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0 nouă realizare 
la Porțile de Fier

Miercuri, ecluza de pe malul 
românesc al Dunării a fost dată 
in exploatare in etapă definiti
vă. Vasele românești „Slatina", 
„Porțile de Fier" și vasul bulgă
resc de pasageri „Dlmităr Bla- 
goev" au fost primele nave flu
viale care nu traversat. prin- 
tr-o dublă ecluzare dinspre Tr. 
Severin spre Orșova, imensul 
culoar din beton și oțel ce se 
întinde pe aproape 700 m.

Prin darea ecluzei româ
nești In exploatare definitivă, 
timpul de trecere a navelor prin 
sectorul Porțile de Fier, sector 
ce se întinde pe 117 km intre Tr. 
Severtn și Moldova Veche, se va 
scurta de aproximativ patru 
ori. în final, traficul fluvial In 
această zonă va ajunge la a- 
proximativ 50—60 milioane 
tone pe an.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit pe tovarășul 

Agostino Novella
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Co
munist Român, a primit miercuri 
dimineața, la Mangalia Nord, pe 
tovarășul Agostino Novella, mem
bru al Direcțiunii și al Biroului 
Politic ale Partidului Comunist 
Italian, care se află in țara noas
tră la invitația Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân.

La primire a participat tovară
șul Paul Niculescu-Mizil, membru 
al Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent, secretar al Co

mitetului Central al Partidului 
Comunist Român.

în cursul convorbirilor s-a rea
lizat o informare reciprocă privind 
activitatea celor două partide, a 
fost reafirmată hotărîrea comună 
a P.C.R. și P.C.I. de a dezvolta In 
continuare relațiile de prietenie și 
colaborare dintre ele și s-a efec
tuat un schimb de păreri asupra 
unor probleme actuale ale situa
ției internaționale, ale mișcării 
comuniste și «nuncitorești.

întîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie și în
țelegere tovărășească.

PROGRAMUL DE ACȚIUNE POLITICO EDUC ATI VĂ 
ELABORAT DE SECRETARUL GENERAL 

AL PARTIDULUI NOSTRU
MOBILIZEAZĂ ENERGIA CREATOARE
CONȘTIINȚA ÎNTREGULUI POPOR

Din toate colțurile țârii pe adresa Comitetului 
Central ai Partidului Comunist Român, a to
varășului Nicolae Ceaușescu personal, continuă 
să sosească numeroase telegrame, mesaje și 
scrisori. Ele exprimă deplina adeziune a co
muniștilor. a întregului popor la cuprinzătorul 
program de perfecționare a activității ideologice 
elaborat de tovarășul Nicolae Ceaușescu. hotă- 
rirea fermă de a imprima întregii munci po- 
liiico-ideologice și cultural-educative — in spi
ritul marxism-leninismului — un caracter mili
tant. combativ.

Scrisoarea trimisă de colegiul și comitetul 
de partid al Ministerului Industriei Construcții
lor de Mașini relevă angajamentul de a spori 
planul de producție marfă pe anul 1971, de a 
ridica la un grad inalt munca de concepție și 
cercetare științifică proprie. „Colectivul de 
muncă din minister, in frunte cu comuniștii, 
va desfășura o asemenea activitate care să re
flecte patriotismul lor fierbinte, spiritul de dă
ruire și responsabilitate pentru înfăptuirea po
liticii partidului, conștienți fiind că prin aceasta 
l$l va spori contribuția la efortul întregului 
popor, in măreața operă de edificare a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate".

„Comuniștii, toți lucrătorii din Ministerul In
dustriei Lemnului au primit cu vie satisfacție 
și deplină aprobare propunerile prezentate de 

■ ’ “ tovarășe Nicolae

îndeplinire in spiritul unei înalte exigențe co
muniste".

In scrisoarea trimisă de salariații Băncii Ro
mâne de Comerț Exterior se arată intre altele : 
„Fiind chemați să aplicăm in mod consecvent 
politica partidului și statului in promovarea 
legăturilor economice cu toate statele, sintem pe 
deplin convinși că ridicindu-ne necontenit ni
velul ideologic și politic ne vom putea aduce 
o contribuție sporită la dezvoltarea multilatera
lă, intensivă și in ritm rapid a economiei țării 
noastre".

In telegrama Consiliului național pentru 
știință și tehnologie se arată, intre altele : „Ne 
exprimăm adeziunea fermă față de amplul pro
gram de educare comunistă a maselor, care re
prezintă pentru noi un model strălucit de ana
liză științifică, curajoasă și principială a tuturor 
problemelor vieții noastre sociale. Totodată, ne 
angajăm să sprijinim și să mobilizăm capacita
tea de creație a tuturor oamenilor de știință, 
a muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor din 
patria noastră, pentru a contribui, prin propriile 
noastre forțe și intr-o măsură mai importantă, 
la accelerarea introducerii progresului tehnic in 
toate ramurile economiei, naționale, la valorifi
carea mai eficientă a resurselor naturale ale 
țării".

Partlcipanții la consfătuirea de lucru organi
zată de biroul Comitetului județean Maramureș

primit cu legitim interes măsurile adoptate de 
conducerea partidului pentru îmbunătățirea 
muncii politico-ideologice, telegrama comitetului 
de partid din Uzina de țevi Roman subliniază: 
„Organizația noastră de partid consideră că o 
condiție fundamentală a mersului înainte al so
cietății este îmbunătățirea continuă a activității 
politico-ideologice, mobilizarea comuniștilor, a 
tuturor oamenilor muncii la îndeplinirea sarci
nilor ce le revin".

