 
pronunțat pentru restabilirea dreptu
rilor legitime ale R.P. Chineze in 
această organizație.

Sint fapte care dovedesc, fără pu
tință de tăgadă. întărirea din ce în 
ce mai puternică a convingerii că 
reglementarea eficientă a oricăreia

tului municipal de partid, primarul 
orașului, a transmis constructorilor 
și instalatorilor. în numele locuitori
lor Reșiței, calde felicitări pentru 
această realizare. Darea în folosință 
a noii linii electrificate asigură 
transportul unor trenuri cu tonaj 
sporit, in condiții de deplină sigu
ranță a circulației. Totodată, sosirea 
primei locomotive electrice roma
nești la Reșița coincide cu o dată 
memorabilă in istoria bicentenară a 
Cetății de foc reșițene de unde, cu 
100 am in urmă, a plecat in cursă 
prima locomotivă cu aburi construi
tă aci. (Agerpres) 

din marile probleme care confruntă 
omenirea contemporană nu se poa
te concepe fără participarea R. P. 
Chineze. Acesta este, de asemenea, 
rezultatul succeselor obținute de R. P. 
Chineză pe calea edificării socialis
mului, in economie, știință și teh
nică, in cultură, pe plan social — 
succese care demonstrează marea for
ță creatoare a poporului chinez, ca
pacitatea sa de promovare a pro
gresului ; este, totodată, rezultatul 
politicii externe a Chinei populare, 
pusă in slujba luptei popoarelor pen
tru libertate, independență, progrss 
social și pace, al afirmării acestei țări 
ca factor de mare însemnătate al vie
ții internaționale.

Este îmbucurător că această con
vingere, care a fost si pină acum 
susținută in cercuri largi ale opi 

Maiestății Sale BAUDOUIN
Regele belgienilor

BRUXELLES
Cu ocazia zilei naționale a Belgiei, adresez Maiestății Voastre căl

duroase felicitări și cele mai bune urări pentru poporul belgian prieten.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Excelentei Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI 

îmi face plăcere să vă exprim, în numele meu personal, al guver 
nului și poporului irakian, sincerele noastre mulțumiri pentru amabilu 
dv. mesaj de felicitare adresat cu ocazia zilei naționale a Irakului.

Vă transmit, la rîndul meu, cu căldură bunele noastre urări.
HASSAN AL-BAKR

Președintele Republicii IroJi

150 de ani 

de la nașterea 

marelui poet 

patriot 

VASILE ALECSANDRI

• 0 via(ă închinată po
porului, progresului, 
artei

de Zaharin STANCU

• Conștiință angajată, 
militantă

de Edgar PAPU

• Ctitor al teatrului ro
mânesc

de Valeria RAPEANU

• Făuritor de limbă li
terară

. de George MUNTEAN
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ÎN ZIARUL DE AZI:

• IN LUMINA PROGRA
MULUI DE ACȚIUNE 
IDEOLOGICO - EDUCATI
VĂ - SARCINI DE SEA
MĂ ALE ȘTIINȚEI E- 
CONOMICE • CUNOA
ȘTEREA REALITĂȚILOR, 
CONTROLUL SISTEMA
TIC - ATRIBUTE ESEN
ȚIALE ALE MUNCII 
DE PARTID EFICIENTE
• STAREA TIMPULUI 
Șl PROBLEME ALE RE

COLTĂRII © SPORT

niei publice din S.U.A., In rlndul 
unui șir de personalități ale vieții 
politice, iși găsește astăzi drum 
și în politica oficială a Statelor U- 
nite care, prin hotărîrea anunțată, 
fac, practic, primul pas in direcția 
renunțării la politica nerealistă pe 
care au promovat-o timp de mai 
bine de două decenii fată de China 
populară.

întreaga desfășurare a vieții In
ternaționale din epoca noastră de
monstrează concludent că o politică 
externă care nu ține seama de reali
tăți este sortită să înregistreze 
eșecuri, e lipsită de perspectivă și nu

Romulus CAPLESCU 
Ion FÎNTÎNARU

(Continuare în pag. a V-a)
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lN LUMINA PROGRAMULUI

DE A CȚIUNEIDEOLOGICOEDUCA TIVĂ
CUNOAȘTEREA REALITĂȚILOR, 

CONTROLUL SISTEMATIC -
Sarcini de seamă ale științei economice

în cadrul amplului program de *- 
ducare comunistă a Întregului po
por. elaborat de tovarășul Nicolae 
Coaușescu. un punct distinct private 
Stanțele sociale. îmbunătățirea pre
dării lor in școală, ca si dezvoltarea 
cercetării In aceste științe, corespun
zător nevoilor societății noastre. Ca 
unul ce lucrez Ln domeniul 9tilnț<-’i 
economice, să-mi fie permis ca. por
nind de la indicațiile deosebit de pre
țioase cuprinse in expunerea secre
tarului general al partidului la Con
sfătuiri activului de partid din do
meniul Ideologiei și al activității po
litice și cultural-educative, să-mi ex
prim citev* ginduri cu privire la 
modalitățile de a realiza sarcinile 
trasate Ln acest sector.

Marxlsm-leninismul este o știință 
vie. care pune în centrul ei omul 
care muncește, cu nevoile și aspira
țiile sale, cu trecutul, prezentul și 
x îitorul lui, cu demnitatea și forța 
’ui creatoare. Prin însăși natura sa. 
marxism-lenînismul este indisolubil 
legat de viață, de 
toți cei ce mun
cesc, de ceea ce 
este vital pentru 
ei. de tot ceea ce 
este înaintat, pro
gresist, 
serviciul 
Cu un 
marxism -leninis
mul înseamnă, 
înainte de toate, 
OM. OM AX 
MUNCII. ,

Toate acestei 
sint pe deplin va
labile și pentru 
știința economică 
in calitate de par
te componentă, parte centrală, a 
marxismului. Este firesc dar ca. 
ax-ind ca nucleu teoretic eco
nomia politică, sistemul științelor 
economice sâ se dezvolte continuu 
In condițiile socialismului, să se per
fecționeze in fiecare componentă a 
sa — economia politică, științele 
economice speciale sau funcționale, 
cele de ramură, ale întreprinderii, de 
graniță, istorico-economice ca și cele 
care tratează problemele economiei 
: r.ternaționale — evident pe aceeași 
temelie teoretică, metodologică si 
ideologică, marxism-leninismul. Ne
înțelegerea corectă a sistemului 
științelor economice, a intercondițio- 
nârilor pe care obiectiv le presu
pune, n-ar putea decit să frineze 
progresul lor și să ducă la atitudini 
eronate in privința rolului activ, mi- 
lit-ant-revoluționar pe care trebuie 
sâ-1 aiba fiecare din aceste științe. 
Atribuirea unui caracter exclusiv 
tehnic sau tehnico-organizatoric ști
ințelor economice speciale, de ra
mură, de întreprindere sau de gra
niță, nu poate decit să împingă 

, la ideea greșită câ respectivele 
discipline nu ar avea și ele un 
conținut istoric de clasă, că ar 
fi „independente" de orinduirea 
social-eoonomică și ar avea un cir
cuit științific separat, distinct, de 
economia politică. Or. aceasta n-ar 
putea decit să conducă la diminua
rea atitudinii științifice critice față 
de concepțiile apologetice burgheze, 
retrograde din domeniul respectiv, 
ar crea pericolul preluărilor necri- 
tice. care nu țin seama de natura 
societății socialiste. Asemenea situa
ții sint înlesnite și de îngustimea 
empirică ce se constată uneori, de 
formalizarea unor procese, metode 
și. mai ales, de concentrarea atenției

exclusiv asupra laturii cantitative a 
fenomenelor și proceselor. îndeosebi 
de ramură sau Întreprindere, scă- 
nindu-se cin vedere latura lor ca
litativă. socială și idcologică-poHllcâ. 
Or, știința economică, irtbuie să Îm
bine. Intr-o unitate dialectică, atit 
latura cantitativă dt și cca cali
tativă. Altfel ne-am priva de Însăși 
cunoașterea corectă a realității. Nu-i 
de mirare că, atunci cind se în
calcă această cerință în ce privește 
analiza stărilor de fapt din econo
mia capitalistă, de pildă, se ajunge 
— după cum remarca secretarul ge
neral al partidului. — la ignorarea 
racilelor, la tratarea pur academică 
a tarelor acestuia.

în legătură cu aceasta, este cu
rios. dar. uneori, economiști nemar- 
xiști sint mai critici față de pro
cedeele științei economice burgheze 
decit unii economiști care vor să fie 
numiți marxiști. Dau un singur 
exemplu. Intr-o lucrare recentă, in
titulată „Conceptualizările implicit

nu pot apărea decit ca nefon
date acele încercări ce s-nu făcut 
simțite de a se ajunge la lichidarea 
practică a predării economiei politi
ce a capitalismului in invățămintul 
superior, inclusiv a celui economic, 
ca și tendințele de a considera că o 
disciplină economică de ramură sau 
întreprindere ori de graniță ar fi „in 
afara" ideologici și politicii.

In lumina măsurilor adoptate de 
către conducerea partidului nostru 
pe baza propunerilor făcute de către 
secretarul general al partidului, con
sider de eea mai mare importanță 
dezvoltarea susținută, impulsionarea 
energică a cercetării științifice eco
nomice. Numai o cercetare profundă 
a realităților vii oferă oosibilitatea 
de a ridica atit nivelul practicii eco
nomice, cit și pe cel al învățămintu- 
lui. în același timp, aceasta este o 
cale sigură de îmbunătățire a activi
tății de educare comunistă a studen
ților. elevilor, a tuturor cetățenilor. 
In acest sens, sarcina trasată econo-

pus in 
omului, 
cuvint. Spiritul militant, combativ să devină

o caracteristică permanentă a cercetăm
normative și limitele modelizării în 
economie". cunoscutul economist 
francez Franțois Perroux, care nu 
este marxist. scrie : ..economia 
capitalistă (economia de piață) 
așa cum este ea înțeleasă de concep
tualizările și modelările „științei" 
ortodoxe (el se referă la știința eco
nomică burgheză contemporană din 
Occident — n.n.), nu este inteligibilă. 
Conceptele și modelele, implicit nor
mativele de care se uzează în mod 
curent sint alibiuri, iar nu răspun
suri la chestiunile concrete ale popu
lațiilor și. mai ales, ale celor mai 
defavorizate, aflate la marginea so
cialului... Empirismul cantitativ nu 
schimbă nimic din insuficiențele in
terpretărilor generale. Nici economia 
de astăzi, nici cea care poate fi ra
țional prevăzută pentru miine, fie la 
scara națiunilor dezvoltate sau sub
dezvoltate. fie la scară mondială, nu 
poate fi interpretată corect în ter
menii de piață și ai concurenței com
plete. A continua, așa cum mulți o 
fac, pe acest drum ar însemna să 
renunți la controlul științific al cu
noștințelor economice. Aceasta ar 
însemna să participi la o minciună 
și la o rea credință socială, să pui in 
ecuații (simple și puțin adaptate la 
obiect) o ideologie de justificare și o 
apologie indirectă a capitalismului 
actual". Or, dacă autorul amintit face 
aceste constatări, este limpede că 
cu atit mai aprofundată trebuie să 
fie analiza critică făcută de către 
marxist-leniniști capitalismului și 
ideologiei sale. Dezvăluirea exploa
tării și asupririi omului de către om, 
lupta împotriva ei, ca și a ideologii
lor respective constituie, de altfel, o 
cerință fundamentală a umanismu
lui socialist și a științei economice 
marxist-leniniste. In acest context,

progresul efectiv și modernul real — 
in locul acelor tratări sumare care, 
sub etichete sunătoare, ascund de 
multe ori conținuturi învechite, de
pășite și, nu o dată, cu caracter de 
piedică în calea adevăratului pro
gres. Unitatea dintre învâțămfntul e- 
conomic, cercetare și producție va 
putea fi, în mare măsură, ușurată 
dacă facultățile economice vor con
lucra, potrivit specificului lor, direct 
cu anumite mari întreprinderi, cen
trale industriale, bănci ele. care să 
servească, intr-un anumit sens, drept 
un fel de stații-pilot atit cercetării, cit 
.și invățămintului. Stabilirea unor 
forme precise de colaborare orga
nică, eventual încadrarea mem
brilor catedrelor economice și a cer
cetătorilor .științifici in organele co
lective dc conducere ale unor insti
tuții economice centrale, ale centra
lelor industriale, marilor întreprin
deri etc. nu ar putea decit să fa
vorizeze corectarea științifică fruc
tuoasă, perfecționarea învăț anunțu

lui, cît și bunul 
mers al respecti
velor organisme. 
Evident, se im
pune și o mai 
bună organizare 
a cercetării știin
țifice in cadrul 
catedrelor econo
mico din invătă- 
m intui superior, 
căci aci se simte 
nevoia unei con
centrări, coordo
nări și direcțio
nări sistematice 
a eforturilor ca
drelor didactice 
spre rezolvarea 
mare însemnătate, 

rezolvarea

atribute esențiale ale muncii
de partid eficiente

miștilor de a aborda problemele ma
jore ale creșterii economice (parte 
componentă de cea mai mare însem
nătate a economiei politice a socia
lismului), ale perfecționării bazei 
economice, ale acțiunii legii valorii, 
previziunii și prognozei economice, 
colaborării și cooperării economice in
tre țările socialiste, integrării socia
liste și altele, pun in evidență im
portanța excepțională pe care parti
dul o acordă științei economice și 
totodată răspunderea cu care po
porul investește pe economiștii săi. 
Economiștilor li se cere — și pe 
bună dreptate — să-și aducă o mai 
mare contribuție la soluționarea pro
blemelor cu care este confruntată 
societatea noastră, in lumina cri
teriului absolut al eficienței produc
ției sociale — ridicarea sistematică a 
nivelului de trai material și spiri
tual al tuturor membrilor societății. 
Este o sarcină de onoare căreia va 
trebui să-i facem cu toții fată cît 
mai bine. Și, firește, îndeplinirea ei 
depinde, într-o măsură hotărîtoare, 
de legarea efortului teoretic He pro
blemele practicii, ale vieții reale, 
știut fiind că o teorie bună este cel 
mai practic lucru, iar cînd teoria cu
prinde masele — așa cum a arătat 
Marx — ea devine o forță materială.

în acest context, apare deosebit de 
limpede marea valoare a tezei uni
tății indisolubile ce trebuie să dom
nească intre invățăniint, cercetare 
științifică și producție, afirmată de 
repetate ori și subliniată din nou, 
recent, la ședința Consiliului învâță- 
mîntului Superior de către secreta
rul general al partidului. Această 
unitate va asigura un conținut su
perior calitativ și mai eficient în- 
vățămîntului economic, va favoriza

Trei întrebări stringente 
pentru fiecare economist
Din Inițiativa și prin 

cuvintul secretarului său 
general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, partidul a a- 
dresat o vibrantă și prin
cipială chemare comunis
tă la îmbunătățirea radi
cală a întregii activități 
politice, ideologice și cul
tural-educative.

In fața acestei chemări, 
mi se pare absolut firesc 
să ne punem, fiecare. în
trebarea : in ce fel acțio
năm, la locul nostru de 
muncă, pentru a transpu
ne in viață linia generală 
a Partidului Comunist Ro
mân de făurire a societă
ții socialiste multilateral 
dezvoltate ?

întrebarea implică o 
confruntare deschisă intre 
ceea ce avem obligația 
morală să dăm societății 
— și ceea ce efectiv reu
șim să dăm.

Fără îndoială, cu cît 
realizările colectivului in 
care lucrăm sint mai con
sistente (și fiecare colec
tiv ere anume realizări), 
cu atit confruntarea la 
care mă refer este mai 
dificilă ; in același timp, 
cu cît găsirea unui răs
puns apare mai dificilă, 
cu atit mai real se dove
dește a fi pericolul apa
riției unor manifestări de 
«utomulțumire.

Automulțumirea consti
tuie un pericol, deoarece 
frinează efortul de per
fecționare, de autodepă- 
șire șl limitează astfel 
creativitatea muncii. Or, 
societatea socialistă mul
tilateral dezvoltată pe 
care dorim s-^ construim 
nu este, pină la urmă, 
decit rezult 
men lung a 
fiecare zi și a fiecăruia 
dintre noi, activitate care 
numai intr-o asemenea 
perspectivă iși dobindește 
justificarea socială, se 
Încarcă de conținut.

In acest context, soco
tesc că și economiștii 
care lucrează in sectorul 
cercetării au să-și pună

destule întrebări ; cel pu
țin trei mi se par de 
stringentă actualitate : Ce 
cercetăm ? Cum cerce
tăm ? Pentru cine cerce
tăm ?

Ce cercetăm ? Este un 
fapt indiscutabil că după 
Congresul al IX-lea fron
tul cercetării economice 
s-a lărgit și sub aspect 

' instituțional (printr-o re
țea de institute) și sub 
aspectul tematic.

Sub impulsul dat nemij
locit de conducerea parti
dului pentru promovarea 
dezbaterilor științifice și 
antrenarea economiștilor 
la elaborarea de studii 
necesare deciziilor de po
litică economică, litera
tura economică originală 
se îmbogățește treptat. Cu 
toate acestea, oricine me
ditează cu spirit de răs
pundere la adevăratul in
ventar de probleme eco
nomice asupra cărora se
cretarul general al parti
dului atrage atenția că 
sint încă necesare analize 
profunde, marxist-leni- 
niste, nu poate să nu do- 
dindească o mai clară 
imagine autocritică asu
pra eforturilor teoretice 
și practice pe care cei ce 
lucrează in acest domeniu 
le au de făcut spre a-și 
putea îndeplini misiunea 
socială asumată.

Cum cercetăm ? Concu- 
mitent cu lărgirea ariei 
tematice, se perfecționea
ză in ultimii ani și instru
mentarul analitic folosit, 
sint modernizate metodele 
și tehnicile de investiga
ție, lucrările apărute sint 
tot mai mult eliberate de 
balastul dogmelor și al 
practicilor exegetice.

Toate acestea sint bu
nuri ciștlgate de cerce
tarea economică româ
nească, tot sub impulsul 
conducerii partidului — 
neobosit In Îndemnul spre 
o gindire vie. spre o in
vestigație cu adevărat 
creatoare și efecientă. în 
același timp, nu se poate

să nu observăm in unele 
lucrări tendințe de ab
stracționism (a nu se con
funda cu abstractizarea 
proprie cercetării) in care 
analiza pare a se face 
„per se", pentru sine în
suși, fără un obiectiv 
practic nemijlocit și pre
cis determinat, ca și une
le inacceptabile tendințe 
de „hermafroditism ideo- 
logic“, de pseudo-armo- 
nizare a unor concepte 
sau poziții ireductibil an
tagoniste.

Mesajul profund al che
mării partidului urmărește 
să asigure o orientare 
permanent clară și o reală 
eficiență socială cercetării 
marxiste militante, pro
fund angajate, creatoare 
prin luciditatea funcției 
transformatoare a lumii. 
A năzui să faci din fie
care lucrare o torță capa
bilă să elucideze vreunul 
din atit de complexele 
aspecte ale evoluției eco
nomice contemporane și 
să contribuie prin aceasta 
la înfăptuirea practică a 
politicii partidului — mi 
se pare a constitui unul 
din sensurile chemării a- 
dresate economiștilor prin 
documentele pe care le 
discutăm.

Pentru cine cercetăm ? 
Măsurile luate in ultimii 
ani au avut ca obiectiv să 
pună capăt, sub aspect 
organizatoric, unei rupturi 
care exista intre cercetare 
și practică. Oricine 
crează in institutele 
partamentale ințelege 
tăzi infuzia de viață 
care aceste măsuri o , 
da cercetării. Ce sens dăm 
însă noțiunii de practică 
sau care este sfera prac
tică pe care o avem in 
vedere ? Nu o restringem 
oare excesiv* uneori ?

A gindi la aceste între
bări reprezintă primul 
pas spre înțelegerea che
mării partidului de așe
zare a întregii activități 
de cercetare cu fața spre 
viață, spre oameni, spre

lu- 
de- 
as- 
pe 

pot

milioanele de tovarăși cu 
care construim o lume 
nouă. Un profesor occi
dental definea nu de mult 
cercetarea economică 
drept „o știință ciuntită" 
prin pierderea orizontului 
uman al dezvoltării. Oare 
nu sint tocmai economiștii 
marxiști primii chemați 
să asigure acestei disci
pline rațiunea ei ultimă, 
intorcind-o cu fața spre 
largile ei orizonturi uma
ne — așa cum, de altfel, 
presupune in mod orga
nic economia marxistă ? 
Aceasta nu înseamnă insă 
numai abordarea proble
melor fundamentale ale 
dezvoltării economice și 
abordarea lor militantă, ci 
și preocuparea de comu
nicare educativă a rezul
tatelor ei, de contopire 
efectivă in efortul națio
nal de făurire a socialis
mului dezvoltat, de par
ticipare sub toate forme
le la cizelarea trăsături
lor comuniste ale omului 
nou — gindit ca înfăp
tuirea cea mai de preț a 
orinduirii noastre.

Să ne punem cel puțin 
cele trei întrebări amin
tite și să pornim de aici 
la analiză.

Nu este ușor să-ți faci 
autocritica. Nu este mai 
ușor să primești critica.

Să punem insă ca 
motto la analiza activității 
noastre, remarca celui 
care ne cheamă să fim 
mal atenți la perspectiva 
istorică a muncii cotidie
ne : „Dacă spunindu-le 
părerea noastră critică, 
deschis, se vor supăra ini
țial, pe moment, o să le 
treacă, deoarece supăra
rea in general trece, și 
se vor convinge pină la 
urmă că noi am avut 
dreptate, că aceasta ser
vește cauzei socialismului 
și comunismului".