„In numele comuniștilor, al tuturor salariaților 
din uzina noastră — se arată in telegrama tri
misă de comitetul de partid de la Uzina de va
goane Arad — ne exprimăm totala adeziune fată 
de ideile cuprinse în programul ideologico-edu- 
cativ propus de dumneavoastră și vă asigurăm, 
iubite tovarășe Ceaușescu, că întregul nostru 
colectiv de muncă va depune toate eforturile 
pentru îndeplinirea și depășirea angajamentelor 
ce ne revin din amplul program de dezvoltare 
multilaterală a României socialiste1'.

Cităm din telegrama trimisă de muncitorii, 
tehnicienii și inginerii șantierului uneia dintre 
cele mai mari cetăți ale luminii — Centrala ter- 
mo-electrică Rovinari din județul Gorj. întru
niți cu ocazia Zilei constructorului : „Dind glas 
sentimentelor care ne animă, asigurăm Comitetul 
Central, pe dumneavoastră, scumpe tovarășe 
Nicolae Ceaușescu — strălucit exemplu de slu
jire a cauzei partidului

Nici o boare peste pâ- 
mintul încins de dogoa
rea amiezii de iulie... 
Pomii care mărginesc ••șo
seaua dintre Alexandria 
și Turnu Măgurele și de 
la ei, intr-o parte și alta, 
nesfirșitele lanuri de po
rumb și floarea-soarelui, 
stau încremeniți sub cu
pola cerului nefiresc de 
inalt..

Ne abatem pe un drum 
de hotar. Directorul în
treprinderii agricole de 
stat Alexandria, inginerul 
Florin Constantinescu, 
ne vorbește cu mo
destie despre culturile de 
porumb și floarea-soarc- 
lui, printre care IMS-ul 
condus de el se strecoa
ră ca printre două ziduri : 
„Vorbesc ele. culturile, 
mai bine decit am pu- 
tea-o face noi in cuvinte 
despre oamenii fermei, 
despre mecanizatori..."

Intr-o tarla, 15 combine 
dau ocol lanului de grîu. 
In urma lor, din loc in 
loc, grămezi de saci, trac
toare cu remorci și auto
camioane in care combi-, 
nele „Gloria" deșartă va
ma de aur pe care pă- 
mintul o plătește oameni
lor arși de soarele acestei 
veri.

Omul din fața mea, 
coborit de pe „Gloria" lui 
să-și astimpere setea, are 
31 de ani ; 14 i-a petrecut 
in preajma tractorului. 
Sudoarea Și praful i-au 
brăzdat fața arsă de soa
re. Soarbe pe nerăsuflate 
apa dintr-o cană emai
lată :

— A naibii căldură — 
îmi zice Mihai Zarzără, 
pierzind in palma mare și 
bătătorită a doua cană cu 
apă rece. Tot cam pe aici 
mi s-a defectat tractorul 
astă iarnă, cind fertilizam 
griul, și să îngheț, nu alta.

— De ce v-ați ales me
seria asta ?

— Mi-a plăcut. E grea.

dar e frumoasă. In me
serie e ca peste tot in 
viață. Cine caută numai 
frumusețea și plăcere, 
greu să găsească numai 
asta. Doar dacă altcineva 
duce greul ca el să poată 
consuma plăcerea. Ori 
nu-i drept să fie așa. Și 
eu zău, așa n-aș putea să 
trăiesc. Am învățat de la 
tata (și aici Mihai Zarză
ră ne-a arătat un om încă 
în putere, care incarcă

pe care o mănincă țara Șl 
tot poporul e pornită și 
de aici, de la Alexandria, 
și din Teleorman...

Și Mihai Zarzără s-a 
urcat in grabă pe combi
nă zicindu-mi : „Cu mul
tă vorbă nu mai fac eu 
planul".

Aflăm de la șeful fer
mei, ing. Vasile Mutu, că 
Zarzără e unul dintre cei 
mai buni mecanizatori din 
întreaga întreprindere.

OAMENI 
ÎN BĂTĂLIA

RECOLTEI
saci într-o remorcă). Fie
care să muncească unde 
se pricepe, dar să mun
cească, să-și ciștige piinea 
cu sudoarea lui. Și nn- 
duielile țării sint astăzi 
făcute ca acel ce duce 
greul să se poată bucura 
de roadele muncii lui.

— Ce-i greu și ce-i fru
mos in meseria asta de 
mecanizator ?

— Păi noi, mecanizato
rii, ne facem veacul in 
cimp. Că ninge și e ger, 
că e cald, că bate vintul 
ori plouă, avem mereu de 
lucru. Asta aș zice că e 
greu.

— Și frumos ?...
— E frumos, că pîinea

Pentru vrednicia lui a 
fost decorat nu de mult 
cu „Ordinul Muncii". Un 
comunist, un om simplu, 
care trăiește și muncește 
in spiritul înaltei etici co
muniste, după legile tru
dei, cinstei și omeniei pu
se in slujba idealului so
cialist. Și acestui nume i 
se pot alătura altele : Ihe 
Postelnicu, Iordan Caprq, 
Tudor Stuparu, Gheorghe 
Ștefan, mecanizatori din 
aceeași fermă.

E greu și e frumos să 
poți spune, ca unul dintre 
mecanizatorii de la coope
rativa agricolă Orbească, 
Ion N. Eremia, că îndră
gostit de această meserie.

legat de pămîntul satului 
în care sint toți ai tăi, cu 
rivna și dorința de a-i ve
dea mai fericiți, ai lucrat 
zece ani cu același tractor 
și cu aceeași combină, în
grijind de ele ca de un 
bun al tău. Că ți-a părut 
rău după acel „Univer
sal" 27, ajuns in faza de 
casare, ca după un prie
ten cu care, dacă ai pune 
cap la cap brazdele în
toarse in toți acești ani ai 
încinge globul cu două sau 
poate chiar cu trei briie 
de pămint roditor cum e 
în Teleorman.

E greu și e frumos să 
poți spune, ca Alexandru 
Neacșu de la Stațiunea de 
mecanizare a agriculturii 
Odobeasca, care s-a dăruit 
cu pasiune acestei mese
rii, că trăgind in 1949 pri
ma brazdă la înființarea 
uneia dintre intiiele coo
perative agricole, ai fost 
de atunci încoace, an de 
an, pe tractor, ai crescut 
o dată cu industria de 
tractoare, că ți-au trecut 
prin mină toate tipurile 
de mașini pe care le-a 
construit industria româ
nească pentru agricultura 
țării, că ai fost nu numai 
martor, dar și participant 
la modernizarea agricul
turii, la aplicarea în prac
tică a politicii partidului 
de ridicare a vieții sate
lor, la transformarea so
cialistă a agriculturii. E 
greu și e frumos să poți 
spune ca acest om, că de 
atunci și pină astăzi ți-al 
adus contribuția ta mo
destă la formarea altor 
generații de mecanizatori.

Pentru acest greu și 
frumos i-am auzit pe 
mulți alți oameni, din 
alte meserii, spunînd : 
li se cuvine drept cinste 
un gind ca aurul din 
grine acestor oameni care 
ne pun piinea pe masă.

Alexandru BRAD

dumneavoastră. iubite 
Ceaușescu, pentru edu
carea marxist-leninistă 
a membrilor de partid, 
a tuturor oamenilor 
muncii, precum și am
pla expunere pe care 
ați făcut-o la consfă
tuirea de lucru cu acti
vul de partid în dome
niul ideologiei și acti
vității cultural-educa
tive — se arată într-o 
altă telegramă. Vom 
depune toate eforturile 
pentru traducerea in 
viață a programului de 
intensificare a muncii 
politico-ideologice in 
vederea cultivării in 
rindurile membrilor de 
partid, ale tuturor sala- 
riatilor, a înaltelor vir
tuți și valori morale și spirituale ale omului nou. 
devotat cauzei construirii comunismului in patria 
noastră".

După ce subliniază hotărîrea lucrătorilor din 
aparatul sistemului financiar de a aduce o con
tribuție sporită Ia realizarea sarcinilor de
curgi nd din prevederile planului economic și 
ale bugetului de stat, precum și la pregătirea 
planului pe anul 1972, telegrama trimisă de co
legiul și comitetul de partid al Ministerului Fi
nanțelor arată intre altele : „Conștienți de im
portanța sarcinilor și de răspunderea pe care o 
avem pentru traducerea in viață a indicațiilor 
cuprinse in documentele recent publicate, vă 
asigurăm, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. că 
urmînd exemplul dumneavoastră personal, de 
înaltă ținută revoluționară și inepuizabilă ener
gie creatoare, vom milita cu mai multă stăruin
ță pentru creșterea contribuției lucrătorilor fi
nanciari la transpunerea în viață a obiectivelor 
gtabilite de Congresul al X-lea al partidului".

în mesajul adresat în numele comuniștilor, 
al tuturor salariaților din Comitetul de stat pen
tru energia nucleara și din unitățile sale, se 
subliniază : „Vă asigurăm, mult stimate tovarășe 
secretar general, că uriașa și neobosita dum
neavoastră activitate, de înaltă ținută revoluțio
nară. clină de clarviziune și fermitate partinică, 
constituie pentru toți comuniștii și lucrătorii 
Comitetului de stat pentru energia nucleară 
și unitățile sale de cercetare, proiectare și pro
ducție. un inalt exemplu in munca de înfăptuire 
a politicii partidului și statului nostru. Ne an
gajăm in fața partidului, a dumneavoastră per
sonal. să depunem o intensă muncă politico- 
ideologică pentru ridicarea conștiinței socialiste 
a tuturor salariaților noștri, spre a transpune 
In viață importantele sarcini ce ne revin pe li
nia realizării obiectivelor din programul nu
clear".

„însuflețiți de cuprinzătorul program de per
fecționare a activității ideologice — se arată 
In telegrama adresată de colegiul și comitetul 
dc partid ale Ministerului Sănătății — vom ma
nifesta o exigență sporită in înfăptuirea sarci
nilor ce ne revin, vom dezvolta in rindunle 
corpului medical simțul datoriei, vom Întări dis
ciplina in unitățile sanitare".

în deplină unanimitate și cu profundă satis
facție comuniștii și lucrătorii Ministerului Tu
rismului au aprobat și susținut cu hotanre pro
gramul profund partinic și de excepțională im
portanță pentru progresul multilateral al socie
tății noastre socialiste — se arată intr-o altă 
telegramă. Vom contribui prin toate mijloacele 
de care dispunem la formarea conștiinței socia
liste a oamenilor muncii din patria noastră".