Cosțin MURGESCU 
membru corespondent 
al Academiei

unor probleme de
Un rol important in 

multora din aceste probleme îl poate 
avea sistemul contractelor. Promova
rea acestui sistem presupune insă nu 
numai interes, dorință sau pasiune, 
ci și măsuri organizatorice, practice 
corespunzătoare. în acest, scop, un pas 
înainte l-ar putea constitui, de pildă, 
crearea unui Centru de cercetare eco- 
nomică-științifică și de asistență eco- 
nomico-organizatorică al Ministerului 
Invățămîntului, structurat pe princi
palele domenii de activitate ale ca
tedrelor. Lucrind pe bază de contrac
te, el ar putea oferi instituțiilor eco
nomice centrale posibilitatea de a 
angaja elaborarea unor studii teo
retice șt practice ce le sint necesare, 
punindu-le la dispoziție forțele știin
țifice cele mai competente. De ase
menea, catedrele economice de ra
mură, de întreprinderi, de contabili
tate, de analiza activității economi
ce, de mecanizarea evidenței ș.a.m.d. 
din întreaga țară ar putea acorda, in 
aceleași condiții, asistența econo- 
mico-organizatorică unităților eco
nomice. Este un lucru bine știut că 
o asemenea formă de activitate cu
noaște o răspîndire largă în diferite 
țări avansate economic. experiența 
demonstrind eficiența sa.

Realizarea unității dintre învăță- 
mintul economic, cercetare și pro
ducție face necesară și examinarea 
altor probleme. Astfel, se cere, asi
gurată legătura organică și continui
tatea dintre învățămîntul economic 
mediu și cel economic superior, va
lorificarea largă in invățămintul su
perior a aptitudinilor căpătate de 
absolvenții liceelor economice, forme 
de îndrumare pe parcurs a licee
lor economice de către profesorii 
din invățămintul economic superior 
ș.a.m.d. Ca urmare, ar trebui să 
crească rolul Academiei de Studii 
Economice in formarea de cadre le
gate multilateral de producție pen
tru liceele economice. Aceasta pune, 
odată mai mult in evidență impor
tanța valorificării mai intense a 
posibilităților facultății de Econo
mie generală în Academia de Studii 
Economice.

La mobilizarea concretă a forței 
creatoare a economiștilor din întrea
ga țară pentru realizarea in cele mai 
bune condiții a amplului program 
trasat de Congresul al X-lea al par
tidului, ca și a programului de edu
care comunistă a poporului sinteti
zat in recenta expunere a secretaru
lui general al partidului, ar putea a- 
duce o contribuție și crearea unei 
asociații a economiștilor din întreaga 
țară, cu filiale locale și cercuri pe 
unități sau grupuri de unități eco
nomice, care să lucreze în strînsă 
legătură cu Academia de științe so
ciale și politice, sub îndrumarea 
partidului. In felul acesta, activitatea 
de dezvoltare a spiritului economic- 
gospodârcsc, de folosire cît mai ra
țională a resurselor de ridicare a con
științei economice și politice socia
liste ar beneficia de noi modalități 
de acțiune eficace.

Forța deosebită a programului mul
tilateral de intensificare a activită
ții ideologice, educative, elaborat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu constă, 
după părerea mea, în faptul că el 
răspunde unor necesități reale, 
stringente ale dezvoltării societății. în 
aceasta și rezidă sursa atașamentu
lui pe care fiecare om al muncii 
îl manifestă față de el, ca și siguran
ța că acest program va fi transpus în 
viață de întregul popor cu toată in
teligența și energia sa creatoare.

Prof. unlv. dr.
N. N. CONSTANTINESCU

Timișul, județ cu o economie com
plexă, in plină dezvoltare, urcă in 
noul cincinal, asemenea întregii țări, 
noi trepte ale progresului și civili
zației. La finele noului ‘cincinal — 
1971—1975 — industria județului va 
realiza o producție globală de 10 
miliarde 570 milioane lei, ceea ce 
înseamnă o creștere de 74,1 la sută 
față de nivelul anului 1970. Atinge
rea acestei cote înalte de dezvoltare 
economica se fundamentează atit pe 
înfăptuirea unul însemnat volum de 
investiții, cit și pe creșterea cu a- 
proape 50 la sută a productivității 
muncii, comparativ cu realizările din 
1970.

Pornind de la aceste date ale dez
voltării economice a județului, este 
lesne de înțeles că problemele pe 
care le ridică înfăptuirea noului plan 
cincinal nu sint nici puține, nici 
ușoare. Un rol important in înfăp
tuirea obiectivelor propuse revine 
comisiei economice a comitetului ju
dețean de partid.

„Am încercat să transformăm comi
sia noastră economică intr-un instru
ment eficace de lucru, prin care să 
putem interveni cu promptitudine și 
competență in soluționarea principa
lelor probleme — ne spunea tov. Ilie 
Morodan, secretar al Comitetului ju
dețean de partid Timiș. Formată din 
activiști, membri ai comitetului jude
țean, cadre de conducere din econo
mic, specialiști din proiectare, cerce
tători. cadre din invățămintul supe
rior și din instituțiile de sinteză, co
misia economică ajută în permanentă 
comitetul județean in probleme esen
țiale privind îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor de plan, realizarea la ter
men a obiectivelor de investiții și a- 
tingerea parametrilor la noile capaci
tăți ; sprijinirea < ' ------
partid și comisii
lor economice din 
întreprinderi în 
îmbunătățirea ac
tivității producti
ve ; descoperirea 
de noi rezerve 
de creștere a pro
ducției ; prezenta
rea de pi opuneri r........ .. ...........
tarea in profil teritorial a economiei 
județului, sintetizind noile tendințe 
in domeniul economic ; sesizarea ne
ajunsurilor și greutăților, intervenind 
operativ pentru luarea celor mai co
respunzătoare decizii de înlăturare a 
lor".

O asemenea orientare a activității 
comisiei economice a fost de natură 
să situeze preocupările ei în centrul 
problemelor economice majore. Stu
diile, analizele, controalele efectuate 
și măsurile stabilite în zeci de unități 
— demonstrind prezența aproape ne
întreruptă a membrilor comisiei nu 
numai in îocurilc-chcie, ci și in uni
tăți dc mai mică importanță, cunoaș
terea nemijlocită a realităților — au 
dat putință comitetului județean de 
partid să dezbată, pe baze temeinic 
fundamentate, probleme de stringenții 
actualitate cum ar fi: valorificarea re
zervelor de reducere a consumului de 
materii prime, materiale, combustibil 
și energie, de creștere a productivită
ții muncii in întreprinderile indus
triale, îmbunătățirea activității orga
nelor și organizațiilor de partid în do
meniul pregătirii și creșterii nivelului 
de calificare a cadrelor.

„Considerăm că un factor esențial, 
menit să sporească eficiența întregii 
noastre activități — spunea ing. Gh. 
Cristea, șeful sectorului de coordo
nare și sinteză economică — este 
strădania de a nu ne opri la jumăta
tea drumului, de a duce pină la capăt 
acțiunile întreprinse, ceea ce presu
pune înfăptuirea unui control exigent 
al îndeplinirii măsurilor stabilite, îm
pletit in mod firesc cu sprijinul di
rect, cit mai eficace, acordat unități
lor economice, organizațiilor (le partid 
respective pentru ca măsurile (le na
tură politico-educativâ să fie îndrep
tate cu prioritate spre obiectivele e- 
conomice majore".

Concludent pentru aceste preocu
pări este modul in care a acționat 
comisia economică în problema pre
gătirii cadrelor necesare industriei. 
După plenara comitetului județean 
consacrată acestei teme, membrii 
comisiei economice au sprijinit or
ganizațiile de partid în aplicarea 
măsurilor stabilite, efectuind con
troale in 24 de întreprinderi. Con
cluziile an evidențiat că programele 
de pregătire Drofesionalâ au fost 
revizuite cu seriozitate, in funcție de 
hoțărîrea luată de a se asigura în 
județ, in anii 1970—1975, încă 60 000 
de muncitori calificați ; totodată, s-a 
relevat necesitatea ca conducerile 
noilor întreprinderi prevăzute a intra 
in funcțiune in 1972 să se ocupe 
indeaproape de cadrele cu care vor 
lucra și care la ora actuală sint pre
gătite în diferite unități de profil.

In strinsă corelație cu această pro
blemă majoră care vizează perspec
tiva, comisia acționează cu Insisten
ță și in domeniul realizării exem
plare a investițiilor. Cite un activist 
din cadrul comisiei participă nemij
locit la analize și stabilirea măsurilor ’ 
pe șantierele noilor intreprinderi, ur
mărind asemenea obiective complexe 
cum sint : respectarea termenelor de

organizațiilor de

dare in funcțiune, punindu-se accen
tul pe executarea unui volum cit mai 
mare de lucrări in regie proprie, co
relarea termenelor de achiziționare a 
utilajelor tehnologice cu graficele de 
montaj, asigurarea muncitorilor care, 
vor deservi aceste utilaje, și. conco
mitent, educarea lor in spiritul eti
cii muncitorului înaintat, intruclt 
știut este că mulți din aceștia provin 
din mediul rural. La fabrica de su
veici din cadrul întreprinderii „Am
balajul metalic", de pildă, s-a ur
gentat montarea unor utilaje prin 
însăși participarea muncitorilor fa
bricii, secția producind astăzi la în
treaga sa capacitate. Cu alte cuvin
te, făcindu-se apel la conștiința sa- 
lariațilbr, aceștia au înțeles impe
rativul momentului și n-au pregetat 
nici un efort pentru a asigura pu
nerea in funcțiune a unor capaci
tăți intr-un timp cit mai scurt. „Ne-am 
convins din proprie experiență de e- 
fectele pozitive ale preocupării comi
siei economice pentru finalizarea ac
țiunilor — preciza ing. Neculai Iones
co. directorul fabricii „Azur". Deși 
problemele sint complexe, nu am fost 
„inundați" cu tot felul de planuri de 
măsuri. în fiecare unitate există un 
plan unic, vizind toate aspectele im
portante și în care includem ceea ce 
se ivește nou pe parcurs. Conștiința 
existenței unui control consecvent, 
riguros — și comisia economică iși 
exercită atribuțiile ce îi revin în a- 
cest domeniu — mărește propria 
noastră exigență, spiritul nostru de 
răspundere".

Cintărind munca comisiei econo
mice județene, experiența ei pozitivă, 
ca și direcțiile de perfecționare a 
activității acesteia, directori. ingi
neri, secretari de organizații de 
partid cu care am discutat au aub-

tre cercetare și producție urmărește, 
mai ales pentru anii ce vin, solu
tionarea unor aspecte privind orga
nizarea muncii, sociologia și psiho
logia ei, folosirea unui sLstem infor
mațional modern și a mașinilor elec
tronice de calcul. Important este ca 
atit in unitățile productive și in cele 
științifice, cit și la nivelul comisiei 
economice au fost precizate răspun
deri și termene pentru diferitele ac
țiuni întreprinse in acest domeniu.

Pentru a-și îndeplini programul 
complex de activitate ce-i stă in 
față, comisia economică a județului 
Timiș și-a stabilit nu numai obiec
tive precise, ci și unele mijloace îm
bunătățite de lucru.

Nu este însă mai puțin adevărat 
că in activitatea comisiei economice 
mai persistă elemente de tehnicism, 
pe alocuri chiar unele metode de 
muncă funcționărești. Sint încă 
membri ai acestei comisii care con
sideră că sarcina lor s-ar putea limita 
la analize economice, la verificarea 
indicatorilor de productivitate a mun
cii, rentabilitate, preț de cost și a 
altor indicatori economici, care înțe
leg că întreaga activitate a colective
lor poate fi interpretată numai după 
date statistice, uitind uneori că sint 
activiști de partid, adică lucrători 
politici. Nu in toate cazurile, membrii 
comisiei economice, aflîndu-se într-o 
întreprindere sau alta, urmăresc mo
dul cum munca de partid, cu mijloa
cele ei specifice de influențare po
litico-educative, este conectată la 
aspectele calitative, majore ale pro- 

. ducției ; și mai rar se întimplă ca 
membrii acestei comisii să se inte
reseze de activitatea comisiilor 
propagandă și de

ia ța arti
privind dezvol- Uniat, ca un element esențial, com

petența îndrumării, trăsătură ce de
rivă, înainte de toate, din aceea că 
membrii comisiei economice sint spe
cialiști de înaltă calificare economică 
și tehnică, cu experiență în producție 
și o bună pregătire politico-ideologi- 
că. Principala lor metodă de lucru 
constă in analizarea diferitelor feno
mene economice. în stabilirea — cu a- 
jutorul unor specialiști din unitățile 
respective, a unor cadre din invăță- 
mintul superior, din institutele de cer
cetare și proiectare. — a unor măsuri 
operative și acordarea unui ajutor 
calificat, eficient. După cum ne re
lata directorul întreprinderii „Elec
tromotor", tov. Marin Tănasc, fa
brica a fost sprijinită atît in îm
bunătățirea activității de export, de 
investiții, de structurale a cadrelor 
calificate, prin analize și recoman
dări concrete, cit și in soluționarea 
unor probleme ce au depășit la un 
moment dat posibilitățile uzinei. 
Și exemple de acest fel se pot da 
din mai toate întreprinderile. Esen
țial este că conducerile întreprinde
rilor sint stimulate să-și sporească 
spiritul de inițiativă și răspundere, 
să desfășoare o activitate inde
pendentă, creatoare , in aceste con
diții, sprijinul despre care aminteam 
fiind, în mod evident, o fațetă a unei 
conlucrări operative, rodnice. Par ti- 
cipind la ședințe ale comitetelor de 
partid, la adunări ale organizațiilor de 
bază și la adunări ale salariaților, 
membrii comisiei economice sint, tot
odată, in măsură să sprijine orga
nizațiile de partid in perfecționarea 
stilului lor de muncă, deși, din a- 
cest punct (le vedere, mai sint de 
semnalat destule lacune, îndeosebi in 
cc privește folosirea tuturor forme
lor muncii politico-educative de masă 
pentru realizarea sarcinilor econo
mice.

Una din trăsăturile definitorii ale 
activității comisiei economice o con
stituie perseverența in a îmbina pre
ocupările actuale cu cele de perspec
tivă. în domeniul autoutilării. de pil
dă, fiecare întreprindere a fost ajuta
tă să-și elaboreze un program concret 
atît pentru anul in curs, cit și pe în
tregul cincinal. insistîndu-se pe an
trenarea mai largă a tuturor specia
liștilor, pe colaborarea și cooperarea 
dintre unități, pe organizarea unor 
schimburi de experiență, prin inter
mediul cabinetelor de organizare ști
ințifică a producției și a muncii.

Preocuparea privind îmbinarea sar
cinilor curente cu cele de perspectivă 
a contribuit la legarea mai strinsă 
a cercetării științifice cu producția, 
în întreprinderi și combinate se 
realizează cercetări proprii, se con
struiesc mașini, instalații și utilaje 
după proiecte uzinale („Electro
motor", unitățile de proiectare), 
se perfecționează procese tehno
logice (U.M.T., „Electrobanat", „A- 
zur“, „Solventul"), se elaborează me
tode noi de reducere a consumurilor 
specifice (în unitățile combinatelor 
textile din Timișoara și Lugoj la 
Combinatul de încălțăminte, la Trus
tul de construcții și Institutul jude
țean de proiectări). Colaborarea din-

de 
muncă politică de 
masă din între
prinderi, spre u 
găsi soluții poli
tice comune in 
vederea rezol
vării unor pro
bleme <um ar 11 
îmbunătățirea cli
matului de mun

că. a raporturilor dintre salariați, 
creșterea conștiinței lor socialiste, 
stimularea atitudinii combative, in
transigente împotriva fenomenelor 
negative din viața colectivului ș.a.

..Intr-adevăr — sublinia tovarășul 
Mihai Telescu, prim-secretar al Co
mitetului județean Timiș al P.C.R., 
in discuția finală — pentru ridicarea 
activității comisiei economice, jxjziti- 
vă in ansamblu, la nivelul cerințelor 
și exigențelor etapei actuale, mai sini 
de adus destule corective. îndeosebi 
pentru ca sarcinile să fie realizate cu 
participarea tuturor membrilor comi
siei, pentru ca obiectivele principal > 
— vizind realizarea investițiilor, ridi
carea nivelului tehnic al producției, 
folosirea deplină a capacităților, di
versificarea sortimentelor și asimila
rea de noi produse potrivit cerințelor 
pieței interne și externe — să fie 
înfăptuite in fiecare unitate, intr-o 
ordine de prioritate corespunzătoare 
situației concrete și sarcinilor de an
samblu. De asemenea, este imperios 
necesar ca activitatea comisiei să 
pătrundă, in și mai mare măsură, in 
esența problemelor specifice econo
miei județului, studiile și analizele sale 
intemeindu-se in toate cazurile pe 
cunoașterea aprofundată a realităților 
din intreprinderi, ceea ce va ajuta 
comitetul județean de partid in lua
rea unor decizii temeinic motivate de 
cerințele curente și de perspectivă. Se 
simte, apoi, nevoia unei mai bine 
proportionate și mai armonioase îm
binări intre preocupările consacrate 
rezolvării problemelor actuale cu cele 
vizind etape mai mari, de cincinal 
sau chiar de perspectivă a deceniu
lui pe care l-am început de curind. 
Practicile de „dispecerat" la care 
mai recurg uneori comisiile economi
ce îndepărtează aceste organisme de 
la studiul și analiza fenomenelor e- 
conomice proprii județelor. Pentru a 
degreva comisiile economice de ase
menea obligații, comitetele de direc
ție și consiliile de administrație tre
buie să-și îndeplinească cu maximă, 
răspundere îndatoririle ce le revin îo . 
cadrul competențelor stabilite de
lege, in special in ce privește or
ganizarea producției și a muncii, a- 
provizionarea tehnico-materială etc. 
Concomitent, va trebui să sporească 
continuu competența organizațiilor de 
partid in domeniul economic, rolul 
lor in creșterea răspunderii și con
științei socialiste a salariaților, in 
manifestarea spiritului de combativi
tate față de fenomenele negative, în 
educarea lor politică, in mobilizarea 
salariaților la o și mai activă parti
cipare in direcția rezolvării opera
tive și eficiente a problemelor care 
privesc bunul mers al întreprinderi
lor. Comisia economică a comitetu
lui județean de partid poate con
tribui efectiv la atingerea acestui o- 
biectiv, acordînd un ajutor mai con
sistent organelor de partid munici
pale, orășenești și din intreprinderi 
in orientarea activității propriilor co
misii economice spre rezolvarea pro
blemelor majore ale fiecărei uni
tăți".

Marla BABOIAN 
Cezar IOANA
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cinema
• Săptămina nebunilor : PATRIA
— 9: 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15, 
BUCUREȘTI — 9; 11,15; 13,30; 
16,30; 18,45; 21, FAVORIT — 9,15; 
11,30, 13,45; 16; 18,15; 20,30, GRA
DINA DOINA — 20,30.
• Floarea Soarelui : SCALA — 
10; 13; 16; 18,45; 21.15.
©Gaudeamus igitur : FLACĂRA
— 15,30; 18; 20,15.
© B. D. intră în acțiune : 
MUL SĂRII — 15.30; 17,45;
© DarclOe : ARTA — 15,30; 
grădină — 20,15.
© Un surîs in plină vară : 
GREȘUL — 15,30; 18; 20,15.
© Haiducii lui Șap(ecal ; Zestrea 
domniței Ralu : COSMOS — 15,30; 
19.
© Serbările galante : PACEA — 
15.45, 18; 20.
© Secretul planetei maimuțelor : 
LUCEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 21, FESTIVAL — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18.30; 21. la grădină — 
20,15.

DRU-
20.
18. la

PRO-

I • Cum am declanșat al doilea 
război mondial : SALA PALATU
LUI — 18 (seria de bilete — 3709), 
CAPITOL — 10; 15,15; 19,15.
O Notre Dame de Paris : GRA
DINA CAPITOL — 20,15.
• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 10.
• Steaua fără nume : DOINA — 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Fantomele se grăbesc ; LIRA
- 15,30; 18. la grădină - 20,15.
• Romeo șl Julieta : CENTRAL
— 9,30; 12,45; 16,15; 19,30.
• Cortul roșu : EXCELSIOR — 
9; 12,30; 16; 19,30, MIORIȚA — 9; 
12.30; 16; 19.30, FLAMURA — 9; 
12,30; 16; 19,30.
o S-a intlmplat în recunoaștere : 
DACIA — 8,30—20,30 în continuare.
• Cenușă (ambele serii) : CINE
MATECA (sala Union) 10; 13; 16; 
19.
• Cealkovskl : FLOREASCA — 
16; 19,30.
• Sunetul muzicii : GRIVIȚA — 
9; 12,15; 16; 19,30, VITAN — 15,30, 
la grădină — 20.
• Roata vieții : BUCEGI — 15,30; 
18, la grădină — 20,30.
• Greșeala fatală : MODERN — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,45, la

grădlnfi — 20,15, MELODIA — »; 
11.15; 13,30; 16; 18.30; 20,43.
• Din noii despre dragoste : 
POPULAR — f5,30; 18; 20,15.
• O floare și doi grădinari :
VICTORIA — 9; 12.30; 16; 19,30, 
BUZEȘTI — 9; 12,30; 16; 20. )a
grădină — 20, VIITORUL — 10; 
15,45; 19. MOȘILOR — 13,15; 16,45; 
20,15.
• Prințul negru : LUMINA — 
9—20,30 în continuare.
• Inttlnlre cu o necunoscută : 
FEROVIAR — 9,15; 11,30; 13.45; 16; 
18,15; 20,30, GLORIA - 9; 11,15; 
13,30; 16; 10,15; 20,30, TOMIS — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15, la grădină
— 20.30.
• Secretul din Santa Vittoria : 
GRADINA PARCUL HERĂSTRĂU
- 20.30.

t
18,00 Deschiderea emisiunii. Uni- 

versal-șotron — enciclopedie 
pentru copii.