Comuniștii, toti salariații din Direcția Cen
trală de Statistică, alături de întregul nostru 
popor muncitor - se arată intr-o altă sertsoa
re'— au primit cu deosebită satisfacție și en
tuziasm propunerile prezentate de dumneavoas
tră, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu pen
tru întărirea spiritului partinic, a combativității 
revoluționare in Întreaga activitate pohtiro-ideo- 
lorică pentru îmbunătățirea activității de edu
care marxist-leninistă a membrilor de partid. 
■ tuturor oamenilor muncii. Exprimîndu-ne to
tala noastră adeziune față de programul de 
măsuri elaborat, conștienți de însemnătatea sa 
teoretică și practică, vă asigurăm că vom ac
ționa cu hotărî re pentru ca sarcinile ce revin 
Direcției Centrale de Statistică să fie duse la

TELEGRAME Șl SCRISORI
ADRESATE C.C. AL P.C.R.,

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

se arată

al P.C.R., pentru dezbaterea experienței acu
mulate și a sarcinilor actuale în domeniul mun
cii politico-educative de masă, relevă in tele
grama lor : „Analizindu-ne cu simț critic și auto
critic activitatea de pină acum, sintem hotăriți 
să înlăturăm neîntirziat lipsurile și deficiențele 
existente in munca politico-educativă, să gene
ralizăm experiența valoroasă dobindită. In spirit 
militant, muncitoresc, vom acționa hotărit îm
potriva oricăror manifestări de indisciplină, de 
încălcare a normelor de conviețuire socială, in 
direcția dezvoltării atitudinii înaintate și a res
pectului față de muncă, față de avutul obștesc 
și legile țării, convinși fiind că în acest fel vum 
aduce o contribuție sporită la ridicarea conștiin
ței socialiste a celor ce muncesc. Ia înfăptuirea 
sarcinilor care ne revin din grandiosul program 
de făurire a societății socialiste multilateral dez
voltate elaborat de Congresul al X-lea al Parti
dului Comunist Român".

In telegrama Centralei industriale de utilaj 
ehimic și rafinării se subliniază : „Am desprins 
din documentele studiate caracterul profund 
realist al acțiunii inițiate de dumneavoastră, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru perfecțio
narea activității politico-educative. Insușindu-și 
pe deplin acest program, organizația noastră de 
partid va milita pentru întărirea spiritului par
tinic, pentru promovarea unor înalte trăsături 
moral-politice in rindul salariaților noștri. Tot
odată. vom mobiliza întregul nostru colectiv la 
îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce ne re
vin in acest an și în cincinalul 1971—1975“.

In scrisoarea comitetului de partid al marii 
uzine bucurestene „23 August" se scrie : „In nu
mele celor 3 200 de comuniști din uzină, ne an
gajăm să luăm asemenea măsuri incit prețioasele 
indicații și măsuri stabilite de conducerea parti
dului să prindă viață cit mai repede, să înlă
turăm tot ceea ce a impietat munca de pregă
tire ideologică marxist-leninistă a membrilor de 
partid, a celorlalți salariați. Gindurile și senti
mentele noastre de adincă admirație și recunoș
tință se îndreaptă mereu către conducătorul iubit 
al partidului și poporului nostru — militant 
neobosit pentru cauza socialismului și comunis
mului, pentru cauza clasei muncitoare, a între
gului nostru popor — tovarășul Nicolae 
Ceaușescu".

Comitetul de partid de la Uzina de mașini 
grele București scrie intre altele in telegrama 
sa : „Vom acționa cu perseverență șl vom sta
bili măsuri in scopul intensificării muncii po
litico-educative. îmbunătățirii activității agita
torilor. brigăzii artistice de agitație, gazetelor 
satirice, a diferitelor forme de agitație vizuală 
la locurile de muncă atit in vederea populari
zării și dinamizării experienței pozitive cit și 
pentru combaterea activă și perseverentă a stă
rilor de lucruri negative.

în adunările generale ale organizațiilor de 
bază vom dezbate mai profund problemele co
lectivelor de muncă, vom promova mai activ 
spiritul critic și autocritic.

Vă asigurăm, scumpe tovarășe secretar gene
ral, că alături de întregul partid, de Întregul 
popor, sintem pe deplin conștienți de complexi
tatea și însemnătatea sarcinilor ce le avem de 
îndeplinit și ne angajăm să muncim fără ore- 
get pentru ca ele să prindă viață, spre binele și 
prosperitatea patriei noastre scumpe — Repu
blica Socialistă România".

După ce relevă că toți comuniștii, muncitorii, 
maiștrii, inginerii, tehnicienii și funcționarii au

adîncul 
tivitatea 
pe care

și poporului — că, alături 
de tovarășii noștri din 
întreaga Românie, vom 
face totul pentru a ne 
insuși pe deplin și apli
ca întocmai sarcina de 
a ne ridica necontenit 
nivelul politico-ideolo
gic și profesionai. spre 
a fi cit mai folositori 
țării"

Din telegrama comi
tetului organizațiilor de 
partid din unitățile co
merciale din Bucu
rești, transcriem : „Co
muniștii, cei aproape 
50 000 lucrători din co
merțul Capitalei, deo
potrivă cu toți cetățe
nii României socialiste, 
urmăresc cu cel mai viu 
interes și aprobă din 

lor indicațiile și ac- 
fermă și clarvăzătoare 

mult iubite to- 
o desfășurați in

conștiinței 
neobosită, 

. dumneavoastră,
varășe Nicolae Ceaușescu, _ ,
fruntea partidului și statului. Vă asigurăm că 
lucrătorii din comerțul Capitalei, in frunte cu co
muniștii, vor face totul pentru sporirea aportului 
la buna aprovizionare a orașului, la desfășurarea 
unui comerț modern, civilizat".

„Conștienți de îndatoririle care le revin, co
muniștii și toți lucrătorii Studioului cinemato
grafic „București" — relevă o altă telegramă — 
se angajează in fața partidului să transforme 
toate indicațiile și sarcinile trasate de dumnea
voastră, tovarășe secretar general, intr-un pro
gram viu pentru a cărui realizare vor acționa cu 
toată energia și pasiunea de comuniști. După 
prețioasele indicații pe care ni le-ați dat 'a 
consfătuirea cu creatorii din cinematografie, a- 
cesta este un nou prilej de a mobiliza forțele 
de creație și de producție ale studioului nostru 
pentru a determina o reală creștere a calității 
artistice și educative a filmelor românești".

După ce apreciază că măsurile propuse de to
varășul Nicolae Ceaușescu pentru perfecționa
rea activității politico-ideologice și cultural- 
educative in patria noastră au o însem
nătate teoretică și practică excepțională, tele
grama adresată în numele colectivului Operei 
de stat din Timișoara subliniază : „Ne luăm 
angajamentul să stringem și mai mult legătura 
cu viața și simțirea poporului, să aplicăm cu 
mai multă consecvență principiile marxist-le- 
niniste, să ne orientăm cu mai multă hotărire 
spre un repertoriu conform cu exigențele clasei 
muncitoare pentru a deveni în egală măsură un 
detașament înaintat al culturii societății noastre 
socialiste și o înaltă școală de educație artis
tică, patriotică și socială".

De la Filiala din Iași a Academiei s-a primit, 
de asemenea, o telegramă din care cităm: „Cer
cetătorii științifici studiază cu cea mai marc 
atenție și în cel mai inalt spirit de responsabi
litate expunerea la consfătuirea de lucru a acti
vului de partid din domeniul ideologiei și al 
activității politice și cultural-educative. Ne ex
primăm deplina satisfacție și totala adeziune 
față de aceste istorice măsuri cerute de stadiul 
actual al dezvoltării societății noastre izvorîte 
din înalta principialitate comunistă care carac
terizează partidul nostru.

Conștienți că un adevărat om de știință tre
buie să vadă in orice act de creație profesională 
și un act de responsabilitate civică și partinică, 
sintem hotăriți să folosim toate forțeie orientării 
activității noastre în direcția indicată cu atita 
clarviziune In expunerea dumneavoastră, iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu"

Telegrame în care se exprimă hotărirea co
muniștilor. a tuturor oamenilor muncii de a 
milita pentru transpunerea în viață a progra
mului de acțiune politico-ideologică elaborat 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu au trimis de 
asemenea : comitetele de partid ale sectoarelor 
3, 4. 5, 8 din Capitală, Agenția română de presă 
„Agerpres". Comitetul de partid al Regionalei 
de căi ferate București, Institutul de cercetări 
pentru construcții de mașini din București, In
stitutul politehnic din Timișoara. Asociația ge
nerală a vinătorilor și pescarilor sportivi. Con
siliul județean Iași al sindicatelor. Comitetul de 
partid al I.A.S. Roman, Județul Neamț.

Un act de politică externă 
consacrat colaborării, 

destinderii și securității 
internaționale

Agenția TASS a transmis scrisoa
rea adresată de ministrul afacerilor 
externe al U.R.S.S., A. Gromiko, se
cretarului general al O.N.U., U Thant, 
— scrisoare al cărei cuprins îl rela
tăm în numărul de față al ziarului.

Acest document reprezintă o con
tribuție importantă la eforturile care 
au ca scop creșterea eficacității și 
rolului O.N.U. în lupta pentru con
solidarea destinderii și securității pe 
glob, pentru înlăturarea unor feno
mene negative care mai dăinuie in 
lumea contemporană, pentru apăra
rea păcii și dezvoltarea colaborării, 
înscriindu-se în spiritul Cartei 
O.N.U., in concordanță cu aspirațiile 
popoarelor, documentul reflectă rolul 
deosebit de important al Uniunii So
vietice, ca stat socialist, în viața in
ternațională, în lupta pentru destin
dere și pace, oglindind totodată con
secvența cu care țările socialiste ac
ționează pe arena mondială pentru 
salvgardarea omenirii de pericolele 
unei noi conflagrații, pentru stator
nicirea unei ambianțe de Încredere, 
bunăvoință și cooperare.

Pe bună dreptate, în scrisoarea mi
nistrului de afaceri externe al 
U.R.S.S. se subliniază că O.N.U. este 
un instrument important al păcii și 
securității internaționale, care și-a 
adus o anumită contribuție in ve
derea îndeplinirii obiectivului prin
cipal pentru care a fost creat — 
menținerea păcii. Totodată este per
fect adevărat că, deocamdată, nu s-a 
realizat dezideratul ca această orga
nizație să facă uz de toate posibili
tățile sale in lupta pentru consoli
darea securității internaționale. De 
aceea nu poate decit întruni un de
plin acord aprecierea guvernului so
vietic că „rezolvarea cu succes a sar
cinilor care stau in fața O.N.U. in., 
domeniile economic, social și in alte 
domenii depinde nemijlocit de modul 
in care va fi soluționată sarcina cen
trală a organizației — sprijinirea pă
cii și securității internaționale, pre- 
intimpinarea și înlăturarea primej
diei la adresa păcii și inăbușirea ac
țiunilor agresive", că „menținerea 
păcii șl securității internaționale șl 
adoptarea unor măsuri eficiente in 
acest sens reprezintă sarcina cea mai 
importantă a Organizației Națiunilor 
Unite".