18,25 Mult e dulce și frumoasă. In 
cuprins : © Lexiconul con
temporan. Discuție între Se
rin Statl și Matilda Caragiu- 
Marioțeanu © Am văzut, am 
filmat, criticăm. Emisiune de 
prof. dr. Sorin Statl.

18,40 Confruntări © Din nou des-
pre aprovizionare. Schimb de 
păreri în legătură cu moda
litățile de perfecționare ■ 
sistemului de aprovizionare 
tehnico-materială © Curierul 
economic legislativ pentru 
uzul compartimentului de 
export.

19.10 Tragerea Pronoexpres.
19,20 1001 de seri — emisiune pen

tru cei mici.
19,30 Telejurnalul de seară * 

Sport.
20.10 SEARA TELEVIZIUNII PO

LONEZE © Film artistic : 
..Comoara" © Film documen
tar ; „Itinerar polonez con
temporan" © Desene animate.

« © Cintă Violeta Vllas și Ursi».
la Szlplnska.

22,40 Imagini clin Anvers. (Repor
taj filmat realizat de Ma
nuela Gheorghiu).

22,50 Telejurnalul de noapte.
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

în unități productive și de cercetare 
agricole din județul Constanța

Starea timpului 
și probleme 
ale recoltării

(Urmare din pat. I) 

mintalul, obținerea unui surplus 
de produse agreai internare.

în încheierea vizitei pe ogoarele 
întreprinderii agricole ue stat u'm 
Dorobanțu, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. ceilalți conducători de 
partid și de stat, sint înconjurați 
ae un mare număr de oameni ai 
muncii. Secretarul general al parti
dului se întreține cu tehnicieni, cu 
mecanizatori, cu lucrătorii fermei.

Roade bogate la Castelu
Urm 

lucru este marele complex inter- 
cooperatist de creștere și îngrășare 
X porcilor de la Castelu.

Gazdele raportează cu mîndrie 
tovarășului Ceaușescu roadele mun
cii lor, faptul că indicația dată 1i 
întflnirea din iulie 1969 a fost tra
dusa în viață. 11 cooperative agri
cole de producție din împrejurimi 
și-au reunit forțele, creînd o unitate 
zootehnică modernă, aducătoare de 
mari venituri. Din surse proprii și 
cu ajutorul creditelor oferite în con
diții avantajoase de stat, cooperati
vele au realizat un important vo
lum de construcții, au achiziționat 
material genetic valoros, iar. la mai 
puțin de un an de la inițierea ac
țiunii. complexul de creștere și in- 
grâșare a porcilor de la Castelu se 
înfățișează cu rezultate remarca
bile. Ferma va avea în final o ca
pacitate de 30 000 de capete. 7 hale 
de producție sint date în exploata
re. iar alte 7 sint în stadiu de fini
sare, urmînd ca din toamna acestui 
an să se integreze producției. Pri
mele ferme au fost populate cu mai 
puțin de un an în urmă, iar anul 
acesta complexul este în măsură să 
livreze 3 000 de capete față de 2 300 
planificate, fiecare în greutate de 
100 de kg. Este un exemplu mai 
mult decît elocvent asupra marilor 
posibilități pe care le oferă unirea 
eforturilor mai multor cooperative 
în vederea realizării unor obiecti
ve moderne de mare randament 
Acest lucru îl subliniază atît di
rectorul complexului, B. Petrescu, 
cit și președintele asociației, Ion 
Păun, care este. în același timp, 
și președintele cooperativei agrico
le de producție din comuna Cas
telu. De altfel. în județul Constanța 
există. în prezent, ca urmare a în
făptuirii sarcinii trasate de con-

Cercetarea in strinsă legătură 
cu producția

în continuare, vizita a înscris ca 
obiectiv Stațiunea experimentală 
pentru culturi irigate — Valu lui 
Traian.

Activitatea cercetătorilor acestei 
instituții de cercetare este bine cu
noscută în întreaga țară prin re
zultatele obținute în domeniul a- 
daptării unor culturi cerealiere și 
de legume la condițiile de irigații 
din Dobrogea. Directorul stațiunii, 
dr. inginer Petre Tomoroga, și cei
lalți specialiști ai stațiunii dau 
explicații în legătură cu cele mai 
noi realizări ale stațiunii în direc- 
ția adaptării unor hibrizi și soiuri 
noi de culturi cerealiere, de le
gume și plante. O mică dar revela
toare expoziție în plin cîmp — 
snopi și saci cu boabe de grîu din 
soiurile care s-au dovedit produc- 
tiypț pe pâmînturile Dobrogei — 
reic-vă printre altele deosebitul 
randament al liniei denumite în 
termenii cercetătorilor — FD 26 67 
(se cultivă după porumb, obținîn- 
du-se producții de pinâ la 4 750 kg 
la ha) sau a celor cunoscute de 
mult sub denumirile Rusalca, 
Bezostaia.

Alt soi. Lovrin 11 și 13, cu pro
ducție între 5 560 și 6 680 kg la ha, 
pune în evidență marile puteri de 
adaptare în Dobrogea. Secretarul 
general al partidului, apreciind re
zultatele obținute, recomandă cer
cetătorilor să stăruie în îmbunătă

La întrebarea • Cum se desfășoară 
activitatea ? răspunsul este unic, 
exprimînd același conținut :

— Se desfășoară bine. Ne stră
duim să obținem recolte bogate și 
reușim. Sint și unele greutăți, arată 
ei, dar le rezolvăm cu forțe proprii.

Luîndu-și rămas bun de la oa
menii muncii aflați la lucru, secre
tarul general al partidului îi felicită 
pentru rezultatele bune obținute, le 
urează noi succese în producție, in 
activitatea lor, în viața personală.

ducerea partidului, 19 asociații In- 
tercooperatiste.

Gazdele invită pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. pe ceilalți oas
peți, să viziteze mai întîi ferma 
de reproducție și creștere. Sînt re
levate metodele moderne de creș
tere și îngrășare a porcilor, se a- 
rată avantajele creșterii în sistem 
industrial al animalelor față de 
sistemul tradițional, gospodăresc. 
Crescătoria aduce mari venituri 
bănești, își îndeplinește exemplar 
sarcinile decurgind din contractele 
de livrare a cărnii la fondul cen
tral. Lucrătorii complexului se 
străduiesc să obțină, concomitent 
cu sporirea producției, și ieftinirea 
prețului de cost al cărnii.

Rasa de porci metiși, provenind 
din Marele Alb, crescut în com
plexul de la Castelu, s-a acomodat 
cel mai bine în condițiile din a- 
ceastă parte a țării, obținind cele 
mai bune rezultate în creșterea 
producției de carne. In timpul dis
cuției care are loc. zootehniștii 
critică, pe drept cuvînt, calitatea 
necorespunzătoare a becurilor 
pentru instalațiile de încălzire cu 
raze infraroșii.

La sfîrșitul vizitei, secretarul 
general adresează specialiștilor 
cuvinte de caldă apreciere, subli
niind totodată că există încă mul
te rezerve, a căror valorificare va 
conduce la rezultate și mai bune. 
Specialiștii se angajează să acorde 
intreaga atenție atît metodelor de 
îngrășare, cît și celor de reproduc
ție. să îmbunătățească tehnologia 
de întreținere prin folosirea maxi
mă. în locul unor furaje costisitoa
re. a produselor provenite direct 
din cîmp — dovleac, pepeni fura
jeri. varză — precum și a furaje
lor uscate, a porumbului boabe în 
primul rînd.

țirea performanțelor, să creeze noi 
linii mai productive, mai va
loroase.

In continuare, gazdele informea
ză despre rezultatele dobîndite la 
cultivarea unui soi timpuriu de 
floarea-soarelui avînd un capitel 
mare și uniform, o talie joasă — 
trăsături care permit mecanizarea 
muncii în lan. obținerea unor re
colte bogate. însămînțarea unei a 
doua culturi. Conținutul in ulei la 
o perioadă de vegetație de circa 
100 de zile trece de 50 la sută, pro
ducția de semințe situîndu-se în 
jur de 1 700 kg la ha.

Dobrogea, cea mai aridă zonă a 
țării, a dus de cînd se știe lipsă de 
cartofi. Ba unii oameni de știință 
considerau că această cultură in 
stepa dobrogeană reprezintă o în
cercare lipsită de sens. Cercetăto
rii stațiunii Valu lui Traian au 
răsturnat insă fundamental această 
concepție, demonstrind ce rezul
tate se pot obține dacă cercetarea 
este strîns legată de viață, de ne
cesitățile economiei naționale. So
lul Dobrogei s-a dovedit apt nu 
numai să producă, dar să și ame
lioreze cartofii. Scoțîndu-se la în- 
timplare cîteva cuiburi au apărut 
tuberculi deosebit de bine dezvol
tați. Semințele aduse din Brașov, 
zonă recunoscută ca mare producă
toare. au născut în solul Dobrogei 
sinteze cu totul originale. Mai

Secretarul general al partidului apreciază rezultatele obținute de cercetă
tori in cultura cartofului pe pâmînturile Dobrogei

mult : cercetătorii de la Valu lu; 
Traian au creat soiuri locale mult 
superioare celor aduse din alte 
județe, raportînd secretarului gene
ral că vor ajunge în curind nu nu
mai să ofere consumului local 
mari cantități de cartofi de Dobro
gea, dar să le furnizeze și altor 
zone.

în acest sens cercetătorul Ion 
Negruț, care se ocupă de această 
cultură în cadrul stațiunii, subli
niază că unitatea va asigura în
treprinderilor agricole de stat, coo
perativelor din județ și sămînța 
necesară.

Apreciind angajamentul, tovară
șul Nicolae Ceaușescu adaugă : 
Este necesar nu numai să extindeți 
cultura în cîmp liber a cartofului, 
ci și să căutați soluții pentru a 
valorifica marile disponibilități de 
teren pe care le constituie livezile, 
însămînțînd cartoful printre plan
tațiile de pomi fructiferi. Este o in
dicație deosebit de valoroasă, îm-

Pe timpurile cooperativei agricole 
de producție din satul Tătaru

Timpul prielnic din ultimele zile 
a permis cooperatorilor să desfă
șoare în bune condiții toate lucră
rile de recoltare a orzului, griului, 
să înceapă însămînțarea celei de-a 
doua culturi. Combinele s-au oprit 
pentru cîteva clipe. Oamenii vin 
cu bucurie în întîmpinarea tova
rășului Nicolae Ceaușescu, a celor
lalți oaspeți.

Brigadierul Manbi Irfan, în cu
vinte emoționante, exprimă bucuria 
cooperatorilor din Tătaru de a 

brățișată cu căldură de specialiști 
ca un program de lucru pentru 
viitorul imediat.

în Dobrogea toamna este mai 
lungă, perioada de vegetație mai 
mare decît în restul țării. Sînt deci 
mari posibilități pentru realizarea 
la toate culturile a cite două re
colte pe an, chiar a trei recolte. Se 
recomandă organelor locale, cer
cetătorilor stațiunii să colaboreze 
intens cu unitățile agricole din ju
dețul învecinat. Tulcea — Dobro
gea reprezentînd o entitate de 
climă și sol — în vederea extin
derii suprafețelor cultivate cu plan
te adecvate acestor condiții.

în încheierea vizitei la această 
stațiune, secretarul general al 
partidului a apreciat ca valoroase 
rezultatele obținute de cercetătorii 
unității, i-a felicitat și le-a urat noi 
succese în activitatea pe care o 
depun în transpunerea în practică 
a rezultatelor științei.

avea in mijlocul lor pe secretarul 
general al partidului.

Sînt de față, de asemenea, la so
sirea conducătorilor de partid și de 
stat președinți ai cooperativelor a- 
gricole de producție din Chirno- 
geni, Albești, Vîlcele. Darabani, 
Comana și din alte sate și comune 
învecinate.

La marginea unui lan de po
rumb. între secretarul general al 
partidului și președinții coopera
tivelor agricole din această zonă 

a Dobrogei are loc un dialog viu 
asupra rezultatelor obținute în u- 
nitățile lor, asupra perspectivelor 
de dezvoltare a acestora. Președin
ții cooperativelor înfățișează reali
zările obținute dar și lipsurile ce 
se mai resimt în unitățile respec
tive. Ei relevă posibilitățile de care 
dispun cooperativele pentru creș
terea animalelor, în special pentru 
îngrășarea porcilor și măsurile pe 
care le întreprind în acest sens. 
Acțiunile comune intercooperatis- 
te atit în dezvoltarea zootehniei, 
cit si în cultivarea și desfacerea 
legumelor sînt pozitive.

Eroul Muncii Socialiste Nicolae 
Hudițeanu, președintele cooperati
vei agricole de producție din Co
mana, Ion Mustață, președintele 
cooperativei agricole de producție 
din Darabani, Marin Mizea, pre
ședintele cooperativei agricole de 
producție din Chirnogeni, Radu 
Chințoiu, președintele cooperativei 
agricole de producție din Vîlcele, 
Șefan Gîrbăcea, directorul Stațiu
nii pentru mecanizarea agriculturii 
din Comana, prezență la întâlnirea 
de la Tătaru, intervin cu propuneri 
valoroase pentru îmbunătățirea ac
tivității în unitățile agricole din 
județ.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
recomandă să se întreprindă ac
țiuni comune pentru rezolvarea 
unor probleme curente ale pro
ducției. în general, și a celor legate 
de dezvoltarea zootehniei, în spe
cial. Prin eforturi unite — arată 
secretarul general al partidului — 
se poate șl este necesar să se reali
zeze ateliere de reparații pentru 
secțiile de mecanizare a agricultu
rii, buna funcționare a mașinilor 
fiind una dintre condițiile esen
țiale ale rezolvării sarcinilor de 
producție. Nu trebuie să se aș
tepte totul de la stat. Se pot re
zolva foarte multe lucruri de va
loare prin eforturi locale ; se cere 
insă mai multă inițiativă.

Indicația întrunește o unanimă 
adeziune. Președintele cooperativei 
agricole de producție de la Tătaru 
subliniază că așa cum de la întîl
nirea precedentă cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a președinților 
de cooperative s-au rezolvat multe 
probleme ce păreau insolubile, tot 
la fel se va putea rezolva și înzes
trarea tehnică a atelierelor de re
parații de mașini și tractoare. 
Multe unelte există, construcțiile 
se pot realiza fără eforturi mari 
și un ajutor prețios il reprezintă 
colaborarea cu industria județului. 
Sînt toate acestea idei la care sub
scriu ceilalți președinți, toți coo
peratorii din Tătaru.

*
Vizita tovarășului Nicolae 

Ceaușescu. a celorlalți conducători 
de partid și de stat, care l-au în
soțit prin unitățile de producție și 
cercetare ale agriculturii dobroge
ne, a prilejuit o nouă și vibrantă 
manifestare de dragoste și atașa
ment față de partid, de secretarul 
general, a lucrătorilor de pe o- 
goare. Indicațiile date de tovară
șul Nicolae Ceaușescu privind dez
voltarea agriculturii în toate com
partimentele sale : cultura mare, 
zootehnia, legumicultura în jude
țul Constanța, au largi implicații 
nu numai pentru Dobrogea, ci și 
pentru agricultura din intreaga 
țară. Traducerea lor neabătută în 
viață va asigura punerea în valoa
re a marilor rezerve pentru creș
terea producției animaliere și ve
getale, dezvoltarea acțiunilor in- 
lercooperatiste, îmbinarea armo
nioasă a cercetării științifice cu 
producția, o cerință obligatorie a 
mersului înainte al agriculturii 
noastre socialiste.

Oamenii muncii de pe ogoare 
sint ferm hotărîți să nu-și precu
pețească eforturile pentru a reali
za cu succes sarcinile majore ce 
stau în fața agriculturii, sector de 
mare însemnătate în economia 
noastră națională.

N. Popescu-BOGDANEȘTI 
Mircea S. IONESCU 
Foto : Radu CRISTESCU 

Ploile, care In cursul zilelor de 
luni șl marți uu cuprins întreaga 
lai a. au împiedicat desfășurarea 
normală a lucrărilor de recoltare a 
cerealelor pâioase Fiind însoțite și 
di- vint puternic, ele au determinat 
căderea unor culturi. Tntrucît s-au 
înregistrat cantități mari de apâ la 
mclrul pătrat, ploile sint deosebit 
de avantajoase pentru răsărirea și 
dezvoltarea culturilor succesive, 
pentru executarea, in bune condiții, 
a araturilor de vară. Ieri după- 
nmiază, la Ministerul Agriculturii, 
Industriei Alimentare, Silviculturii 
și Apelor, a avut loc o teleconferln- 
ță in care s-a analizat stadiul 
actual al lucrărilor agricole de vară 
și au fost făcute unele precizări 
privind măsurile care trebuie luate 
în continuare, in vederea termină
rii recoltatului cerealelor pâioase, 
semănatul culturilor succesive, pre
gătirea campaniei agricole de toam
nă, producerea și valorificarea mai 
bună a legumelor.

Potrivit' datelor centralizate la 
minister, pină luni, 19 iulie, griul 
a fost recoltat de pe 1 500 000 ha, 
ceea ce reprezintă 73 la sută din 
suprafața cultivată de întreprinde
rile agricole de stat și 59 la sulă 
din cea a cooperativelor agricole, 
în întreprinderile agricole de stat 
din județele Dolj, Teleorman, Ti
miș și Mehedinți, și in cooperative
le agricole din județele Teleorman. 
Timiș, recoltatul griului s-a făcut 
pe suprafețe care reprezintă peste 
90 Ia sută din terenurile ocupate 
de această cultură. Este necesar ca 
pe măsură ce ploaia încetează să 
continue cu intensitate lucrările de 
recoltare, astfel ca recolta să ajun
gă în timpul cel mai scurt în ma
gazii. Pentru aceasta se cere folo
sirea mai bună a capacității de lu
cru a combinelor. Din analiza în
tocmită la minister a rezultat că. 
in săptămina care ,a trecut, ritmul 
de lucru diferă mult de la un ju
deț la altul. In cooperativele agri
cole din județul Tulcea s-au recol
tat. în medie, cite 5 ha de fiecare 
combină. Constanța — 4.7 ha. Brăi
la — 4,5 ha, Ialomița — 4 ha, pe 
cînd în județul Ilfov suprafața res
pectivă reprezintă numai 2.9 ha, A- 
rad — 2,6 ha, Bihor — 2,5 ha. Dîm
bovița — 2.3 ha. De aici și necesita
tea ca in fiecare unitate agricolă să 
fie luate măsuri organizatorice și 
tehnice vizind funcționarea cu ran
dament maxim a combinelor. Tot
odată, este' necesar ca utilajele de 
recoltat să fie redistribuite intre 
unitățile agricole învecinate pentru 
ca peste tot secerișul să se termi
ne in timpul cel mai scurt.

O deosebită atenție trebuie acor
dată livrării la bazele de recepție 
a producției obținute în întreprin
derile agricole de stat și a cantități

S-a deschis expoziția

„Construcții industriale —

probleme actuale"
în sala din B-dul Magheru nr. 

34—36 din București s-a deschis 
marți expoziția intitulată „Construc
ții industriale — probleme actuale", 
organizată de Centrul de documen
tare din cadrul Ministerului Cons
trucțiilor Industriale.

Expoziția, care se adresează atît 
specialiștilor, cit și marelui public, 
prezintă, prin fotografii, scheme, 
texte și machete, principiile moder
ne aplicate in realizarea marilor 
uzine și ansambluri industriale din 
țara noastră. Sînt ilustrate princi
piile de proiectare ale secțiilor în 
hale monobloc și de zonificare func
țională a incintelor industriale, sis

lor contractate de către cooperati
vele agricole. Or, In unele județe 

Buzău. Dîmbovița, Ilfov, Te
leorman, Tulcea — există un 
decalaj apreciabil între supra
fețele de pe care «-a strîns re
colta și cantitățile livrate la ba
zele de recepție. Este necesar ca 
organele județene de partid, de 
stat șl agricole să sprijine unită
țile agricole în acțiunea de livrare 
a griului și a celorlalte produse 
care «c recoltează acum, șă asigure 
buna desfășurare a activității de 
preluare la bazele de recepție, in
cit să nu se piardă vreme in za
dar.

După cum se știe, unitățile agri
cole și-au propus să cultive peste 
un milion de hectare de culturi 
succesive. Evoluția timpului — ploi 
abundente in toată țara — permite 
ca pină la toamnă pe terenurile 
eliberate de culturile timpurii să se 
obțină incă o recoltă de porumb 
boabe și cantități însemnate de 
masă verde care să contribuie la 
completarea rezervei de furaje. 
Pină la 19 iulie, întreprinderile a- 
grtcole de stat au realizat 75 la 
sută din suprafețele prevăzute. Iar 
cooperativele agricole — 43 la 
sută. Ținind seama că în această 
săptâmină semănatul trebuie termi
nat, este necesar ca unitățile agri
cole să folosească intreaga capa
citate a tractoarelor și semănători
lor pentru însămințarea întregii 
suprafețe prevăzute. Trebuie de
puse eforturi în vederea grăbirii 
acestei lucrări, îndeosebi în ju
dețele Teleorman, Ilfov, Ialomița. 
Buzău (din zona întii), în care 
există un decalaj mare intre su
prafețele recoltate și cele însămin- 
țate cu culturi succesive.

Tot în această perioadă fac 
lucrări de pregătire In vederea 
viitoarei recolte de cereale păioa- 
se. Ministerul a făcut precizarea că 
încă de pe acum specialiștii din a- 
gricultură să aleagă terenurile co
respunzătoare pe care să fie am
plasate griul și celelalte culturi de 
toamnă. Trebuie continuate arătu
rile de vară, care să fie grăpate cu 
grijă. In acest scop, toate tractoa
rele care se eliberează de la recol
tat să treacă imediat la arat. De 
asemenea, in fiecare unitate agri
colă să se asigure sămința nece
sară care să fie depozitată separat, 
condiționată din vreme sau schim
bată cu sărnință mai bună.

Executarea la timp a tuturor lu
crărilor agricole de sezon este o 
problemă de mare însemnătate e- 
conomică, căreia organele și orga
nizațiile de partid, direcțiile gene
rale agricole județene, uniunile 
cooperatiste și toate forțele din a- 
gricultură trebuie să-i acorde cea 
mai mare atenție.

temele noi de iluminare și ventilare 
și diferite alte realizări obținute in 
direcția industrializării construc
țiilor in țara noastră. Sint, de ase
menea, ilustrate pe larg folosirea 
cofrajelor glisante in construcția si
lozurilor, coșurilor de fum. a caste
lelor de apâ și a termocentralelor, 
aplicarea montajului in ansambluri 
mari pentru turnurile și reactoarele 
metalice din industria chimică și ra
finării, utilizarea sudurii automate 
pentru execuția rezervoarelor meta
lice și alte procedee moderne folo
site cu succes astăzi in construcțiile 
industriale.

(Agerpres)

p-irr. re colduroosa entuziaste, la coopera’.a agricolă de producție din Tătaru (fotografia din stingă) și Io întreprinderea agricolă de stat Dorobanțu (fotogrofia din mijloc); popas in lanurile de porumb ale Stațiunii experimentale pentru culturi iriaata 
Va'u lui Traian (fotografia din dreapta) y
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0 VIAȚĂ ÎNCHINATĂ POPORULUI,

PROGRESULUI, ARTEI

O
 trăsătură speci
fică a tipului 
nostru dc scriitor 
este tendința de 
a se manifesta nu 

numai in numele unei 
înclinații personale, ci 
și al unei necesități mai 
mari, de ordin social-isto- 
ric și patriotic. Această 
calitate adincA, structura
lă, ‘•e poate constata de 
patru veacuri și jumătate, 
do la învățaturile lui 
Neagoe Basarab și pină 
astăzi inclusiv. Și miine, 
desigur, va fi la fel, fi
indcă este vorba de o tră
sătură permanentă, care, 
sub diferite forme, se
reiterează continuu In
cursul întregii noastre Is
torii literare.

La Alecsandri, mal mult 
decit la oricare altul din
tre literalii noștri se in- 
tilnoște plenar o atare ex
presie constitutivă. Cre
dem că nimeni n-a În
făptuit mai multe decit el 
și cu mai multă eficacitate 
atit in ordinea reușitei 
momentane cit și a conse
cințelor ei durabile In a- 
ceastă privință, Alecsan
dri rămine mereu neîntre
cut. De aceea am spus că 
el reprezintă modelul e-; 
xemplar al scriitorului 
român intr-una din tră
săturile sale adinei defi
nitorii.

Alecsandri se caracteri
zează prin intuiții juste 
și prin hotăriri rapide 
chiar în întreprinderi
le sale cele 
borioase cu 
patriotice. El 
vingea ușor de 
unei cauze 
direcții de urmat și iși 
punea imediat in aplicare 
convingerea cu cea mai 
mare perseverență. Debu- 
tind cu versuri în limba 
franceză. Alecsandri, la 
îndemnul Elene] Negri, a

volt «i devină „poet na
țional «1 popular**. El a- 
parține, deci, literaturii 
noastre ca efect al unei 
opțiuni către care a În
clinat din considerente 
patriotice. Faptul ne a- 
pare de o Important & de
cisivă. Dacă din primatul 
unor asemenea conside
rente el s-a creat, nici 
mai mult nici mai puțin.

mare, pentru un avantaj 
colectiv. Timpul cheltuit 
și energia depusă pentru 
a ne da, bunăoară, prima 
culegere valoroasă de 
poezii populare românești 
au fost luate din timpul 
și energia necesare pro
priei creații. O cerință 
stringenta a poporului 
său l-a îndemnat către 
acest sacrificiu, pc care el

conștiința
ANGAJATA,
MILITANTĂ

un

mai la- 
obiective 
se con- 
dreptatea 

sau a unei

decit pe sine Însuși — fi
indcă altfel n-ar mai fi 
existat un Alecsandri sau 
n-ar mai fi existat ceea 
ce înseamnă un Alecsan
dri — cu atit mai mult 
in aria noii și adevăra
tei sale identități, literare 
și umane, interesul națio
nal ii va călăuzi fiece pas 
pină la 6firșitul vieții.

Faptul ne arată conclu
dent că poetul era dotat 
cu nobila vocație de a 
renunța la un avantaj 
imediat pentru ceva mai

1-a Îndeplinit cu abnega
ție și cu pasiune.

N-a existat aspirație 
sau eveniment mare na
țional la care poetul să 
nu fi participat prin ac
țiune și prin scris. Era 
gata, era disponibil ori- 
cind pentru orice între
prindere Înaltă, grea, ris
cată, in folosul patriei, al 
ideii de progres și de li
bertate. S-a relevat ca
principalul promotor In 
Moldova al ideilor de la 
1848, de pe urma cărora,

asemenea lui Bălcescu $1 
a alitor altor patrioți, a 
■suferit exilul. A luptat 
pentru unirea principate
lor ca prim pas pentru 
unirea tuturor românilor. 
A cintat cu entuziasm 
războiul de eliberare și 
independența noastră.

A dus, pe mai multe 
planuri, faima numelui 
românesc dincolo de ho
tare. Este primul poet 
român care obține 
premiu internațional in 
cadrul serbărilor date de 
..felibrii" provensali, tre
zind astfel interesul străin 
faț'i de existența și cali
tățile poporului nostru. I 
s-au apreciat și In afară 
excepționalele însușiri di- 
plomafice, fiind folosit de 
Napoleon al III-lea In le
găturile sale cu Cavour 
pentru eliberarea Italiei. 
S-a distins, in același re
gistru, ca ministru pleni
potențiar la Paris.

Ne-ar fi greu să reali
zăm intr-o simplă evocare 
tot ce a însemnat acest 
nume pentru poporul ro
mân, pentru lupta sa de 
emancipare și de afirma
re, pentru ideea de pro
gres și de libertate. Aces
tor idealuri și-a inchinat 
el in întregime mintea și 
lira. De aceea a devenit 
Alecsandri nu numai un 
specific scriitor român, in 
sensul definit de noi la 
începutul articolului, ci 
însuși modelul exemplar 
al tuturor scriitorilor ro
mâni. Iată de ce astăzi, 
la o sută cincizeci de ani 
de la naștere, amintirea 
sa venerată ne aduce în 
față imaginea unuia din 
cele mai luminoase chi
puri umane pe care le-a 
dat literatura noastră și. 
o dată cu ea, poporul 
nostru.

Edgar PAPU

e împlinesc o sută cinci
zeci de ani de la nașterea 
unuia dintre cei mai de 
seamă poeți ai noștri, de 
la fericita naștere a lui

Va •. ti ictivita-
te scriitoricească și cetățenească a lui 
Vasile Alecsandri a fost închinată 
poporului roman, libertății, progre
sului și frumosului, luptei pentru u- 
mre. luptei pentru crearea unui stat 
național liber, independent și suve
ran. Născut in iulie 1821, adică in 
axul ridicării lui Tudor Vladimi- 
rescu și a pandurilor săi. în mij
locul unei familii de boiernași cu 
stare, poetul nostru și-a inceput ac
tivitatea literară de timpuriu și a 
continuat-o pină in 1890 cind, În
cărcat de glorie, s-a săvirșit din 
viață. Nu putem spune că litera
tura română a început cu Vasile 
Alecsandri. Cel căruia avea să i se 
snună incă din tinerețe bardul de la 
Mircești a avut înaintași și contem
porani iluștri : Văcăreștii, Anton 
Pann. Ion Budai-Deleanu. NicOlae 
Filimon. Cnstache Negruzzi, Grigo- 
re Alexandroscu. Bogdan Petricei- 
cu-Hasdeu și
— insă el 
ursit să pună, aproape 
genurile literare, temelia literaturii 
române moderne, mai precis, teme
lia acelei literaturi menită să ajute 
poporul român in lupta pentru îm
plinirea tuturor năzuințelor sale de 
veacuri. încă Ia o virstă fragedă a 
studiat la Paris, unde a avut strînse 
1< gâturi cu cercurile literare și po
litice progresiste, precum și cu tine
rii trimiși acolo la învățătură din 
toate ținuturile locuite de români și 
unde se vorbea aceeași limbă ro
mână căreia, cu rarul său talent, a- 
vea să-i dea atita strălucire.

Vasile Alecsandri, care se născuse. 
In anul mișcării pandurilor lui Tu
dor, avea să participe la revoluția 
din Moldova in 1848, avea să acti
veze fără odihnă, ca scriitor și ca 
cetățean, la împlinirea Unirii. Con
temporanii săi ni-1 zugrăvesc ca pe 
unui dintre cei mai neobosiți luptă
tori. La un moment dat, in cele trei 
provincii locuite de români răsunau 
nemuritoarele versuri ieșite din su
fletul și din pana bardului de la 
Mircești : „Hai, să dăm mină cu 
mini i Cei cu inimă română, / Să-n- 
virtim hora frăției / Pe pămintul 
României I".

Poporul român, dind ascultare a- 
cestor versuri care conțineau una din 
vechile lui năzuințe, a înfăptuit 
Unirea Principatelor. Desigur, aceste 
versuri nu au adincimea și străluci
rea versurilor lui Mihai Eminescu 
din Luceafărul, dar cu ele s-a făcut 
o țară, S- .il național ro
mân. Și. cred, a ajuta la făurirea 
acestora nu este puțin. Unirea Ln- 
făptuită la 1859 nu era deplină — 
dar era un inceput de unire care 
urma să pregătească viitorul, și I-a 
și pregătit. Unirea mai deplină avea 
sâ fie ciștigată mai tirziu. cind bar
dul de la Mircești nu mai trăia. 
Fără unirea principatelor. Româ
nia nu ar fi apucat pe calea mari
lor reforme, nu ar fi realizat legea 
invățămîntului public și — mai ales
— nu ar fi dat viață armatei cu 
care, la puțin timp după Unire, 
in 1877 și-a ciștigat independen
ța prin eroice bătălii. Nimeni nu 
a cintat mai frumos Unirea ca Va
sile Alecsandri și nimeni dintre 
poeții talentați ai acelei vremi nu 
a cintat mai profund și mai vibrant 
vitejia ostașilor români și jertfa lor 
pe cimpurile de bătălie într-un răz
boi care avea să aducă neatirnarea 
tinărului nostru stat.

Dar Vasile Alecsandri nu a fost 
numai un cintăreț al libertății și al 
vitejiei oștenilor patriei, ci și un 
iscusit și inspirat cintăreț al fru
museților patriei. Pastelurile lui sint 
incă neîntrecute. Toate sint pline de 
mișcare, de culoare, de optimism 
sugerind nu odată peisajele lui Ni
colae Grigorescu.

In Pasteluri, Vasile Alecsandri a 
cintat frumusețile patriei în ima
gini și ritmuri neuitate. El a fixat 
in conștiința șl memoria a milioane 
de români imaginea unei Românii a 
munților, plaiurilor și luncilor în
sorite. a chipurilor, graiului și mu
zicii popu’^re a mindrelor cetăți și 
sate. Viziunea lui Vasile Alecsandri 
este optimistă. Poezia bardului de 
la Mircești soarbe seva și parfumul 
folclorului, a bucuriei de a trăi, a 
încrederii in viață și in idealurile 
cele mai nobile, cele mai înălțătoa
re. Pe vremea lui Vasile Alecsandri, 
care vreme nu era una dintre cele 
mai fericite, poezia română nu cu
noștea tristețea, nu cunoștea pesi
mismul. Lirismul său are substanța 
și autenticitatea trăirii unei naturi 
generoase, vibrante, a iubirii de pa
trie si de popor.

Vasile Alecsandri a fost numit.

încă mulți alții 
a fost scriitorul 

în toate

încă din timpul vieții sale, poetul 
național al poporului român, cintă- 
rețul optimist al oamenilor și al pei
sajului românesc. Tot ncintrecute 
mi se par a fi baladele lui și lun
gile poeme epice in care a reînviat 
cu strălucire fapte și figuri mărețe 
din îndelunga și dureroasa istorie a 
poporului și a patriei. Trebuie subli
niat faptul că încă de la ivirea lui 
in literatura română. Vasile Alec
sandri a fost socotit un scriitor și un 
cintăreț al întregului popor român 
și nu al unei părți de țară. El a 
scris, a luptat și a cintat pentru toa
te ținuturile românești și s-a inspi
rat, pentru vasta sa operă literară, 
din viața oamenilor trăitori în toate 
ținuturile in care răsuna, de veacuri, 
graiul românesc. El a fost, deci, un 
scriitor al românilor și a oglindit in 
scrierile sale năzuințele și aspira
țiile poporului român.

Vasile Alecsandri a fost unul din
tre intiii culegători de seamă ai poe
ziei noastre populare. El a descope
rit și poate a și stilizat nemuritoarea 
Miorița : „Pe-un picior de plai, / 
Pe-o gură de rai, / Iată vin in cale, t 
Se cobor ia vale / Trei turme de 
iniei / Cu trei ciobănei. / Unu-i 
Moldovan. / Unu-i Ungurean I Și 
unu-i Vrincean“.

Versuri nepieritoare, nepieritoare 
ca poporul nostru, nepieritoare ca 
minunata noastră patrie și ca parti
dul nostru comunist. Poeziile popu
lare. strigăturile, doinele, horele, ci
militurile. Vasile Alecsandri nule-a 
cules dintr-un colț de Jară, ci din 
toate ținuturile locuite de români, 
Valahia. Ardeal, Moldova. Aceste cu
legeri ale bardului de la Mircești au 
uimit, prin frumusețea formelor ar
tistice și prin conținutul lor profund, 
izvorit. fără îndoială, din sufletul 
poporului român. Criticii acelui timp. 
— și nu numai ei. — au subliniat 
faptul că de la publicarea poeziilor 
populare culese din gura poporului 
de Vasile Alecsandri. poezia română 
a devenit intr-adevăr poezie ro
mână. Este greu de închipuit că 
fără bardul de la Mircești l-am fi 
avut pe Eminescu, cum este greu 
de închipuit că fără teatrul aceluiași 
bard am fi avut teatrul lui Cara
giale.

De la apariția versurilor populare

culese de Vasile 
română a luat un 
către o poezie clară, legată de viața 
poporului nostru, de visurile și de 
năzuințele lui. Poezia lui Vasile 
Alecsandri este o poezie optim 
care cintă încrederea in viață, bucu
ria de a trăi, viața însăși. Ea unește 
intr-o sinteză armonioasă și origi
nală sentimente poetice fundamen
tale, care străbat, ca un fir roșu, în
tregul destin al poeziei române in 
perioada de mare înflorire a anilor 
noștri. La Vasile Alecsandri, funda
mentul este, în primul rînd, senti
mentul patriotic. Izvorit dintr-o a- 
dincă și sinceră integrare in trecu
tul patriei noastre, cunoscător pro
fund al folclorului pe care-l culege 
și-1 stilizează, al tradițiilor și al as
pirațiilor de înnoire revoluționară a 
patriei, acest sentiment își găsește 
in Vasile Alecsandri expresia sa 
memorabilă, înălțătoare, de dimen
siuni istorice.

Vasile Alecsandri a știut să dea 
expresie, intr-un spirit de desăvir- 
șită consonanță in momentele hotă- 
ritoare ale istoriei și ale aspirațiilor 
progresiste ale poporului român, fer
vori i revoluționare a pașoptismului. 
El participase activ la revoluția de 
la 1848 în Moldova și era coautor al 
Doleanțelor partidei naționale, al 
puternicului și invincibilului val al 
Unirii.

Războiul pentru independența sta
tului român, dus pe cimpiile Bulga
riei de tinăra și viteaza armată ro
mână. alături de armatele ruse și 
voluntarii bulgari, și-a găsit 
Vasile *’. ’ ’ " 4 ’
înflăcărat. Versurile bardului 
la Mircești, închinate patriei române 
și armatei, publicate intii in presa 
vremii și apoi incluse in volumul 
Ostașii noștri, au înflăcărat poporul 
și au ajutat la popularizarea și la 
ciștigarea războiului drept, dus pen
tru independența statului român. De 
la scrierea lor au trecut aproape o 
sută de ani. Și in toți acești ani n-a 
existat om în această țară care să 
fi trecut prin școală și care să nu fi 
citit sau auzit poezii patriotice de 
Vasile Alecsandri. In toți acești ani 
versurile bardului de la Mircești au 
fost retipărite de zeci și zeci de ori.

Alecsandri poezia 
nou curs, — cursul

.. .. in
Alecsandri cintărețul său
.......................................... de

iar multe dintre ele au fost repro
duse in milioane și milioane de 
cărți școlare, contribuind astfel cu 
mult la educația patriotică a tine
retului, și nu numai a tineretului, 
ci și a întregului nostru popor.

Acum, cind vorbim atit de mult 
despre literatură, la puțin timp nu
mai după strălucita expunere a to
varășului Nicolae Ceaușescu la con
sfătuirea de lucru a activului de 
partid din domeniul ideologiei și al 
activității politice și cultural-educa
tive. trebuie să constatăm, incă o 
dată, cu bucurie, că marele clasic 
care s-a păscut cu o sută cincizeci de 
ani in urmă poate să ne fie. nouă, 
scriitorilor comuniști. înaintaș mo
del. Căci ce îndemnuri ne-a dat 
nouă la Congresul al IX-lca, la Con
gresul al X-lea. in consfătuirea cea 
mai recentă și ori de cite ori a avut 
prilejul, secretarul general al par
tidului nostru comunist ? Să cintăm 
frumusețile patriei de astăzi. Româ
nia noastră socialistă, să-i înfățișăm, 
in scrierile noastre, pe constructorii 
vieții noastre noi, socialiste, adică 
pe oamenii cei mai avansați ai epo
cii și să-i combatem pc toți cei ce 
rămin in urmă și încearcă să ne îm
piedice in munca noastră. Vasile 
Alecsandri a făcut aceasta. Așa i-au 
poruncit mintea și inima lui să facă, 
așa i-a poruncit să facă dragostea 
lui de patrie, dragostea lui pentru 
poporul român a cărui istorie o cu
noștea. a cărui limbă o vorbea și o 
scria cu multă iscusință și cu deo
sebită frumusețe. Vasile Alecsandri 
șl ia că arta lui trebuie să servească 
ridicării poporului, educației po
porului. Arta noastră, a scriitorilor 
de astăzi, trebuie să facă un pas mai 
departe. — să servească educației 
comuniste a aceluiași popor român.

Model de scriitor legat de popor 
prin toate fibrele ființei sale și mo
il0! de cetățean progresist, Vasile 
Alecsandri a jucat un rol important 
în viața literară, socială și politică 
a timpului său.

La o sută cincizeci de ani de la 
nașterea sa, poporul român și parti
dul nostru comunist ii omagiază 
opera și-i slăvesc amintirea.

Zaharla STANCU
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lecsandri n-a fost 
numai un mare 
patriot, un cetă- 
;ean ardent și 
un poet de im

portanță cunoscută, ci și 
un educator cotidian al pu
blicului, care l-a indrâgit 
și stimat fără precupețire.

Una dintre cauzele aces
tei nețărmurite stime 
care s-a bucurat poetul 
de căutat și in faptul 
el exprima gîndurile și sen
timentele epocii, idealurile 
ei intr-o limbă firească, 
accesibilă imediat oricui 
știa românește. Explicații
le acestei pilduitoare acce
sibilități sint mai multe, în
tre care. in primul rind, 
talentul său. instinctul ex
presiei- necesare, al limbii 
literare. Dar o atare înzes
trare e numai un dat ge
neral. fiind caracteristică 
aproape fiecărui mare scrii
tor, de oriunde și oricind. 
La Alecsandri insă ea s-a 
corelat cu o excepțională 
intuiție a stării de fapt a 
limbii noastre de atunci, 
în cunoașterea tendințelor 
ei firești de evoluție, ten
dințe determinate in chip 
hotărltor de felul de a vorbi 
al poporului. Pe acesta din 
urmă poetul l-a cunoscut 
încă din copilărie (a se ve
dea. intre altele, proza sa 
Vasile Porojan) și l-a adin- 
cit mai ales in timpul că
lătoriei de la 1848 prin 
munții Moldovei, cind cer
cetează limba, portul, dati
nile și literatura populară 
— marea revelație a vieții 
lui („m-am înamorat de 
poezia populară ca de o co
pilă din Carpați, tinără, 
mindră, nevinovată..."). Mai 
aies după această experi
ență limba operei lui Alec
sandri se cristalizează in 
chip definitiv și organic, 
își sporește fluența și ex
presivitatea, farmecul na
tural Să nu uităm, apoi, 
că. înainte de Eminescu, el 
are prilejul de a cunoaște 
direct — datorită peregri
nărilor de după revoluția 
de la 1843 și călătoriilor de

de 
e 

că

mai tirziu. — chipul de a 
corbi al românilor de pe 
aproape tot cuprinsul ve
chii Dacii, fapt ce l-a putut 
întări in convingerile sale 
privitoare la limbă și la 
importanța ei pentru desti
nul unui popor : „Limba 
scria el intr-un articol din 
1876 — este tezaurul cel 
mal prețios pe care-l moș
tenesc copiii de la părinți, 
depozitul cel mai sacru lă
sat de generațiile trecute 
și care merită a fi păstrai 
cu sfințenie de generațiile

manenlă, atit ca scriitor, 
cit și ca om de cultură. 
Ca scriitor, nu-i va ierta 
pe cosmopoliți in Iorgu de 
Ia Sadagura. pe latiniștii 
unilateralizanți in Rusalii
le. pe puriști in Marseicza 
ciuniștilor, pe snobi și a- 
gramați in Chirițe, vește
jind pînă la ridicol atari 
manii, nicicind acceptabile 
și cu atit mai mult in ace
le momente decisive pentru 
fixarea definitivă a tipare
lor limbii noastre literare.