In acest sens, așa cum este bine 
cunoscut. România s-a pronunțat șl 
se pronunță cu consecvență pentru 
creșterea gradului de eficiență al 
O.N.U., pentru întărirea rolului său 
în viața internațională. Poporul nos
tru a văzut în acest for, incă de la 
crearea sa, in condițiile victoriei is
torice a coaliției antifasciste a po
poarelor. un factor important al 
luptei pentru înfăptuirea aspirațiilor 
și voinței de pace a popoarelor, pen
tru dezvoltarea colaborării și coope
rării intre toate statele, fără deose
bire de orinduirea lor, un forum de 
susținere și propagare a legalității 
internaționale. în aceste coordonate 
se înscrie întreaga activitate în ca
drul O.N.U. a României socialiste — 
acestor țeluri au servit acțiunile sale,

inițiativele și propunerile prezentate 
in anii de cind este membră a aces
tei organizații. Participarea președin
telui Consiliului de Stat al României, 
Nicolae Ceaușescu, la sesiunea ju
biliară de anul trecut, activitatea 
desfășurată ca șl pozițiile de prin
cipiu afirmate cu acest prilej au con
stituit expresii din cele mai conclu
dente ale importanței pe care țara 
noastră o acordă O.N.U., a voinței 
sale de a contribui la creșterea ro
lului său în înfăptuirea năzuințelor

de pace și progres ale umanită
ții. „Pentru rezolvarea tuturor •- 
cestor mari probleme care stau as
tăzi iu mod presant în fața ome
nirii — declara tovarășul Nicolae 
Ceaușescu de la tribuna acestui for 
— sc cer eforturi conjugate din par
tea tuturor națiunilor. în acest sens. 
Organizația Națiunilor Unite — care

Romulus CAPLESCU

(Continuare în pag. a V-a)

Tovarășului EDWARD GIEREK
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Unit Polonez

Tovarășului JOZEF CYRANKIEWICZ
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Polone

Tovarășului PIOTR JAROSZEWICZ
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Polone 
Dragi tovarăși,
Cu prilejul celei de-a XXVII-a aniversări a Zilei Renașterii Poloniei, 

vă adresăm dv. și poporului polonez, in numele Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat și Consiliului de Mi
niștri ale Republicii Socialiste România, al întregului popor român și 
al nostru personal, felicitări cordiale și un cald salut tovărășesc.

„ Comuniștii, întregul nostru popor se bucură din toată inima de rea
lizările remarcabile obținute în opera de edificare a societății socialista 
în Republica Populară Polonă și urmăresc cu profundă simpatie și so
lidaritate eforturile depuse de poporul polonez, sub conducerea Partidu
lui Muncitoresc Unit Polonez, pentru progresul economiei, științei, cultu
rii și ridicarea nivelului său de trai, pentru perfecționarea organizării 
vieții sociale.

Ne exprimăm convingerea câ relațiile de prietenie frățească și co
laborare multilaterală dintre Partidul Comunist Român și Partidul Mun
citoresc Unit Polonez, dintre Republica Socialistă România și Republica 
Populară Polonă vor cunoaște o dezvoltare continuă, pe baza principiilor 
marxism-leninismului și internaționalismului socialist, în interesul po
poarelor român și polonez, al unității țărilor socialiste si mișcării comu
niste și muncitorești internaționale, cauzei socialismului și păcii în lume.

Cu ocazia acestei mari sărbători, vă urăm dumneavoastră, dragi to
varăși, întregului popor polonez, noi succese în dezvoltarea multilaterală 
a Poloniei socialiste.

NICOLAE CEAUȘESCU ION GHEORGHE MAURER
Secretar general Președintele

al Partidului Comunist Romdn Consiliuiui de Miniștri
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România 
al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului OLAFUR JOHANNESSON
Primul ministru al Republicii Islanda

Cu prilejul numirii Dumneavoastră in funcția de prlm-mlnlstru al 
Republicii Islanda, vă adresez felicitări cordiale.

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialista România
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[faptuli
1DIVERS
I Urmărire

în noapte
Intr-una din nopțile trecute, I 

’ tinerii Nicolae Vacile Si Tu do- • 
Incâ Iile din Brăila se Întorceau I 

spre casă. Deodată, In fața bu- I 
fctulul ..Dacia**, le-a atras aten- | 

Iția o scenă neobișnuită. Doi inși
(ulterior aveau să afle că unul I 
dintre ei se numește Manca I 
Victor, iar celălalt Radu Turcu) ’ 

Iiși măsurau, in surdină, puterile i 
intr-o dispută violentă. Cei doi I 
tineri erau încă departe de I 

Iei cind au observat câ V.M. a > 
scos un cuțit și, din citeva lovi- I 
turi, și-a lăsat adversarul ne- I 
mișcat la pămint. pentru ca

I apoi să o la la fugă. Ajun- I 
I gind la fața locului și din- | 
I du-și seama de cele inlimplate, I 
I tinerii menționați au pornit ime- i

diat pe urmele criminalului. In I 
scurtă treme, după o urmărire | 
pe mai multe străzi, au reușit

I sft-1 prindă și să-l predea or- I 
I ganelor de miliție. După ternii- I 
• narea anchetei penale, autorul • 
(omorului va fi deferit instanței ■ 

de judecată, pentru a-și primi I 
pedeapsa. Pedeapsă pe măsura | 
odioasei crime.

Cîte-un
I pic, pic, pic... I

în componența unui tren de I 
| marfă in tranzit prin stația Pia- | 
Itra Olt te gătea ți un vagon- 

cisternă confinind 30 000 litri I 
de acid clorhidric. Fusese In- I 
căreat la Uzina de todâ Govora. ’ 

I Verifici nd trenul, feroviarii au I
observat că flanșa de evacuare I 
a cisternei este defectă, permi- I 

Ițind scurgerea acidului. Anun- • 
țață imediat, întreprinderea I 
furnizoare a trimis, la fața lo- I 
culut, o delegație. Delegația a ' 

I constatat, ți ea. că, intr-ade- I 
I rar. acidul clorhidric se scurge. I 
• Dar n-a luat nici o măsură pen- • 
I tru înlăturarea defecțiunii. In i 
I consecință. conducerea uzinei va I 
I avea prilejul să facă încă o | 
I constatare : acidul clorhidric >

s-a scurs în pămint. pic cu pic. I 
pină n-a mai rămas nimic 1 I 
Acum sperăm că de la consta- 1 

Itări se va trece la fapte. Cine I 
le face nota de plată ?