Dar aportul său cel mai

pînă la intelectuali și 
tipendada coruptă 
tunci. Pe urmă.

CTITOR
AL TEATRULUI

ROMANESC
ui Vasile Alecsandri i se 
recunoaște de către unii, 
și aceasta cu o superioa
ra bunăvoință, doar rolul 
modest al unui pionier al

teatrului românesc, mai precis i se 
rezervă rolul truditorului care, cu 
consecvență ce-i drept, a pregătii 
drumul afirmării capodoperelor. Su
ficiența snoabă il trece in categoria 
scriitorilor citați și nu citiți. Există 
însă o durabilitate interioară a ope
rei de artă autentice, a celei ce s-a 
înscris în evoluția unei culturi ca un 
fapt obiectiv și care rezistă tuturor 
asalturilor iconoclaste și puerile. 
Pentru că în consens cu toți cei ce 
au vorbit despre „regalitatea lite
rală" a lai Alecsandri nu trebuie 
să limităm această noțiune doar la 
tărimul poeziei. Și aceasta deoa
rece Alecsandri a fost, alături de 
Caragiale. un om de teatru complex, 
care a avut o viziune unitară și in
tegrală asupra acestui fenomen, 
fiind primul care a indicat cu o ui
mitoare clarviziune nu numai nece
sitățile imediate, dar și perspecti
vele dramaturgiei și artei noastre 
scenice privite ca o unitate dialec
tică. Era un om de teatru născut, 
care a avut intuiții uimitoare in 
acest domeniu. Pentru el textul 
dramatic, arta scenică și publicul 
nu au fost trei entități separate, ci 
expresia aceluiași fenomen. Expli
cațiile pe care le-a dat propriei 
sale creații, literaturii altora, pro
iectele sale de reformă ne acest tă-

. pro- 
de a- 

____ _ marele 
scriitor are conștiința vie 
a istoricității limbii noas
tre, fapt ce face ca intr-un 
fel să vorbească eroii ’’ 
Despol-Vodă.
din 
din 
din 
din 
Chirița.
timpuriu la convingerea că 
limba română „se pretează 
la toate fanteziile poetice.

din 
cei

Si 
cei

in altul 
Fintina Blanduzici 
Ovidiu și in altul ...

Sinziana și Pepelea, 
Harță, răzeșul ori din 

El ajunsese de

FĂURITOR
DE LIMBA LITERARA
ce-l primesc. Ea este car
tea de noblețe, testimoniul 
de naționalitate al unui 
neam, semnul caracteristic 
pr*n care membrii aceleiași 
familii se recunosc, in 
marea diversitate a po
poarelor din lume, lanțul 
tainic ce-l Ipagâ împreună 
și-i face a se numi frați, 
altarul împrejurul căruia 
toți se adună cu Inimi iu
bitoare și cu simțire de 
devotament unii către al
ții". Pe acest temei iși va 
funda el atitudinile Împo
triva „stricătorilor de lim
bă*4. a „fabricanților de 
sisteme",

„A dezvolta limba româ
nească cu un chip măsu
rat și înțelept", cum postu
la el in primul număr aJ 
„României literare" de la 
1855. a fost, de altfel, preo
cuparea sa de bază și per-

însemnat in această direc
ție constă in chipul in care 
a înțeles să utilizeze bogă
ția limbii noastre in opera 
literară propriu-zisă. Dacă 
in Doini- și lăcrămioare 
dăm încă peste supărătoare 
diminutive ' ’ *
pe măsură 
maturizează, 
limpezește, echilibrul intre 
formele vechi și neologis
me se stabilizează, forța 
caraclerizatoare a cuvintu- 
lu) sporește, topica frazei 
se clarifică, Alecsandri de
venind tot mai mult unul 
dintre acei poeți „ce-au 
scris o limbă ca un fagure 
de miere*4. Poeziile, proza, 
farsele și dramele sale con
stituie din acest punct de 
vedere o adevărată secțiu
ne verticală in chipul de 
a vorbi al oamenilor timpu
lui, de la cei din popor.

și dulcegării, 
ce autorul se 
expresia se

la toate formele de strofe, 
la toate măsurile de ver
suri** (prefața la Gram- 
maire de la languc rou- 
maine. pe care a publi
cat-o in 1863 la Paris, sub 
numele de V. Mircesco), 
opera lui fiind o mărturie 
definitorie pentru aceasta. 
Grija sa pentru a releva 
și pe această cale „geniul 
poporului**, unitatea lui 
indestructibilă, l-a condus 
către expresia clară, către 
echilibru și măsură, către 
cuvintele din matca
nă a limbii noastre, ceea 
ce i-a asigurat nu numai 
marea circulație a operei 
in toate straturile societă
ții și in toate provinciile 
românești, ci și perenitatea 
acesteia.

Citim astăzi fără dificul
tăți orice text din Alcc-

eter-

sandri, ne pătrundem de 
întreaga iui semnificație, 
limba lui părind (cu citeva 
amuzante întorsături și 
expresii desuete) contempo
rană cu a noastră. Explica
ția acestei rare armonii, 
atit in sine, cit șl cu gra
iul de atunci și de mai 
tirziu al poporului, e dată 
si de faptul că la Alec
sandri se observă o cores
pundere organică intre opi
niile teoretice și felul de 
a scrie, intre acestea și e- 
voluția modului de a folosi 
limba al societății româ
nești in evoluția ei. Tot 
ce i se părea abatere din 
acest drum era deindatâ 
contrazis, ridiculizat, cari
caturizat. La 1868 publică 
in „Convorbiri literare** un 
Dicționar grotesc. La Aca
demie se declară pentru or
tografia fonetică, „pe care 
să o poată învăța și de
prinde lesne, atit românii, 
cit si străinii", in publi
cistică argumentează pen
tru latinitatea limbii noas
tre

Astfel, prin articole și 
discuții publice, prin acti
vitatea practică de lingvist 
și gramatician, prin adu
cerea pc scenă și ridiculi
zarea rătăcirilor lingvistice 

‘ ales 
in
a 
si 

fi
la 

cuvenită a 
acesteia. Prestigiul enorm 
al scriitorului și luptătoru
lui social a făcut ca di
recția in care s-a angajat 
el pe acest teren să se 
impună și generalizeze în 
întreg spațiul limbii noas
tre, stimulînd coerența ei 
de totdeauna. Văzută din 
acest unghi, opera lui Alec
sandri reprezintă nu numai 
un moment al limbii româ
ne literare, ci și un monu
ment al ei.

ale epocii, dar mai „ 
prin creația sa artistică 
ansamblu, Alecsandri 
contribuit la apărarea 
consolidarea evoluției 
iești a limbii noastre, 
modernizarea

Georqe MUNTEAN

rim țin seamă de toți acești trei 
factori, dind fiecăruia importanța 
cuvenită. Uimitor de modernă, con
cepția sa despre teatru privit ca 
o mărturie, dar .și ca o artă cu le
gile sale specifice, este aceea a u- 
nuj om care a vorbit despre tea
trul românesc in deplină cunoștință 
de cauză, cu o anume strictețe și 
rigoare in același timp.

E adevărat. Alecsandri a privit 
mai înlii de toate teatrul său ca o 
mărturie, ca un document de epo
că. Omul care alături de Kogăln:- 
ceanu a avut conștiința misiunii 
istorice a generației sale, care, așa 
cum spunea la moartea lui Costache 
Rolla, și-a dat mina „pentru intro
ducerea marilor reforme sociale*-, 
omul care își aștepta cu seninătate 
obștescul sfirșit nu pentru că pe 
fruntea sa stăteau cununile gloriei 
literare, ci pentru că a văzut „in 
apusul vieții** sale ceea ce visase 
din copilărie — independența pa
triei cucerită de fiii acestei țări — 
omul acesta mărturisea cu franche
țea ce i-a fost caracteristică faptul 
că sorgintea operelor sale drama
tice este o oglindă a epocii. A unei 
epoci frămintate. in continuă miș
care, transformindu-se necontenit. 
Dar, cum spunea chiar el despre 
scrierile lui Negruzzi : ..operele 
create in asemenea epocă au un 
merit mult mai strălucit decit a- 
celea ce se nasc in mijlocul unei so
cietăți dezvoltate1*. Cind a scris pri
mele sale lucrări dramatice, Alec
sandri nu a avut in vedere doar 
propria năzuință de implinire 
artistică, ci a ținut seama de 
toți factorii despre care vorbeam 
mai sus. Dacă a existat un 
autor dramatic in literatura noas
tră la școala căruia să se desăvir- 
șeascâ arta construcției tipurilor 
și a situațiilor, limbajul scenic pro- 
priu-zis, arta actorului și. in același 
timp, să crească puterea de înțe
legere a publicului, acela a fost 
Vasile Alecsandri. El nu și-a de
pășit spectaculos epoca, nu a venit 
in contratimp cu ea, dar nici nu i-a 
oprit evoluția flatindu-i gusturile 
cele mai de jos. Dimpotrivă, cău- 
tind să atragă publicul la tea
trul românesc, l-a educat in 
sensul superior al cuvintului.
„Veselul Alecsandri** nu a avut in 
teatrul său o privire senină asupra 
vieții, chiar dacă finalurile pieselor 
sale de început erau luminoase și 
tonice. Dar contemporanii au recu
noscut o conștiință lucidă, un ochi 
ager care Ie-a pus in față propriile 
defecte, i-a făcut să ridă de obice
iurile ruginite, ca și de înnoirile 
pripite, de conservatorism și de de
magogie, de cosmopolitismul 
spiritul imitației vane căruia 
cel dinții, i-a demonstrat 
Iul prin situații și 
lențe. „Forma dramatică* „ ... 
rea. după propria mărturisire, posi
bilitatea de a „da acestor figuri o 
expresie mai vederată**. Astfel au 
luat naștere acele vestite „Cînticele 
comice**, model de incisivitate sati
rică, exemplu de eficiență artistică 
realizată cu mijloace uimitoare prin 
simplitatea și percutanța lor.

Două elemente fundamentale au 
stat la temelia concepției lui 
Alecsandri despre teatru : valoarea 
de document social și uman a crea
ției și modul in care publicul re
cepționează această creație. Cind 
nu putea să asiste la una din pre
mierele sau reprezentațiile sale se 
adresa prietenilor cu rugămintea 
de a-i descrie ceea ce in limbaj 
modern numim „reacția sălii". Lui 
Iacob Negruzzi i se adresa in 1874 
— in legătură cu comedia „Boieri 
și ciocoi" : „...sint curios a ști ce 
impresie a produs asupra persoa
nelor inteligente, atit ca studiu al 
unei epoce trecute, cit și ca operă 
dramatică. Ca autor care niciodată 
n-am fost orbit de meritele produ
cerilor mele, doresc să aflu adevă
rul adevărat, fie cit de aspru. Care 
este natura criticilor in diversele 
grupe a Societății ?" Ceea ce cred

si 
el. 

ridico- 
tipuri sucu- 

îi ofe-

că trebuie să reținem cu precădere 
este faptul că pe Alecsandri _ nu 
succesul il interesează, ci eficiența 
socială a scrierilor lui teatrale. 
Compunîndu-.și creația ca document 
și mărturie. Alecsandri nu a așeza
t-o sub semnul efemerului ; după 
ce generația lui se stinsese, el ur
mărea cu mare atenție efectul pe 
care putea să-1 aibă asupra publi
cului nou comediile lui. A avut fe
ricita posibilitate, de pildă, sâ aibă 
o asemenea confruntare la aproape 
o jumătate de veac de la premiera 
Chiriței. Și atunci ceea ce l-a inte
resat a fost reacția publicului față 
de un tablou al unei epoci trecute : 
„Am fost la teatru — scria la 24 
octombrie 1886 — de am revăzut pe 
bătrînul Millo cu cucoana Chirița 
la Iași și mărturisesc că am fost 
uimit de a .vedea succesul acestei 
piese, care s-a reprezentat pentru 
intiia oară la 1844... adică cu patru
zeci și doi de ani înainte. Cite su
venire de tinerețe a deșteptat _ in 
mine acest tablou al societății 
noastre de acum aproape o jumă
tate de secol (s.n.)... Publicul for
mat din noua generație a rîs cu 
hohot ca și acel de la 1814 și zărin- 
du-mă in lojă (pe care Chirița o 
numea lojniță) după ce l-a reche
mat pe Millo, a inceput a striga cu 
zgomot autorul !**

Pentru istoria teatrului românesc, 
pentru evoluția și împlinirea sa, 
faptul că cel ce i-a pus temeliile a 
avut cu atita acuitate sentimentul 
datoriei de a da, așa cum spunea 
chiar el. un „tablou al societății*4 
și in același timp conștiința că va
loarea operei de artă este validată 
de public si numai de public văzui 
ca o succesiune a generațiilor — * 
ceasta a constituit un factor de o 
excepțională însemnătate, înscriind 
dezvoltarea teatrului românesc pe 
făgașul unui realism funciar și al 
unei profunde aderențe la realită
țile noastre sociale și naționale.

Dramaturgul care și-a însoțit 
epoca dindu-i adevărata ei imagine, 
cel ce a făcut din creația sa pe a- 
cest tărim o tribuna de luptă îm
potriva relelor sociale, ca și de a- 
firmare a principiilor luptei națio
nale, are o importanță covîrșjtoare 
in istoria culturii românești. Dato
rită lui ne-a rămas nu numai con
figurația morală a unei epoci hotă- 
rîtoare in formarea României mo
derne ci și, prin el, teatrul și pu
blicul nostru au căpătat conștiință 
de sine. Teatrul a incetat să mai 
fie un mijloc de divertisment, ci a 
devenit un factor esențial de in- 
riurire a conștiințelor, un mijloc 
de afirmare a i leilor progresului 
social și național. Atit de ancorat 
în vremea sa, Alecsandri este fon
datorul teatrului nostru istoric. Ca 
si atunci cind a cules poezii popu
lare, Alecsandri a avut revelația 
istoriei noastre ca depozitar al unor 
mari subiecte de artă : ....  și pe loc
am răsfoit paginile istoriei noastre, 
unde am găsit subiecte minunate de 
drame în versuri*. Ar fi vrut să 
scrie o trilogie istorică. A rea
lizat Despot Vodă, dar a cobo- 
rit dincolo de evul mediu mergind 
spre sursele înseși ale neamului 
nostru, evocînd sorgintea latinității 
în cele două capodopere Ovidiu și 
Fintina Blanduziei.

Vasile Alecsandri ne-a dat una 
din cele mai sugestive ima
gini ale istoriei acestei țări pe 
care a iubit-o nu numai prin dă
ruirea faptei sale, dar și prin opera 
sa dramatică ce nu și-a pierdut in 
fața timpului nici actualitatea, nici 
valoarea. Și noi, ca și cei care după 
patruzeci și doi de ani de la pre
miera Chiriței l-au chemat la ram
pă, ne înclinăm astăzi cu același 
respect înaintea lui, adăugind re
cunoștința pentru că a îndrumat 
teatrul nostru pe calea care singură 
s-a dovedit fertilă și conforma 
structurii spirituale a poporului ro
mân.

a-

Valeriu RAPEANU
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FAPTUL
DIVERS
Primul bloc

In orașul Zalău, in cadrul In
tri prinderii județene de con
strucții montaj, lucrează o echi
pă formată din 36 de tineri» Toți 
au aceeași meserie : zidari. Pini 
mai anul trecut, o bună parte din 
ei nici n-au văzui vreun șantier. 
S-bu ratificat deci la locul de 
muncă. Acum au satisfacția de 
a vedea cu ochii propria lor o- 
pcrâ : in curind va fi gata pri
mul lor bloc — unul dintre cele 
mai mari din cartierul Păcii din 
oraș. întregii echipe, a cărei 
vir>tă medie este sub 25 dc ani. 
felicitări și cit mai multe opere 
similare 1

Samsar de 
cai putere

De câtva timp. Ilie lonescu 
din Drăgășani urmărea cu înfri
gurare prețurile la caro se vin
deau cele mai diverse tipuri de 
mașini prin partea locului. Sim
plă curiozitate ? Nu. Căci dum
nealui ba avea de vindut, ba de 
cumpărat. Nu de mult, in urma 
unei sesizări, organele de miliție 
î-au făcut o percheziție. Cu a- 
cest prilej, i-au găsit in ogradă 
trei autoturisme și diverse alte 
bunuri, pe care le depozitase a- 
colo în așteptarea clienților. Pină 
la terminarea cercetărilor, cele 
trei mașini au fost trecute in 
custodie sigură. Acum, samsaru
lui urmează să i se facă prețul. 
$i tot. ce va primi va fi conform 
legii 1

Ultima notă 
de plată

Intr-una din zilele trecute, os
pătarul Alexandru Drâghici de la 
restaurantul „Apulum" din Alba 
Iulia a umflat o notă de plată 
unor consumatori de la 136 lei la 
244 lei. Știa tabla înmulțirii. Așa 
că a aplicat înmulțirea cu 10: 
pentru două cafele, in loc de 
3.40 lei. a trecut la socoteală 34 
lei, iar pentru 4 salate de roșii, 
care făceau S lei, a încasat 80 lei. 
Ospătarul necinstit, prins in fla- 
-grant de lucrătorii din cadrul 
Inspectoratului județean de mi
liție Alba, va fi judecat conform 
procedurii de urgență. Serviciu 
prompt, comandă serioasă.

Parada
modei
școlare

Intr-una din zilele trecute, la I 
Ministerul Invățămintului a avut I 
loc o ședință de colegiu, in ca- I 
drul căreia au fost prezentele . 
noile modele de uniforme școla- I 
re. O inedită și binevenită para- | 
dă a modei. Au apărut la rampă 
șapte modele de uniforme pen- I 
tru liceeni (patru pentru fete și I 
trei pentru băieți), precum și di- ’ 
verse modele de uniforme pen- | 
tru elevii școlilor generale. De- I 
liberarea n-a fost deloc ușoară, | 
întrucît, după cum ne-au măr- . 
turisit unii dintre participant, I 
modelele prezentate s-au impus I 
pe toată linia. Tocmai de aceea, 
poate, ar fi util ca, înainte de I 
lansare, să se sondeze, intr-un I 
fel s;u altul, și părerile benefi- 1 
ciarilor - elevii diferitelor ca- | 
tegorii de școli și ale părinților I 
)o'. Oricum, după înfățișarea | 
Aiodelelor prezentate in cadrul . 
paradei menționate, purtarea u- I 
niformeî va fi. pentru orice șco- | 
Iar. o obligație dintre cele mai... 
plăcute ! Să sperăm că, odată in- I 
trate in producția de serie, noi- I 
le uniforme iși vor păstra a- I 
ceeași... ținută. j

Stradă sau... | 
atelier ?

De citeua luni, strada Dimitrie I 
Onciul din Capitală nu mai este . 
stradă : șoferii de pe autobuzele I 
liniei 37 au transformat-o în... |
atelier de revizii și asistență 
tehnică pentru autovehiculele I 
defecte ! De dimineața pină I 
noaptea tirziu, ambalează mo- 1 
toare și trintesc tot felul de fia- i 
re. bombardind cu adevărate ra- I 
fale de zgomote și nori grei de | 
turn toate locuințele și institv- 
fiile din preajmă (intre care, I 
o grădiniță de copii și o policli- I 
nică). Ncputind rămine indife
renți față de o atare anomalie, I 
locatarii au cerut Direcției gc- I 
nerale I.T.B. și organelor de I 
miliție fă îndrume autovehîcu- . 
lela respective intr-o zonă vira- I 
na. ața cum prevăd normele de | 
civilizație urbană. Ei au cerut, 
dar după cum se vede, dintr-un 1 
asemenea vacarm, pină acum I 
n-au reușit să se facă auziți. 
Cazul — din păcate, de loc sin- i 
aular — aduce in discuție o pro- I 
blemâ care a căpătat un carac- | 
ter acut : care este regimul pro- 
priu-zis al străzii, cine și cum I 
dispune de ea. cine fi cum o I 
apără de cei ce, inehtpuindu-st 
că este a nimănui, pun stăpini- I 
re pe ea ți îi dau cele mai bi- I 
zare destinații ? '

Rubrică redactată de >
Dumitru TÎRCOB 
Gbeorqhe POPESCU

cu sprijinul corespondenților | 
„Scînteii"

Sosirea in Capitală a tovarășului 
Agostino Novella

La invitația Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român a 
sosit in Capitală tovarășul Agostino 
Novella, membru al Biroului Politic 
al Partidului Comunist Italian, care 
vh face o vizită în țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopehi,

Cronica zilei
SOSIREA REDACTOR VLl’l-ȘEF 
AL REVISTEI „NOWE DROG!" 

DIN R. P. POLONA

Luni seara a sosit la București 
Marian Naszkoxvski. membru al C.C. 
al P.M.U.P., redactor-șef al revistei 
, N'owe Drogi**. care va face, la in
vitația revistei ..Lupta de clasă**, o 
vizită in țara noastră.

La sosire, oaspetele a fost intim- 
plnat do Ștefan Voicu, membru al 
C.C. ai P.C.R., redactor-șef al re
vistei „Lupta de clasă**, și Nestor 
Ignat, președintele Uniunii Ziariști
lor, redactor șef-adjunct al revistei 
„Lupta de clasă".

A tost de față J. OcheduszkO, am
basadorul Republicii Populare Polo
ne la București.

♦
Marți dimineața a părăsit Capitala 

senatorul chilian Radomir Tomici. 
care, la invitația Frontului Unității 
Socialiste, a făcut o vizită în țara 
noastră.

La aeroportul Otopeni, oaspetele a 
fost condus de Mihail Levente, se
cretar al Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste, de re
prezentanți ai Frontului Unității So
cialiste și Ministerului Afacerilor 
Externe.

*
Marți a avut loc la sediul Asocia

ției de drept internațional și relații 
internaționale o masă rotundă, cu 
tema „Studiul comparat al gestiunii 
industriale in unele țări socialiste din 
Europa**, organizată cu ocazia vizitei 
in țara noastră a Iul David Granick. 
profesor de economie politică la Uni
versitatea din Wisconsin (S.U.A.).

Au participat cadre didactice din 
Invățămîntul superior de specialitate 
din Capitală, cercetători din insti
tute ale Academiei Republicii Socia-
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In cîteva rînduriUn nou record mondial la haltere in cadrul' 
finalelor Spartachiadei de vară

a popoarelor din U. R. S. S.
în cadrul finalelor Spartachiadei 

de vară a popoarelor din U.R.S.S.. 
la haltere s-au înregistrat din nou 
performanțe remarcabile. La cate
goria ușoară, titlul de campion la 
totalul celor trei stiluri a revenit 
lui Muharbi Kirjinov cu 435 kg. La 
stilul „împins", Vladimir Dreksler 
a stabilit un nou record mondial cu 
performanța de 152.500 kg. Acesta «

PRONOSPORT

CIȘTIGUR1LE CONCURSULUI Nr. 29 
DIN 13 IULIE 1971 :

Categoria I : (12 rezultate) 1 variantă 
a. 40 899 lei.

Categoria a H-a : (11 rezultate) 25,75 
variante a 1 906 lei.

Categoria a IlI-a : (10 rezultate) 
253,35 variante a 291 lei.

(Urmare din pag. I)

poate dura la infinit. La timpul său. 
nu s-a putut menține încercarea de 
a ignora apariția Uniunii Sovietice 
— primul stat socialist din lume — și, 
mai devreme sau mai tirziu, toate ță
rile s-au văzut nevoite să recunoas
că această realitate istorică. Un pro
ces similar, in esența sa, a avut loc 
și după victoria forțelor socialismului 
intr-o serie de state europene, după 
cel de-al doilea război mondial ; ul
terior ele au trebuit să fie primite in 
O.N.U., inregistrindu-se progrese de 
seamă, intr-un șir de domenii, pe 
linia normalizării raporturilor reci
proce. Mersul evenimentelor arată, 
ca o concluzie evidentă, că recu
noașterea realităților social-politice 
statornicite in lume in perioada 
postbelică este o premisă fundamen
tală a însănătoșirii vieții internațio
nale, a promovării destinderii și dez
voltării colaborării, in interesul pă
cii, al liberei afirmări și prospe
rității fiecărei națiuni șl al progre
sului general.

In ansamblul schimbărilor petrecu
te in lume in această perioadă, un rol 
de importanță istorică au avut revo
luția populară din China, apariția 
statului socialist chinez. Așa cum 
a demonstrat însăși viața, încer
cările sterile de ignorare a exis
tenței și de izolare a R. P. Chine
ze au adus daune serioase Intereselor 
colaborării internaționale, au fost a- 
prcciate profund negativ de opinia 
publică, fiind una din sursele încor
dării internaționale. Efectiv, a fost 
una din cele mai flagrante anoma
lii ale vieții internaționale postbelice 
faptul că R. P. Chineză, mare stat 
socialist, cu peste 700 milioane 
de locuitori, cu un uriaș potențial 
material, cu remarcabile realizări 
in dezvoltarea economiei, științei și 
culturii, a fost împiedicată să-și ocu
pe locul cuvenit de drept in ansam
blul relațiilor mondiale și să-și adu
că întreaga contribuție la soluționa
rea problemelor internaționale majo
re ale lumii de azi.

După cum se știe, România a 
evidențiat, in mod consecvent și ho- 
târit, prin glasul reprezentanților săi 
cei mal autorizați, necesitatea funda
mentală de a se ține seama de rolul 
ce revine R. P. Chineze In viața 
internațională. „Desiășurare» eveni
mentelor arată câ fără participarea 
Republicii Populare Chineze nu pol 
ti rezolvate cu succes importantele 
probleme ale vieții internaționale 
contemporane", subliniază tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Cu prilejul recen
tei sale vizite in China populară, 

oaspetele n fost salutat de tovarășii 
Gheorghc Pană, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului Per
manent. secretar al C.C. al P.C.R.. 
și ștefan Andrei, prim-adjunct de 
șef de secție la C.C al P.C.R.

(Agerpres)

lîste România, reprezentanți ai Cen
trului do perfecționare a pregătirii 
cadrelor dc conducere din întreprin
deri, Consiliului Național pentru Ști
ință și Tehnologie, Ministerului Afa
cerilor Externe, ziariști.

★
Marți seara a sosit in Capitală o 

delegație a Federației organizațiilor 
ue femei din Republica Arabă Unită, 
condusă de Aziza Hussein, președinta 
organizației de femei din Cairo, re
prezentanta R.A.U. in Comisia O.N.U. 
pentru condiția femeii, care, la invi
tația Consiliului Național al Femei
lor, va face o vizită de prietenie in 
țiv.a noastră

*
Direcția generală a navigației ci

vile „Navrom" și întreprinderea de 
comerț exterior „Navinipex" au în
cheiat cu organizația de import-export 
„Sudoimporl" un contract privind 
achiziționarea, din Uniunea Sovietică, 
a două cargouri pentru transporturile 
de mărfuri generale și utilaje indus
triale, cu o capacitate de 8 230 tdw 
fiecare.

Prima navă, care va purta denu
mirea „Dîmbovița", se află în faza 
de finisare la șantierele navale 
„Jdanov" din Leningrad și va fi li
vrată in luna septembrie, iar celă
lalt cargou — „Sălaj" — va intra în 
dotarea flotei maritime românești in 
cursul anului viitor. O astfel de navă 
are o lungime de 130 metri, o lățime 
de 17,8 metri și un pescaj de 7,83 
metri. Ea este dotată cu un motor 
Diesel de 4 900 cp. care asigură o 
viteză de croazieră de aproximativ 
31 km pe oră. „Navrom" preconi
zează utilizarea acestor cargouri pe 
liniile maritime care leagă Constanța 
de porturile Europei de vest.

(Agerpres)

fost al treilea record mondial înre
gistrat de la începutul concursului 
de haltere.

★

în cinstea oaspeților de peste ho
tare, prezenți la Moscova cu prilejul 
finalelor celei de-a 5-a ediții a Spar
tachiadei de vară a popoarelor din 
U.R.S.S., a avut loc o recepție ofe
rită de Comitetul pentru Cultură Fi
zică și Sport de pe lingă Consiliul 
de Miniștri al U.R.S.S.

La recepție, desfășurată intr-o at
mosferă cordială, au participat con
ducători ai organizațiilor sportive 
din țările socialiste, președintele Co
mitetului internațional olimpic, A. 
Brundage, și alți membri ai C.I.O., 
reprezentanți ai organizațiilor sporti
ve din țările Asiei și Africii. Cei 
prezenți au fost salutați de Serghei 
Pavlov, președintele Comitetului 
pentru Cultură Fizică și Sport de pe 
lingă Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S.

conducătorul partidului și statului 
nostru a arătat, de asemenea, că 
„țara noastră salută dezvoltarea re
lațiilor Chinei populare cu alte state: 
noi vedem in aceasta o contribuție la 
cauza securității internaționale și pă
cii in lume".

Curentul de opinie tot mai larg, in
teresul tot mai susținut in rindul sta
telor lumii pentru normalizarea rela
țiilor cu R.P. Chineză este și expresia 
afirmării din ce in ce mai puternice pe 
plan mondial a socialismului, a creș
terii rolului și influenței sale in lumea 
contemporană. Fără îndoială că afir
marea tot mai activă a R. P. Chi
neze, țară socialistă, pe arena mon
dială favorizează creșterea forțelor 
antiimperialiste. slujește cauzei luptei 

PERSPECTIVELE NORMALIZĂRII
RELAȚIILOR DINTRE S.U.A. Șl R.P. CHINEZĂ
popoarelor pentru dezvoltare de sine 
stătătoare, contribuie la procesul de 
eliminare din viața internațională a 
politicii imperialiste de torță și domi
nație, de amestec in treburile altor 
state, la promovarea unor relații ba
zate pe egalitate în drepturi, respect 
și stimă reciprocă intre națiuni. De a- 
ceea este firesc ca toți cei care doresc 
instaurarea unui climat nou. sănătos 
in relațiile Internaționale, care luptă 
in marele front antiimperialist, să 
privească cu satisfacție prezența tot 
mai marcate a R. P. Chineze in ca
drul vieții internaționale.

Orice analiză realistă, lucidă a vie
ții internaționale evidențiază că, in 
condițiile lumii de azi, singura cale 
de evitare a unui război mondial nu
clear cu toate consecințele sale incal
culabile este înfăptuirea coexistentei 
pașnice, dezvoltarea relațiilor intre 
țările cu orinduiri sociale diferite, pe 
baza principiilor suveranității și in
dependenței naționale, egalității in 
drepturi, respectării integrității teri
toriale, neamestecului in treburile in
terne. avantajului reciproc, recunoaș
teri' dreptului fiecărui popor de a-și 
hotâri de sine stătător soarta. Aceste

Marii 20 Iulie, tovarășul Mihai Ha
lca, membru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., a intilnit 
delegația P. C. Brazilian, alcătuită 
din tovarășii Jose Costa de Souza și 
Ernesto Ferreira, membri al C.C. al 
Partidului Comunist Brazilian, care 
se află in vizită in țarn noastră, lu 
invitația CC. al P.C.R

La intilnire n luat parte tovarășul 
Miluit Hulea, adjunct dc șef de secție 
la C.C. al P.C.R.

în cadrul intllnlrii. desfășurata 
intr-o atmosferă dc prietenie tovără

Cu prilejul Zilei naționale 
a R. P. Polone

Cu prilejul Zilei naționale a R. P. 
Polone, marți a avut loc, la Biblio
teca municipală „Mihail Sadoveanu", 
o scară de poezie și muzică poloneză, 
organizată de Comitetul pentru cul
tură și artă al municipiului Bucu
rești.

Manifestarea a debutat prin cuvin- 
tul primului secretar al Ambasadei 
R. P. Polone la București, Marian 
Zamiara, care a vorbit despre însem
nătatea renașterii statului polon.

Despre unele aspecte ale muzicii 
și literaturii poloneze au vorbit mu
zicologul Doru Popovici și Stan Ve-

Numirea noului ambasador 
al Republicii 

Socialiste România 
în Republica Populara Ungară

Prin decret al Consiliului de Stat, 
tovarășul loan Cotoț a fost numit in 
calitatea de ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii Socia
liste România in Republica Populară 
Ungară, in locul tovarășului Dumitru 
Turcuș, care a fost rechemat in cen
trala Ministerului Afacerilor Ex
terne.

(Agerpres)

• TENIS. — Brazilia, a patra parti
cipantă la semifinalele interzonale ale 
„Cupei Davis’*. în prezența a 
peste 3 000 de spectatori și la ca
pătul unor partide spectaculoase, 
echipa de tenis a Braziliei a obți
nut calificarea în semifinalele inter
zonale ale „Cupei Davis" întrecind 
selecționata Mexicului cu 3—2.

• In ultimele două meciuri : Man
darină — Lara 3—0 (6—4, 6—3. 9—7); 
Koch — Lovo Ma.vo 3—2 (7—5, 4—6, 
7—9, 6—4, 9—7). în semifinala inter
zonală, Brazilia va intilni Ceho
slovacia.

• FOTBAL. — In cadrul compe
tiției europene de fotbal dotată cu 
..Cupa Inter-Toto", echipa Austria 
Salzburg (viitoarea adversară a for
mației U.T. Arad in „Cupa U.E.F.A.") 
a jucat pe teren propriu cu echipa 
Inter Bratislava pe care a învins-o 
cu scorul de 2—0 (0—0).

• ȘAH. — După o zi de odihnă, 
turneele internaționale de șah de la 
Amsterdam au continuat cu dispu
tarea partidelor din runda a 6-a. în 
grupa maeștrilor, Bojan Kurajița a 
ciștigat la Kort, Zuidema la Enklaar 
și Smejkal la Hecht. Șahistul român 
Theodor Ghițescu (cu piesele negre) 
a remizat cu Miniei, rezultat con
semnat și in partidele Malich — Van 
Geet și Medina — Van der Weide. 
In clasament conduce Malich (R.D. 
Germană) cu 4.5 puncte, urmat- de 
Ghițescu (România), Enklaar (Olan
da) — 4 puncte etc.

principii susținute ferm de forțele 
democratice și progresiste de pretu
tindeni, ca fiind cheia dezvoltării 
unor relații sănătoase, in intere
sul fiecărui stat, al păcii și 
colaborării internaționale, se bucu
ră astăzi de o recunoaștere prac
tic unanimă, întrucît nimeni nu 
mai poate cuteza, fără riscul discre
ditării, să le conteste însemnătatea. 
Normalizarea relațiilor dintre sta
te, inclusiv a relațiilor S.U.A. cu 
R. P. Chineză, constituie o condiție a 
înfăptuirii acestor principii in în
treaga viață internațională, a dezvol
tării colaborării pe plan mondial, a 
destinderii și păcii.

In acest context, ca un imperativ 
al coexistenței pașnice, se afirmă tot 

mai mult Însemnătatea contactelor, 
intilnirilor, convorbirilor intre factorii 
de răspundere, intre reprezentanții 
statelor — ceea ce permite identifi
carea unor căi de înțelegere recipro
că, a posibilităților de acord, atenua
rea neîncrederii, corespunzător in
tereselor imbunătățirii climatului in
ternațional.

în legătură cu normalizarea rela
țiilor dintre S.U.A. și R.P. Chineză, 
aceasta presupune ca Statele Unite 
să-și retragă bazele militare din Tai- 
van — teritoriu inalienabil al Chinei 
populare. De asemenea, restabilirea 
unui climat normal in viața interna
țională presupune retragerea trupelor 
americane din Coreea de sud, astfel 
ca poporul coreean să decidă singur 
asupra viitorului său, precum și re
tragerea trupelor S.U.A. din Indo
china, asigurarea premiselor ca po
poarele vietnamez, cambodgian și 
laoțian să-și hotărască singure pro
blemele interne, fără nici un amestec 
din afară. /

Constituie, fără îndoială, o grava 
inadvertență faptul că, timp de peste 
două decenii de la proclamarea R. P. 
Chineze, această țară — stat fondator 

șească, s-a efectuat o Informare re
ciprocă asuprii activității șl preocu
părilor actuale interne ale celor doufl 
partide.

în cursul convorbirilor x-a expri
mat voința comună de a dezvolta pe 
mai departe relațiile de prietenie și 
solidaritate Internaționaliste existen
te intre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Brazilian, în inte
resul unității mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, al tuturor 
forțelor antlimperiallste. al cauzei so
cialismului și păcii 

lca, cercetător la Institutul de Isto
rie literară „George Călinescu".

A urmat un recital de poezie po
loneză. susținut de actori bucureș- 
teni, după care au fost audiate lu
crări din creația muzicală a tării 
prietene.

★
Cu aceeași ocazie, s-au deschis, în 

holurile bibliotecii, o expoziție de 
cărți poloneze, aflate in colecțiile 
Bibliotecii municipale, și o expoziție 
de fotografii intitulata „Polonia azi-'.

(Agerpres)

Vizita directorului 
general al F. A. 0.
Directorul general al Organizației 

Națiunilor Unite pentru Alimentație 
și Agricultură, Addekke Boerma, îm
preună cu Gerardo Bildesheim. re
prezentantul regional F.A.O. pentru 
Europa, a continuat marți călătoria 
in țara noastră. Oaspeții, însoțiți de 
Filip Tomulescu, șeful Departamen
tului silviculturii, vicepreședinte al 
Comitetului Național F.A.O.. au vi
zitat barajul Hidrocentralei de pe 
Argeș și stațiunea experimentală- 
Ștefănești. Au fost vizitate, de ase
menea, monumente istorice și loca
lități turistice.

(Agerpres)

DL LA INSPECTORATUL 
GENERAL Al MIU1IEI

Pentru a veni in ajutorul poseso
rilor de autoturisme care vor să-și 
petreacă timpul liber la sfirșit de 
săptămînă pe litoral sau în stațiunile 
de pe Valea Prahovei, Inspectoratul 
general al miliției a inițiat măsura 
ca in perioada 24 iulie — 30 august 
1971, in zilele de simbătă, de la ora 
12, pină luni la ora 6, precum și in 
celelalte sărbători legale — intre ace
leași ore — să se interzică circu
lația autovehiculelor grele, destinate 
transportului de mărfuri și mate
riale, inclusiv a celor echipate cu 
instalații speciale, care depășesc 
greutatea maximă autorizată, de 3 000 
kg, pe direcțiile București — Brașov 
și București — Constanța, in ambele 
sensuri.

Autovehiculele supuse interdicției 
vor putea circula, in zilele respec
tive, pe direcția București — Brașov, 
pe ruta București — Pitești — Cim- 
pulung — Brașov, iar pe direcția 
București — Constanța, pe ruta 
București — Călărași — Constanța, 
cu traversarea Dunării prin punctul 
Chiciu — Ostrov.

Sint exceptate de la această res
tricție autovehiculele grele care 
transportă muncitori, mărfuri foarte 
perisabile și animale.

In vederea aplicării acestor mă
suri de îmbunătățire a circulației pe 
traseele amintite, factorii ce răspund 
de organizarea și planificarea trans
porturilor rutiere sint rugați să-i in
struiască pe conducătorii de autoca
mioane asupra particularităților apli
cate circulației in această perioadă 
de virf turistic, în zonele respec
tive.

(Agerpres) 

al O.N.U. și membru permanent, al 
Consiliului de Securitate — a fost 
împiedicată să-și ocupe locul ce i se 
cuvine de drept in Organizația Națiu
nilor Unite, ceea ce aduce grave pre
judicii activității acesteia. Resta
bilirea dreptului legitim al Republicii 
Populare Chineze la O.N.U.. in Con
siliul de Securitate, in celelalte or
ganisme internaționale este o cerință 
imperioasă a vieții internaționale, 
dictată de interesele majore ale des
tinderii, păcii. înțelegerii intre po
poare — in favoarea căreia Româ
nia a militat, așa cum se știe, cu o 
consecvență neabătută in decursul 
anilor.

Atit de la tribuna Națiunilor 
Unite, cit și cu alte prilejuri, țara 

noastră s-a pronunțat, de asemenea, 
cu toată fermitatea pentru restabili
rea drepturilor suverane ale . R. P. 
Chineze asupra teritoriului său stră
vechi Taivanul. Reprezentanții țării 
noastre au subliniat și subliniază, tot
odată, cu aceeași claritate și consec
vență, necesitatea imperioasă de a se 
pune capăt războiului din Vietnam 
.și din intreaga peninsulă Indochina, 
de a se găsi o soluție politică pro
blemei vietnameze, pe baza recen
telor propuneri in șapte puncte ale 
Guvernului Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamului de Sud, 
prin retragerea trupelor S.U.A.. 
creîndu-se astfel condițiile pentru ca 
popoarele din această parte a lumii să 
decidă de sine stătător asupra vii
torului lor, potrivit aspirațiilor lor 
naționale fundamentale.

Știrea cu privire la dezvoltarea 
contactelor chino-;americane in ve
derea normalizării relațiilor dintre 
cele două țări a fost intimpinată cu 
satisfacție și aprobare in opinia pu
blică internațională, diferiți oameni 
politici, reprezentanți ai forțelor pro
gresiste, ai forțelor largi iubitoare de 
pace exprimindu-și convingerea că a-

Miting de solidaritate 
cu lupta 

poporului coreean
I>a cooperativii agricolă de produc

ție „Prietenia rom mo-coreeanâ", din 
comuna Făcăeni, județul Ialomița, a 
avut loc, marți dupâ-arr.iazfi, un mi
ting prilejuit de Luna de solidaritate 
cu lupta poporului coreean. Au luat 
parte reprezentanți ai organelor lo
cale dc partid și de stat, un mare nu 
măr de țărani cooperatori, cadre di
dactice și alți oameni ai muncii din 
comună.

Au participat Kang Iăng Săp, am
basadorul R.P.D. Coreene la Bucu
rești, șl membri ai ambasadei.

Mitingul a fost deschis de Nicolae 
Gheorghc, președintele consiliului 
popular comunal.