I

I

Sfîrșitul 

al micii 
gospodine

S-a petrecut în satul Cerneț I 
(Mehedinți). In așteptarea ma- ' 
mei sale, care urma să se rein- i 
toarcă acasă de la lucru, o fetiță I 
in virstă de 13 ani (Șt. P.) s-a | 
gindit să-i facă o surpriză care . 
să o bucure. Și ce ar fi putut-o I 
bucura mai mult decit faptul de I 
a-i da o mină de ajutor la tre
burile gospodărești ? In casă, se I 
aflau o mulțime de rufe care I 
trebuiau călcate. Micuța gospo- I 
dină s-a apucat de lucru. La i 
scurt timp după ce a introdus I 
insă fierul de călcat in priză, a | 
fost electrocutată mortal. Nu 
pentru că nu țtia să umble cu I 
el. ci din cauza unei defecțiuni I 
la cordonul electric. Concluzia se 1 
impune de la sine: aparatele e- I 
lectnce (mai cu seamă cind sint | 
defecte !) nu trebuie lăsate la in- • 
demina copiilor. i

Reclamă și 
antireclamă
In ultimii ani, tn piețele Ca- I 

pitalei au fost plantate circa | 
trei sute de panouri publicitare, . 
care, intr-un chip mai mult sau I 
mai puțin reușit, încercau să I 
facă reclamă unor produse aii- 1 
mentare. DaT bătute de vin- I 
turi și spălate de ploi, ele I 
s-au degradat intr-o asemenea I 
măsură, incit astăzi fac o cu . 
totul altă... reclamă celor ce I 
le-au lăsat in voia soartei. | 
A?a stind lucrurile, invităm 
forurile de resort să-i depisteze I 
pe cei ce le-au montat și să ia I 
măsurile corespunzătoare. Pen- I 
tru că adevărata reclamă începe ■ 
abia dincolo de respectarea nor- I 
melor care asigură estetica ora- | 
șuiul.

Pierdere 
nepermisă

Acum citeva zile, doi ralariați I 
ai întreprinderii miniere din | 
Suceava — Gherasim Stancu și 
Constantin Timpescu — au pn- I 
mit misiunea de a transporta I 
de la Pitești la Gura Humorului * 
o cantitate de 3 150 kg de cianu- i 
ră de potasiu. Cind au ajuns ta I 
Fălticeni au constatat că două | 
d n butoaiele încărcate in auto- 
camion nu erau nicăieri ! Con- | 
ținind o substanță extrem de I 
toxică, ambele vase prezentau 1 
— pentru cei ce, din greșeală I 
•au din curiozitate, ar fi în- I 
cercat să le desfacă, precum ți I 
pentru toți cei din jurul lor — ■
un mare pericol. S-a declanșat I 
o adevărată alertă pentru | 
depistarea și recuperarea lor. 
Butoaiele cu inscripția „Pericol I 
de moarte" au fost căutate timp I 
de aproape patru zile. In cele • 
din urmă, otrava a fost găsită, i 
Acum se efectuează cercetările I 
necesare pentru a se stabili im- | 
prejurările in care dispăruseră . 
cele două butoaie ți răspunde- I 
mie celor vinovați de o aseme- I 
nea pierdere nepermisă.

Rubricd redadotd de :
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe POPESCU

eu sprijinul corespondenților | 
„Sctrrteii"

Obiectivul activității politice de masă-
DEZVOLTAREA CONȘTIINȚEI

OAMENILOR MUNCII

Un eminent militant 

pentru prietenia 
româno-maghiară

Tiecare membru de partid, fiecare 
cetățean al țării, aprofundind sensul 
»i exigențele ce decurg din progra
mul de educare marxist-lenlnistă 
enunțat prin recentele propuneri și 
expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, învățind din conținutul 
lor bogat, se consideră legitimi des
tinatari ai vibrantei chemări la in
tensificarea activității ideologice, e- 
ducative. in spirit partinic, revoluțio
nar, al întregului nostru popor. 
Remarcînd marca lor valoare teo
retică și practică, faptul că fiecare 
indicație, flecare idee care răzbate 
de la primul pină la ultimul rind al 
acestor documente reprezintă o par
te componentă, inseparabilă din am
plul program de acțiune în vederea 
îmbunătățirii tuturor laturilor mun
cii politico-educative, oamenii dau 
o înaltă apreciere capacității acestor 
documente elaborate de secretarul 
general al partidului de a clarifica 
modul în care trebuie acționat pen
tru a imprima un spirit militant in 
întreaga activitate de partid, pentru 
a găsi căile cele mai bune în ve
derea educării oamenilor in spiritul 
idealurilor comuniste, al eticii noi, 
pentru formarea conștiinței lor so
cialiste.

Aflindu-ne la uzina „Independen
ța** din Sibiu încercăm ca din com
plexitatea muncii politico-educative 
să creionăm citeva aspecte in stare 
sa Ilustreze, măcar in parte, experien
ța organizației de partid de aici in 
munca cu omul.

★
întrebăm : de cind sînteți președin

te al comitetului sindicatului din 
uzină ?

— Am intrat In al 12-lea an.
Interlocutorul nostru, tovarășul 

loan Oprescu. a traversat, deci, im- 
preună cu colectivul uzinei „Inde
pendența” din Sibiu, atit perioadele 
senine ale activității, cu satisfacții 
pentru succesele repurtate, cit și pe 
cele furtunoase, cind colectivul avea 
de depășit anumite dificultăți. De a- 
ceea, căutăm să aflăm de la dinsul, 
după experiența pe care o are, 
după atitea confruntări cu producția, 
cu problemele de muncă și de viată 
ale colectivului, care este principalul 
invățămint pe care l-a desprins din 
activitatea atitor ani ?