Luind cuvlntul, Tonta Dimaclu. 
președintele cooperativei agricole de 
producție „Prietenia româno-coreea- 
nă", a spus, printre altele : în flecara 
an. poporul român, impreunâ cu 
toate popoarele progresiste și Iubi
toare de pace din lume, organizează 
multiple acțiuni dc sprijinire activă 
a luptei desfășurate de poporul co
reean prieten, pentru realizarea no
bilei sale aspirații naționale — uni
ficarea patriei. Agresiunea imperiu - 
listă din iunie 1950 a supus pașnicul 
popor coreean la grele și nenumă
rate încercări, insă prinlr-o luptă 
crincenă. plină de abnegație, acest i 
a demonstrat lumii întregi că un po
por care iși apără cu arrna in mină 
libertatea și independența naționali 
nu poate fi infrînt. Imperialiștii n- 
mericani și aliații lor au fost obliga-i 
să-și pună semnăturile pe acordul de 
armistițiu din iulie 1953

După război, sub conducerea în
cercată a Partidului Muncii din Co
reea, harnicii oameni ai muncii din 
R.P.D. Coreeană au desfășurat o in
tensă activitate pe tărimul recon
strucției, pentru refacerea economici 
distruse de război, pentru transfor
marea patriei intr-o țară socialistă 
puternică, înfăptuind transformări 
înnoitoare, necunoscute in istoria po
porului coreean.

După cum spunea iubitul nos
tru conducător, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la marele miting al 
prieteniei coreeano-române de la Phe
nian din 14 iunie 1971 — a arătat 
vorbitorul — realizările dobindite de 
Coreea populara sint o vie expresie 
a capacității creatoare a unui popor 
liber și stăpîn pe soarta sa, o dova
dă a superiorității orinduirii socia
liste, care oferă cimp larg de afir
mare energiei și inițiativei tuturor 
oamenilor muncii. Aceste realizări 
sint rodul poliiicii de intensă mobi
lizare a forțelor poporului, de apli
care creatoare a marxism-leninismu- 
lui la condițiile concrete ale țării — 
politică promovată cu consecvență 
de Partidul Muncii din Coreea, in 
frunte cu tovarășul Kim Ir Sen.

Ca și întregul popor român, noi, 
membrii cooperativei agricole de pro
ducție „Prietenia r.omâno-coreeană--, 
nutrim sentimente de profundă so
lidaritate cu lupta poporului co
reean împotriva imperialismului 
american, ne bucurăm sincer de 
succesele însemnate dobindite in toa
te domeniile de activitate și ii urâm 
din tot sufletul succese tot mai mari 
in opera de edificare a socialismu
lui, de înflorire a patriei, potrivit 
mărețului program trasat de al V-lea 
Congres al Partidului Muncii din 
Coreea. Vorbitorul a relevat, totoda
tă, eforturile consecvente și repetate
le propuneri ale R.P.D. Coreene de 
a rezolva pe cale pașnică, democra
tică și fără nici un amestec străin, 
problema unificării țării, subliniind 
că România sprijină programul in 
8 puncte adoptat de Adunarea Popu
lară Supremă a R.P.D. Coreene pen
tru reunificarea pașnică a Coreei și 
susține cererea legitimă privind re
tragerea trupelor S.U.A. din Coreea 
de sud.

Vorbitorul s-a referit apoi la succe
sele dobindite de poporul nostru, 
sub conducerea Parliduiui Comunist 
Român, in toate domeniile de acti- 

cesle convorbiri vor contribui la des
tindere, la stingerea focarelor de neli
niște și încordare, la întărirea păcii 
generale. Secretarul general al O.N.U., 
U Thant, a relevat intr-o declarație 
dată publicității că „acest eveniment 
este de bun augur nu numai pentru 
relațiile dintre cele două țări, ci și 
pentru soarta viitoare » Organizației 
Națiunilor Unite". Anunțarea vizitei 
președintelui Nixon in Republica 
Populară Chineză — a declarat Luigi 
Longo, secretar general al Partidului 
Comunist Italian — „confirmă posibi
litățile unei dezvoltări pozitive a dia
logului în lume intre țări cu regi
muri sociale diferite și existența unei 
dimensiuni noi pentru acțiuni me
nite să afirme o politică de coexis
tență pașnică". Aceleași poziții 
aprobative au fost exprimate de 
reprezentanții unui șir de gu
verne, de partide politice, or
gane de presă din diferite țâri ale 
lumii — inclusiv din Statele Unite, 
unde anunțarea acordului asupra vi
zitei a stîrnit o deosebită satisfacție.

Factor activ al vieții internaționale, 
România militează neabătut pentru 
progresul destinderii, pentru un curs 
pozitiv al vieții internaționale ; ea 
se pronunță cu consecvență pentru 
contacte, discuții, reglementarea pro
blemelor litigioase pe calea tratati
velor. Aceasta este o poziție de 
principiu a țării noastre, care salută 
normalizarea și intensificarea legătu
rilor intre toate statele, indiferent de 
orinduire — și. in același timp, un o- 
biectiv practic la traducerea in viață a 
căruia România socialistă iși aduce 
propria contribuție. Am considerat în
totdeauna și considerăm că procesul 
larg de multiplicare a relațiilor între 
state, dezvoltarea dialogului interna
țional corespund intereselor reale ale 
tuturor popoarelor, intereselor luptei 
pentru independență. democrație, 
pace și progres.

în această lumină, opinia publică 
din România iși exprimă satisfacția 
pentru acordul intervenit cu privire 
la întilnirea și convorbirile chino- 
americane, o dată cu increderea că 
ele vor aduce o contribuție de seama 
nu numai la normalizarea și dezvol
tarea unor relații reciproce bazate 
pe egalitate, respectarea independen
ței și suveranității, avantaj reciproc, 
dar și, pe un plan mai general, la sti
mularea cursului pozitiv a) eveni
mentelor către destindere și îmbu
nătățirea climatului internațional, că
tre lărgirea cooperării între toate sta
tele, către soluționarea problemelor 
internaționale arzătoare, potrivit de
zideratelor majore ale păcii șl secu
rității. aspirațiilor fundamentale ale 
întregii omeniri. 

vitale, la eforturile pentru înfăptui
rea mărețului program elaborat de 
Congresul al X-lea, pentru construc
ția societății socialiste multilateral 
dezvoltate. El a înfățișat, de aseme
nea, principalele realizări .și perspec
tivele cooperativei agricole din Fft- 
căeni.

Referindu-se la faptul că relațiile 
de prietenie .și solidaritate interna
ționaliste intre popoarele noastre, 
intre Partidul Comunist Român și 
Partidul Muncii din Coreea, cunosc o 
continuă dezvoltare, vorbitorul a a- 
râtat că pentru întregul popor român 
vizita in R.P.D. Coreeană a de
legației de partid și guvernamen
tale, condusă de tovarășul Nicola.* 
Ceaușescu. a constituit un prilej de 
profundă satisfacție și bucurie. Con
vorbirile cu tovarășul Kim Ir Sen și 
cu- ceilalți conducători coreeni — a 
spus el — se înscriu ca un moment 
de seamă in dezvoltarea relațiilor 
dintre partidele, țările și popoarele 
noastre, oa o contribuție la întărirea 
forțelor socialismului și păcii in lu
mea întreagă.

In încheiere, vorbitorul a adresat 
un frățesc salut, cooperatorilor din 
cooperativa agricolă de producție 
„Prietenia coreea no—romană" șl cele 
mai cordiale urări de noi succese in 
munca și lupta desfășurată de po
porul coreean pentru propășirea pa
nici sale, pentru apărarea suverani- 
tății și independenței sale naționale, 
pentru unificarea țării.

A luat apoi cuvintul ambasadorul 
R.P.D. Coreene. Kang Iăng Săp, care 
a relevat. însemnătatea largii campa
nii de solidaritate internațională cu 
lupta poporului coreean, desfășurată 
în această perioadă, intre 25 iunie — 
ziua in care cu 21 de ani in urmă im
perialiștii americani au dezlănțuit 
războiul din Coreea — și 27 iulie — 
ziua care marchează a 18-a aniver
sare a victoriei repurtate de poporul 
coreean in războiul pentru eliberarea 
patriei

După ce a înfățișat pe larg lupta 
eroică a poporului coreean, sub con
ducerea Partidului Muncii, in frunte 
cu tovarășul Kim Ir Sen. pentru in- 
lrîngerea agresiunii imperialiste, cit 
și situația actuală din Coreea de sud. 
numeroasele cazuri de încălcare a 
armistițiului de către imperialiștii a- 
mericani. vorbitorul a relevat efor
turile constructive ale guvernului 
R.P.D. Coreene pentru unificarea 
pașnică a țării.

In prezent, a spus el. poporul din 
partea de nord a republicii duce o 
luptă energică pentru înfăptuirea cu 
succes a sarcinilor programatice tra
sate la cel de-al V-lea Congres al Par
tidului Muncii din Coreea pentru b 
consolida cuceririle revoluționare și 
a grăbi victoria revoluției coreene 
pe-scară naționala. Poporul din sud; 
susținind linia cu privire la unifi
carea patriei, desfășoară cu hotârire 
lupta antiamericană pentru salvarea 
națională. Prin unificarea forțelor și 
desfășurarea unei vaste lupte comu
ne vor fi zădărnicite manevrele a- 
gresorilor și va fi înfăptuită fără 
îndoială sarcina istorică de unificare 
a patriei.

Atit in timpul războiului de elibe
rare a patriei, cit și in reconstruc
ția postbelică, poporul frate român, 
a spus ambasadorul R.P.D. Coreene, 
ne-a acordat un ajutor material și 
moral dezinteresat, iar astăzi spri
jină lupta poporului coreean pentru 
unificarea patriei.

România sprijină Programul In 8 
puncte adoptat de Adunarea Popu
lară Supremă a R.P.D. Coreene 
pentru unificarea pașnică a Coreei, 
susține cererea legitimă privind re
tragerea trupelor agresoare ale im
perialiștilor americani din Coreea 
de sud, astfel ca poporul coreean 
să-și poală decide singur destinele, 
fără nici un amestec din afară. A- 
cesta constituie un imbold puternic 
pentru lupta dreaptă a poporului 
nostru.

Recenta vizită în țara noastră * 
delegației de partid și guvernamen
tale a Republicii Socialiste România, 
condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, are o deosebită însemnă
tate pentru întărirea și dezvoltarea 
pe mai departe a relațiilor de prie
tenie și colaborare dintre partidele, 
țările și popoarele noastre, consti
tuind totodată o contribuție de preț 
la întărirea coeziunii țărilor socialis
te și a mișcării comuniste interna
ționale.

Avem toată convingerea că și in 
viitor, relațiile de prietenie și cola
borare statornicite între partidele, 
guvernele și popoarele noastre, intre 
Coreea și România se vor intări și 
dezvolta tot mai mult pe baza prin
cipiilor marxism-leninismului și in
ternaționalismului proletar, in lupta 
comună pentru victoria cauzei socia
lismului, împotriva imperialismului 
american.

In încheiere. vorbitorul a spus : 
Urez din toată inima membrilor 
cooperativei agricole de producție 
„Prietenia romăno-coreeană" din Fă- 
căeni să obțină succese și mai mari 
in munca lor pentru îndeplinirea cu 
succes a sarcinilor trasate de cel 
de-al X-lea Congres al P.C.R.. sub 
conducerea Partidului Comunist Ro
mân, in frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

După miting a avut loc un specta
col artistic, prezentat de echipele de 
artiști amatori din localitate.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele dc 

22, 23 și 24 iulie. In țară : Vremea 
va fi răcoroasă și in general insta
bilă la începutul intervalului, apoi in 
curs de ameliorare. Cerul va fi va
riabil, mai mult noros. Vor cădea 
ploi sub formă do averse, mai 
frecvente in Banat. Oltenia, Munte
nia și Dobrogea. Vint potrivit ; tem
peraturile minime vor fi cuprinse 
intre 6 și 16 grade, iar maximele 
mire 18 și 28 de grade. La munte, 
la înălțimi de 2 000 metri, in primele 
două zile, condiții de lapovițâ. In 
București: Vreme in general instabilă, 
răcoroasă, la începutul intervalului. 
Cerul va fi variabil ; vor cădea aver
se de ploaie în cursul după-amieze- 
lor ; vint potrivit. Temperatura in 
scădere la început, apoi in creștere



viața internațională
LOVITURĂ DE STAT 

ÎN SUDAN
• CREAREA UNUI NOU CONSILIU AL COMANDAMENTULUI 
REVOLUȚIEI • LEGALIZAREA UNOR ORGANIZAȚIII INTER
ZISE DE FOSTUL REGIM • CONSULTĂRI IN VEDEREA 

FORMARII UNUI NOU GUVERN
KH ĂRTVM ÎO ( Airerpres). — Postul dc radio Omdurman. citat dc 

srcnțiile A.F.P.. Reuter și U.P.I.. a anunțat că in Sudan a avut loc, 
luni «-car*, o lovitură de stat, condusă dc maiorul Hashcm FI Atta, care 
a preluat puterea.

Vscnllile de presă menționează cA liderii loviturii de stat dețin con
trolul asupra situației.

în Sudan a fost format un Consi
liu al Comandamentului Revoluției 
alcătuit din șapte militari și prezidat 
de loeotenent-colonelul Babakr El 
Nour Osman, relatează agențiile de 
presă, menționind informațiile trans
mise de postul de radio Omdurman. 
Din acest organism face parte și 
Hashem El Atta. conducătorul lovitu
rii de stat, care și-a asumat funcția 
de comandant șef al forțelor armate 
ale țârii.

★
Printr-un decret al locotenent-colo- 

nclului Babakr EI Nour, președinte
le Consiliului Comandamentului Re- 
' ?luț:< Sudanul devine ..Republică 
democratică independentă", transmi
te postul de radio Omdurman. reluat 
de agenția M.E.N.

Postul de radio menționează, tot- 
odatâ. câ ma orul Hashem EI Atta. 
conducătorul loviturii de stat, a fost 
numit vicepreședinte al Consiliului 
Comandamentului Revoluției.

★
Noile autorități sudaneze au lega

lizat, la scurt timp după instalarea 
lor. Federația sindicatelor. Federația 
'tudenților. Liga tineretului și Liga 
femeilor. Aceste organizații fuseseră 
scoase in afara legii In luna fe
bruarie printr-un decret al fostului 
președinte. Numeiry.

★
Noul Consiliu al Comandamentu

lui Revoluției din Sudan a hotărit să

elibereze 49 de deținuți politici, r 
anunțat postul de ladio Omdurman. 
S-a menționat, totodată, că Comite
tul Executiv al Uniunii Socialiste 
Sudaneze, precum și așa-numitele 
„Batalioane din mai", create de că
tre fostul șef al statului, vor fi des
ființate. Se anunță câ ..va fi creată 
o Alianța Democratică Națională, al
cătuită din reprezentanți ai țăranilor, 
muncitorilor, soldaților, ofițerilor li
beri. burgheziei naționale și Intelec
tualilor".

Un decret Interzice apariția, pină 
la noi dispoziții, a oricărei publica
ții. cu excepția unui săptăminal edi
tat de Ministerul pentru problemele 
regiunilor sudice.

*
KHARTUM. — Consiliul Comanda

mentului Revoluției din Sudan a 
inceput consultări cu diferite grupări 
politice din țară, in vederea formării 
unui nou guvern — anunță agenția 
irakiană de știri, citată ele Reuter 
și U.P.I. Se așteapta ca lista noului 
cabinet sudanez să fie dată publicită
ții marți noaptea sau miercuri.

Pe de altă parte, agenția irakiană 
de știri anunță că marii a avut loc 
o inîilnire intre maiorul Hashem Ei 
Atta și liderii mii’lari sudanezi, in 
cadrul căreia aceștia și-au exprimat 
sprijinul integral pentru noile auto
rități de la Khartum. In același sens 
s-au pronunțat participanții la o 
reuniune a Consiliului General al 
sindicatelor sudaneze.

GENEVA

Lucrările Comitetului 
pentru dezarmare

GENEVA 20 (Agerpres). — La Ge
neva a avut loc marți o nouă ședință 
a Comitetului pentru dezarmare, in 
< sdrul căreia au luat cuvintul șefii 
delegațiilor Suediei și Nigeriei. Re- 
prezentar.ții celor două sLate s-au 
referit la problema interzicerii arme
lor chimice și biologice. Al va Myr- 
daL conducătoarea delegației suede
ze. a subliniat utilitatea recentei șe
dințe neoficiale, cu participarea ex- 
perților, consacrată problemei con
trolului interzicerii armelor chimice, 
apreciind că opiniile experților vor 
contribui la progresul negocierilor pe 
această temă. In continuare. Alva 
Myrdal a făcut o amplă analiză a 
celor două proiecte privind interzi
cerea armelor biologice și a toxine
lor. propuse de țările socialiste si, 
respectiv, de Anglia, prezentind pro
punerile delegației suedeze privind 
modificarea prevederilor documente
lor respective. In încheiere, repre
zentanta Suediei a subliniat necesi
tatea încheierii unui acord în acest

domeniu pină la viitoarea sesiune a 
Adunării Generale a O.N.U.

In declarația sa. șeful delegației 
Nigeriei, J. Sokoya, a atras atenția 
comitetului asupra necesității de a 
se trece neintirziat la eforturi inten
se pentru progresul negocierilor de 
dezarmare, amintind faptul câ la 
viitoarea sesiune a Adunării Gene
rale vor fi dezbătute rezultatele ob
ținute in cadrul tratativelor. Delega
tul nigerian a expus poziția țării sale 
in problema interzicerii armelor chi
mice și biologice, poziție care reflec
tă punctul de vedere al statelor ne
aliniate in acest domeniu, așa cum 
a fost el definit in Memorandumul 
acestor state din 25 august 1970. în 
cuvintul său. J. Sokoya a insistat a- 
supra necesității ca acordul ce va fi 
încheiat să nu aducă știrbire Pro
tocolului de la Geneva din 1925 și 
să conțină, totodată, clauze exprese, 
elaborate in termeni juridici, care să 
facă posibilă continuarea negocieri
lor in scopul interzicerii și a arme
lor chimice.

Coordonate 
belgiene 

contemporane
Prin munca harnică a celor 10 

milioane de locuitori ai săi. Bel
gia contemporană oferă imasrineF> 
unei țâri cu o economie dezvoltată. 
Industria, bazata mult timp in spe
cial pe. extracția cărbunelui, princi
pala ariiție națională, s-a extins din
colo de sectoarele tradiționale, side
rurgie, metalurgie, cuprinzind și ra
murile prelucrării metalelor nefe
roase. construcțiilor de mașini, pe- ! 
trochimia. Economiștii care vor să | 
sublinieze expansiunea industrială a ] 
Belgiei se referă mai ales la „tri- ! 
unghiul Bruxelles—Anvers—Gand". ;
în schimb, dezvoltarea armonioasă a , 
tuturor regiunilor țării, problema in- . 
lăturării discrepanțelor economice ră- 
min încă deziderate care urmează să 
Jși găsească rezolvarea.

O caracteristică a economiei belgie- 1 
ne este deschiderea largă spre lumea 1 
din afară. Importurile și exporturile 
Belgiei reprezintă 40 la sută din pro- ; 
dusul național brut. In ultimii ani. 
schimburile cu țările socialiste și-au 
sporit considerabil ponderea in an
samblul comerțului ei exterior.

în acest context, relațiile dintre 
Belgia și Romania se iDScriu intr-un 
curs ascendent. între cele două po
poare au existat întotdeauna senti
mente prietenești, tradiții ce-și gâ- I 
sesc continuare in bunele relații po- , 
Jitice romano-belgiene. Schimburile I 
comerciale și cooperarea româno- j 
belgiană pe plan economic și teh- 
nico-științific cunosc o dezvoltară 
continuă. încheierea de acorduri co- j 
merciale pe termen lung, semnarea . 
unui acord de cooperare turistică, co- i 
laborarea in domeniul transporturi- ! 
lor maritime sint secvențe pozitive 
in cadrul relațiilor economice dintre 
ceie două țări. Un viu dialog c-su ■ 
menținut și pe târim cultural, pe ca- i 
lea schimburilor reciproce de oameni 
de știință, cultură și artă, organiza
rea de expoziții și alte forme simi
lare. O importantă contribuție ’.a 
această evolu- favorabilă au adus-o 
vizita in Beigia a primului ministru , 
român Ion Gheorghe Maurer, vizi
tele reciproce ale miniștrilor dc ex- ( 
•erne și delegațiilor de parlamentari. 
i a si contactele la alte niveluri.

Deși situate in zone geografice j 
deosebite și avind orinduiri sociale 
diferite, Romania și Belgia se intil- 
nese pe terenul comun al acelorași 
năzuințe ca Europa să devină un con- 
tment al păcii și securității, al înțe
legerii și colaborării intre popoare.

A. ZAMFIRESCU

BELGRAD

Azi se deschide Conferința 
mondială privind pacea 

mondială prin drept
BELGRAD 20 (Agerpres). — 

Miercuri se deschide la Belgrad cea 
de-a V-a Conferință mondială pri
vind pacea mondială prin drept, la 
car? participă peste 2 000 de juriști 
de frunte din 79 de țări, între care 
și Republica Socialistă România. Con
ferința iși propune să contribuie la 
definirea aspectelor juridice ale efor
turilor generale ale omenirii pentru 
pace și securitate internațională. 
Participanții la conferință vor exa
mina. de asemenea, problema poluă
rii mărilor, precum și chestiuni lega
te de aplicarea computerilor in acti
vitatea legislativă. Va fi deschisă și 
o expoziție a instituțiilor juridice na
ționale și de texte juridice.

Concomitent, va avea loc cea de-a 
treia adunare mondială a judecăto
rilor.

La conferința de la Belgrad vor fi 
prezenți miniștri ai justiției din nu
meroase țări, precum și reputați ju
riști și judecători iugoslavi și străini. 
Astfel, in capitala iugoslavă au sosit 
Edvard Hambro, președintele Adună
rii Generale a Organizației Națiu
nilor Unite, Earl Warren, fostul pre
ședinte al Tribunalului Suprem al 
S.U.A., Rene Cassin, președintele 
Consiliului de Stat al Franței și pri
mul președinte al Asociației Interna

ționale a juriștilor, și alte personali
tăți. Din țara noastră participă Jus
tin Grlgoraș, judecător la Tribunalul 
Suprem, și prof. dr. Constantin Ste- 
găniu, membru corespondent al A- 
cademiei de Științe Sociale și Poli
tice.

Președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a adresat un me
saj participanților la cea de-a V-a 
Conferință mondială privind pacea 
mondială prin drept. (Textul mesa
jului este publicat in pagina I).

întrevedere M. Ribicici 
- E. Hambro

BELGRAD. — Președintele Vecei 
Executive Federale a R.S.F. Iugo
slavia, Mitia Ribicici, l-a primit marți 
pe Edvard Hambro, președintele celei 
de-a 25-a sesiuni a Adunării Genera
le a O.N.U. A avut loc un schimb 
de păreri asupra unor probleme in
ternaționale, îndeosebi cu privire la 
însemnătatea Organizației Națiunilor 
Unite și universalității acesteia.

Acord comercial 
româno-irlandez

DUBLIN 20 (Agerpres). — La 20 
iulie a fost semnat la Dublin un 
Acord comercial intre Republica So
cialistă România și Republica Irlan
da, primul dc acest fel încheiat intre 
cele două țări. Acordul, care pre
vede dezvoltarea schimburilor comer
ciale și a cooperării economice româ- 
no-irlandezc, are valabilitate pină la 
31 decembrie 1972. cu posibilitatea de 
a fi prelungit in fiecare an. Din par
tea romană. Acordul a fost semnat 
de Pretor Popa, adjunct al ministru
lui comerțului exterior, iar din par
tea irlandeză de Patrick Hillery, mi
nistrul afacerilor externe.

DIN LUMEA CAPITALULUI 

„VARĂ FIERBINTE" PE FRONTUL 
REVENDICĂRILOR SOCIALE 

AEE OAMENILOR MUNCII ITALIENI 
• GREVĂ GENERALĂ LA ROMA

ÎN LEGĂTURĂ CU SITUAȚIA 
DIN IORDANIA

BEIRUT 20 (Agerpres). — Comen- 
tind declarația făcută luni la Amman 
in fața reprezentanților presei de că
tre premierul iordanian. Wasfi Tall, 
potrivit căreia in Iordania nu ar mai 
exista baze ale organizațiilor palesti- 
nene de rezistență, președintele Co
mitetului Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei. Yasser 
Arafat, a declarat intr-un interviu 
acordat ziarului libanez „Al Liwa“, 
citat de agenția Reuter, că unitățile 
de șoc palestinene nu au fost cu de
săvârșire înlăturate din Iordania. „Nu 
s-a terminat cu noi. Vom continua 
să existăm in Iordania, cu toate mij
loacele noastre", a spus Yasser Ara
fat.

CAIRO. — Irakul a cerut convo
carea de urgență a unei sesiuni ex
traordinare a Ligii Arabe, in vederea 
examinării situației unităților de co
mando palestinene din Iordania, a- 
nunță agenția M.E.N. Marți, Slim 
El Yaffi. asistentul pentru probleme
le politice al secretarului general al 
Ligii Arabe, a stabilit contacte cu 
ambasadorii arabi și cu delegații per- 
manenți la organizație pentru discu
tarea acestei cereri.

BAGDAD. — Irakul a cerut, in mod 
oficial, excluderea Iordaniei din Liga 
Arabă, transmite postul de radio Bag
dad, menționat de agenția Associa
ted Press. Cererea a fost formulată

într-o notă guvernamentală adresată 
secretarului general al Ligii Arabe. 
Abdul Khalek Hassouna.

Organizația pentru Eliberarea Pa
lestinei a cerut, de asemenea, exclu
derea Iordaniei din Liga Arabă.

Agenția amintește, totodată, că Ira
kul și-a inchis frontiera cu Iordania, 
impiedicind tranzitarea importantelor 
exporturi iordaniene de produse ve
getale destinate Kuweitului și șeica- 
telor arabe din Golful Peisic.

DAMASC. — Siria a acuzat forțele 
armate iordaniene că au bombardat 
orașul sirian de frontieră Deraa și 
satele din împrejurimile acestuia, 
provocînd victime in rindul populației 
civile — informează agenția Reuter.

Aceeași agenție menționează câ 
Siria și-a rechemat delegația mili - 
tară pe care o trimisese in Iordania 
pentru a contribui la realizarea unei 
reglementări a conflictului dintre for
țele iordaniene și comandourile pa
lestinene.

TUNIS. — Khalil Abu Hamad, mi
nistrul libanez al afacerilor externe, 
care se află intr-o vizită oficială in 
Tunisia, a fost primit marți de pre
ședintele Bourguiba și de premierul 
tunisian. Hedi Nouira. Cu ocazia a- 
cestor întrevederi au fost abordate 
problemele privind situația din Orien
tul Apropiat și rezistența palesti- 
neană.

0 cuvîntare 
a președintelui 

Allende
SANTIAGO DE CHILE 20. — Co

respondentul Agerpres, E. Pop, 
transmite : La Santiago de Chile au 
fost inaugurate lucrările de con
strucție a unui complex de edificii 
in centrul capitalei, care vor găzdui, 
in primăvara anului viitor, cea de-a 
treia Conferință a Națiunilor Unite 
pentru Comerț și Dezvoltare 
(U.N.C.T.A.D.).

în cuvintarea rostită la inaugura
re. președintele Salvador Allende a 
relevat hotărirea autorităților, a po
porului chilian de a îndeplini la timp 
și in cele mai bune condiții sarcina 
de mare responsabilitate de a asigu- 

,-ra desfășurarea acestei importante 
conferințe internaționale la Santia
go. Referindu-se la temele princi
pale care vor fi dezbătute de con
ferință. Salvador Allende sublinia 
că U.N.C.T.A.D. va trebui să se o- 
cupe de apărarea suveranității asu
pra materiilor prime. Sintem deplin 
conșticnți de oportunitatea și conți
nutul acestei teme, căci, chiar acum, 
am aprobat o reformă constituțională 
care redă patriei rezervele sale fun
damentale și ne permite naționali
zarea marilor mine de cupru, a spus 
vorbitorul.

Reuniunea U.N.C.T.A.D., a spus în 
încheiere președintele Allende, va fi 
un for de importanță mondială, 
unde țările în curs de dezvoltare ar 
putea prezenta cu claritate realita
tea lor dramatică.

NORODOM SIANUK 
VA FACE 0 VIZITĂ 
ÎN R.P.D. COREEANĂ

PHENIAN 20 (Agerpres). — Agen
ția A.C.T.C. informează că, la invi
tația lui Kim Ir Sen. președintele 
Cabinetului de Miniștri al R.P.D. 
Coreene. Norodom Sianuk, șeful sta
tului cambodgian și președintele 
Frontului Unității Naționale al Cam- 
bodgiei, va face intr-un viitor apro
piat o vizită in R.P.D. Coreeană.

Rind pe rind, in viitoarea acțiu
nilor greviste intră noi și noi ca
tegorii de oameni ai muncii de pe 
intreg cuprinsul Italiei. Marți 
dimineața a avut loc o grevă ge
nerală in capitală și in districtul 
Roma. In industrie, comerț, trans
porturi, serviciile publice de elec
tricitate, gaz și apă a incetat orice 
activitate pe timp de două ore. 
După amiază, greviștii au organi
zat o puternică demonstrație. In- 
trunindu-se in vasta piață de la 
Colosseo, mii de manifestanți au 
străbătut faimosul centru istoric al 
Romei — Via dei Fori Imperiali, 
Piața Veneția — cu pancarte și lo
zinci in sprijinul revendicărilor lor. 
Ajunși in Piața Sf. Apostoli, loc 
tradițional al adunărilor de masă, 
miile de participanți la demonstra
ție au ascultat cuvintările rostite 
de reprezentanți ai celor trei mari 
centrale sindicale (C.G.I.L., C.I.S.L., 
U.I.L.), care au subliniat acuitatea 
problemelor pe care sint nevoite să 
le înfrunte masele muncitoare.

Revendicările oamenilor muncii 
din Roma se înscriu in contextul 
general al bătăliei clasei muncitoare 
împotriva exploatării și a șomaju
lui. pentru un trai mai bun, pentru 
înfăptuirea unor reforme profunde 
in viața economică și socială a țării. 
Pe pancartele manifestanților se 
puteau citi lozinci cerind oprirea 
valului de concedieri, construcții de 
locuințe pentru cei ce muncesc, 
acțiuni eficiente împotriva crește
rii prețurilor (chiar la 20 iulie a 
fost sporit din nou prețul zahăru
lui), elaborarea unui plan de dez
voltare economică a districtului 
Roma, care să creeze noi locuri 
de muncă, aprobarea rapidă a pro
iectelor de reforme sociale aflate 
pe ordinea de zi a parlamentului, 
blocarea manevrelor forțelor con
servatoare ostile avansării țării pe 
calea progresului.

în cuvintările rostite la mitingul 
de la Roma ou fost adesea evocate 
nesiguranța zilei de miine, spectrul 
șomajului, care planează asupra 
unui număr din ce in ce mai mare 
de familii. Date oficiale arată că 
2 000 de muncitori din industrie au 
rămas șomeri in primul semestru

al anului curent, iar 7 000 de sala- 
riați au fost puși in aceeași pe
rioadă la dispoziția „Casei de aju
tor". Acestora li se adaugă 20 000 
de muncitori constructori care au 
rămas fără lucru, zecile de mii de 
tineri din întreaga (ară care bat in 
zadar la porțile fabricilor și insti
tuțiilor pentru a se putea încadra 
în muncă. Chiar in ziua grevei s-a 
anunțat că aproximativ 200 000 în
vățători și profesori nu dispun de 
posturi, sporind numărul celor 
peste un milion de șomeri exis- 
tenți în prezent In Italia.

Tot marți au declarat o „zi d< 
luptă" revendicativă circa 180 000 
de salariați de la spitale și policli
nici (cu excepția medicilor), care 
au declanșat bătălia pentru reînnoi
rea contractelor de muncă. Tot
odată, aproximativ 300 000 de mun
citori din construcții au inițiat la 
începutul acestei săptămini primele 
acțiuni in vederea urgentării legii 
privind locuințele, aflată in aceste 
zile in discuția Senatului.

Paralel cu acțiunile revendicative 
ale muncitorilor din fabrici și de 
pe șantiere, continuă marea grevă 
a salariaților și dijmașilor din a- 
gricultura italiană, care cuprinde a- 
proape jumătate de milion de per
soane. Printre obiectivele lor se 
numără : reînnoirea contractului 
național de muncă, desființarea 
dijmei, obținerea asistenței medi
cale. adoptarea de măsuri In ve
derea modernizării agriculturii etc.

Calendarul mișcării greviste pre
vede pentru zilele următoare greve 
generale pe timp de 2—4 ore la 
Napoli, Salerno, Modena. Brindisi, 
Taranto, in alte centre de pe toată 
întinderea Peninsulei italice. A- 
ceste acțiuni demonstrează cu tă
rie că înfăptuirea politicii de îm
bunătățire a condițiilor de muncă și 
de trai, împotriva șomajului și a 
creșterii costului vieții poate fi 
dusă la. bun sfirșit numai prin lupte 
dirze, consecvente, prin întărirea 
unității de acțiune a tuturor oame
nilor muncit.

N. PUICEA
Roma, 20
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agențiile de presă transmit:
ln ajunul sărbătoririi ce

lei de-a 27-a aniversări a 
eliberării Poloniei de sub Ju_ 
gul fascist, in localitatea Glogowo a 
avut loc, in prezența lui Edward 
Gierek. prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., și Piotr Jaroszewicz. pre
ședintele Consiliului de Miniștri el 
R. P. Polone, ceremonia dării in 
funcțiune a unei noi uzine de pre
lucrare a cuprului. Cu acest prilej, 
informează agenția P.A.P., Edward 
Gierek a rostit o cuvintare.

că proprietățile companiilor petro
liere nord-americane vor reveni fără 
nici un fel de despăgubiri statului 
venezuelean la data expirării actua
lelor concesiuni in 1983.

Un acord de colaborare

Timp de două zile, ansamblul 
de cintece și dansuri „Semeni- 
cui- din Caraș-Severin a prezen
tat spectacole in orașul Avellino, 
de lingă Napoli, programul va
riat și bine interpretat a trezit 
entuziasmul miilor de cetățeni 
prezenți in piața centrală a ora
șului.

mune s-au întrunit luni după-amiază 
la Bruxelles, intr-o sesiune consa
crată dezbaterii propunerilor Comi
siei Executive a C.E.E. privind creș
terea prețurilor la produsele agricole 
cu 2—3 la sută in sezonul agricol 
1972—1973.

0 nouă ședință a tratati
velor dintre U.R.S.S. și 
S.U.fl 011 privire la limitarea 
cursei înarmărilor strategice a avut 
loc marți la sediul Ambasadei U- 
munii Sovietice din Helsinki.

culturală și științifică intre 
Uniunea Sovietică și Mon-
goliți pe ° perioadă de 10 ani a fost
s.-mnat marți la Moscova de către 
miniștrii afacerilor externe ai celor 
două țâri, informează agenția T.A.S.S. 
Acordul prevede o lărgire considera
bilă a cooperării bilaterale in toate 
sferele științei, invățâmintului. artei, 
ocrotirii sănătății.

Președintele Consiliului 
de Stat al R.P. Polone, Joz,!f 
Cyrankiewicz, a primit pe Abdel 
Halim Khaddam, vicepremier și mi
nistru al afacerilor externe al Si
riei. care se află intr-o vizită in 
capitala polonă — informează agen
ția P.A.P.

Senatul ver.ezuelean a
aprobat cele 23 de arti
cole ale legii petrolului, votată in 
prealabil de Camera Deputaților. 
Legea precizează in primul articol

Atentat împotriva
unui sediu

al P.C. din Uruguay
MONTEVIDEO 20 (Agerpres). - 

Elemente reacționare au provocat o 
explozie la unui dintre sediile d; j 
Montevideo ale P.C. din Uruguay. 
Explozia a provocat mari Stricăciuni 
sediului și clădirilor Învecinate. In 
cartierul unde s-a produs explozia, 
sute de locuitori au luat parte la un 
miting, pentru a condamna această 
provocare a reacțiunii și a-și mani
festa solidaritatea cu forțele progre
siste.

fl doua sesiune din acest an 
a Comitetului pentru folosirea in sco
puri pașnice a fundului mărilor și o- 
ceanelor și-a inceput luni lucrările 
la Geneva.

Inundațiile provocate de 
fluviul Orinoco, ce au produs 
pagube materiale incalculabile și mii 
de sinistrați, sint cele mai mari din 
ultimii 20 de ani — a declarat gu
vernatorul provinciei venezuelene din 
zona Amazonului, Enrigu Ramos Cor
dero. Cele mai mari pagube au fost 
înregistrate in departamentul Apure 
și in portul Ayacucho. oraș inundat 
in mare parte.

Numeroase cazuri de 
maladii intestinale, care se 
manifestă cu o deosebită virulență, 
au fost înregistrate recent, potrivit 
unui comunicat dat publicității luni 
seara la Madrid de Direcția generală 
pentru problemele sănătății, in pro- 
vuicia spaniolă Saragossa. Conform 
ultimelor informații primite in cursul 
nopții de luni spre marți din Sara
gossa. organele medicale au inceput 
in capitala aragoneză o campanie de 
vaccinare antiholerică, care urmează 
să fie extinsă in toată regiunea. Con
comitent. a fost inițiată o anchetă 
bacteriologică pentru a se stabili na
tura exactă a maladiei.

OF PE BĂNCILE FACULTĂȚII -
DIRECT SPRE OFICIUL ȘOMERILOR
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Numeroși muncitori și
StlldOnfi au Participat la o demon

Miniștrii agriculturii dln
cele șase țări membre ale Pieței co

strație la Karlsruhe (R. F. a Germa
niei) in semn de protest împotriva 
majorării cu 25 la sută a tarifelor 
la transportul in comun.

„APOLLO-15" a inceput 
numărătoarea inversă

CAPE KENNEDY 20 
(Agerpres). — La Cape 
Kennedy a inceput 
marți numărătoarea in
versă țmală in vederea 
lansării '■pre Lună, la 
26 iulie, a novei spația
le ,.Apollo-15". Prima 
parte a operațiunii este 
consacrată verificării 
sistemelor electrice ale 
rachetei „Saturn-5". 
Membrii echipajului, 
David Scott, James Ir
win și Alfred Worden, 
care se află de la 5 iu

lie intr-un regim tie 
semiizolare, au inceput 
examenul medical ii- 
nat.

Perioada premergă
toare începerii numără
torii inverse nu a fost 
caracterizată prin apa
riția vreunor probleme 
neprevăzute. Se preci
zează, totuși, că tehni
cienii nu au fost capa
bili să precizeze cauza 
unei fluctuații a curen
tului electric al navei, 
survenită, in cursul nu

mărătorii inverse de 
probă de săptămina 
trecută. Pe de altă par
te. turnul de serviciu al 
complexului spațial a 
fost atins luni noaptea 
de trăsnet in cinei rtn- 
duri. Nu au fost înre
gistrate, insă, nici un 
fel de defecțiuni.

Numărătoarea inversă 
a fost declanșată in mo
mentul exact al împli
nirii a doi ani de la 
pășirea omului pe Lună.

Nava școală „Mircea", care se 
află intr-un marș de instrucție 
în Marea Mediterană, a făcut o 
escală de trei zile in portul La 
Valletta — capitala Maltei. In 
seara zilei de 18 iulie, nava a 
ridicat ancora, îndreptindu-se 
spre patrie.

Comisia Executivă a 
C.E,E a reinnoit protestul său față 
de menținerea unui curs fluctuant al 
mărcii vest-germane și guldenului 
olandez, apreciind că acest lucru re
prezintă un pericol pentru proiecta- 
tata uniune economică și monetară 
vest-europeană.

0 nouă scădere a cursu
lui dolarului a tosl Înregistrată 
atit pe piețele valutare vest-euro- 
pene, cit și la New York. Cercurile 
financiare din Frankfurt pe Main, 
relevă agenția France Presse, expri
mă temeri că această slăbire a do
larului ar putea duce la o agravare 
a crizei monetare occidentale.

In condițiile creșterii continue a 
șomajului in Statele Unite, cind ci
fra totală a celor ce nu au de lucru 
atinge 5,5 milioane de oameni, o si
tuație deosebit de grea are tînăra 
generație.

Intr-un studiu al Ministerului 
Muncii al S.U.A., care se ocupă in 
mod special de situația tineretului, 
se arată că ..in rindul tineretului, 
șomajul a atins proporții descuraja
toare... In zonele afectate de să
răcie, dintr-o sută de mari orașe a- 
mericane, șomajul in rindurile tine
rilor negri a ajuns la 45 la sută, 
iar in ale tinerilor albi — la 18 la 
sută. Pe scară națională, procenta
jul este de 10,5 la sută, respectiv 7.5 
la sută".

Și absolvenții universităților tre
buie să facă trista constatare că 
șansele lor de a găsi un plasament 
devin din ce in ce mai reduse. După 
cum reiese din datele publicate de 
presa americană, 50 la sută din ab

solvenții din anul acesta ai Univer
sității Georgetown sint șomeri. 
„City College" din New York a 
primit pentru seria din 1971 doar... 
5 oferte de posturi. în 1970 pri
mise 170 de oferte, iar in 1969 — 
404 oferte. Referindu-se la această 
situație, directorul serviciului de 
plasare al cunoscutei Universități 
Harvard a declarat : „Pină in sep
tembrie, 60 la sută din absolvenții 
in căutare de slujbe vor rămine pe 
drumuri. Anul acesta S.U.A. înre
gistrează cea mai gravă criză de 
șomaj din ultimii 13 ani". Iar „Wall 
Street Journal" adaugă : „Anul 1971 
va fi nefast pentru absolvenții șco
lilor superioare".

înfățișind plastic situația în care 
se află absolvenții universităților, 
săptăminalul „DAILY WORLD" 
publică caricatura alăturată. însoți
tă de legenda : „De pe băncile fa
cultății — direct spre oficiul de în
registrare a șomerilor".

EVOLUȚIA STAȚIEI „SALIUT*
La bordul a 

psîrotizre, afl0,e
patru nave
in rada rafină

riei „Caltex" din Frankfurt pe Main, 
a izbucnit un puternic incendiu, care 
a reclamat intervenția întregului e- 
fectiv de pompieri din acest oraș 
vest-german și din împrejurimi, con
jugată cu acțiunile a două nave spe
ciale pentru combaterea incendiilor. 
Potrivit primelor informații, cel pu
țin trei persoane și-au pierdut viața 
in flăcări.

MOSCOVA 20 (Agerpres). — 
Stația științifică sovietică „Sa- 
liut", plasată pe orbită cu trei 
luni in urmă, a efectuat pină la 
20 iulie, ora 11.00. un număr de 
1 490 rotații in jurul Pămintului. 
După cum relatează corespon
dentul agenției T.A.S.S. de la 
centrul de conducere a zborului, 
cu „Saltul" se menține o legă
tură radio stabilă. Punctele de 
control aflate pe teritoriul Uni

unii Sovietice urmăresc și con
duc zborul stației.

Analiza informațiilor tele me
trice arată să toate sistemele de 
bord funcționează normal.

■k
Agenția TASS informează că 

in Uniunea Sovietică a fost lan
sat satelitul artificial al Pămin
tului „Cosmos-429“, la bordul 
căruia este instalat aparataj 
științific destinat continuării 
cercetărilor spațiului cosmic.
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