După citeva clipe de meditație ne 
răspunde : „Ceea ce vă voi spune 
nu este o părere pur personală, ci 
o concluzie pe care colectivul a «o- 
mologat-o». după destule experimen
te. Munca cu omul, pentru ridicarea 
conștiinței lui socialiste, reprezintă 
condiția de căpetenie care ne asigu
ră succesul tuturor acțiunilor pe care 
le întreprindem. Cum se arată in pro
punerile făcute de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și aprobate de Comitetul 
Executiv al partidului, in privința 
muncii politico-educative, de ridicare 
a nivelului conștiinței socialiste a ma
selor largi de oameni ai muncii, sin
dicatele, sub conducerea organizațiilor 
de partid, trebuie să îndeplinească un 
rol important. Este adevărat, acea
stă muncă atit de gingașă nu poa
te fi exprimată in indici absoluți 
și poate tocmai de aceea într-o vre
me am lăsat-o pe planul al doilea, 
urmărind numai procentele și cifrele 
planului. Nu cred, însă, că cineva 
m-ar putea convinge acum că intr-un 
loc sau altul s-au obținut rezultate 
economice superioare fără să se fi 
făcut apel la conștiința oamenilor**.

Discuția de mai sus nu s-a declan
șat din senin. întâlnisem trei tineri 
— Aurel Buta, Nicolae Ceapă și 
Vasile Toma — care II căutau pe 
președintele sindicatului pentru a 
le pune o semnătură pe foaia de an
gajare. O formalitate — s-ar putea 
spune. Cum aveam să observăm, 
acea „semnătură" însemna mult mal 
mult decit un act de rutină, decît un 
prilej al președintelui de sindicat de 
a da ochi cu noii veniți, Discuția 
care s-a înfiripat a fost, intr-un fel, 
o prefațare la integrarea in colecti

Există meserii parcă a- 
nume create pentru mina 
femeii, meserii moștenite 
din mamă-n fiică, din tim
puri îndepărtate — țesu
tul, broderia — practicate, 
tocmai de aceea, cu o rară 
indeminare. Meseria de e- 
lectronist face parte insă 
dintre cele mai recente și, 
aparent, ideea construcției 
unor aparate electronice 
nu se asociază cu specifi
cul muncii feminine. Și 
totuși, realitatea demon
strează că, mai ales in mo
mentul de față — cind pie
sele acestor aparate sint in 
plin proces de miniaturi
zare, iar pe lingă cunoș
tințele teoretice foarte bo
gate, devine necesară și o 
anumită indeminare. o a- 
numită finețe — femeile 
pot exercita cu succes pro
fesiunea de electronist. O 
ilustrare vie a acestei afir
mații este uzina bucureștea- 
nă „Electronica". Cine o 
vizitează lesne iși dă sea
ma de prezența predomi
nantă a femeilor in toate 
secțiile de bază .— de la 
concepție și proiectare, 
pină la fabricarea de piese, 
montajul aparatelor și con
trolul de calitate. Aproa
pe 4 000 de femei, repre
zentând cam 60 la sută din 
totalul salariaților, contri
buie, prin munca lor, la 
bunul renume al uzinei. 
De aceea, ni s-a părut fi
resc să auzim numai cu
vinte de laudă, din partea 
a numeroși factori de răs
pundere din uzină, la a- 
dresa priceperii si conștiin
ciozității salariatelor aflate 
pe diferite trepte de califi
care. întrebarea la care 
intenționăm să răspundem. 
In rindurile ce urmează, 
este dacă femeile din a- 
ceastă uzină se străduiesc 
și sint sprijinite în străda
nia lor de perfecționare 
profesională. în ce măsură 
6int promovate in funcții 
corespunzătoare gradului 
lor de calificare, expe
riențe] acumulate. 

vul uzinei a celor trei tineri absol
venți ai școlii profesionale. Acestora 
li s-a vorbit despre regulile de con
duită din căminul nefamiliștilor unde 
vor fi găzduiți, despre rigorile disci
plinei la locul de muncă, activitatea 
la clubul uzinei, cursurile de ridicare 
a calificării profesionale, despre 
activitățile patriotice organizate de 
tineri, despre pasiunea multora din
tre ei de a frecventa secția de nata- 
ție a asociației sportive.. Cu alte cu
vinte. in fata acestor muncitori de- 
butanți a fost deschis un album viu, 
prin care, încă din prima zi, ei ur
mau să fie inițiați asupra îndatoriri
lor și drepturilor pe care le au. a 
regulilor vieții intime din colectivi
tatea care urma să-i asimileze.

Asemenea diferitelor tratamente 
termice, la care sint supuse otelu
rile în vederea călirii lor, generația 
tinâră a uzinei — seva regeneratoa
re, reimprospătătoare a colectivului 
— se bucură, la „Independenta", de 
un tratament colegial, tovărășesc, 
aparte. Familiarizarea, integrarea în 
colectiv a tinerilor, dezvoltarea dra
gostei fată de muncă, astfel ca fie

viața de partid
LA UZINA „INDEPENDENTA" DIN SIBIU

care să înțeleagă câ in orice dome
niu de activitate este necesar să-și 
aducă contribuția la propășirea so
cietății noastre — cum arăta secre
tarul general al partidului în recenta 
sa expunere — cultivarea tradițiilor 
revoluționare ale clasei muncitoare 
și ale partidului comunist, educarea 
socialistă, patriotică, prin muncă a 
tinerei generații sînt concepute 
aici ca un proces complex, de mai 
lungă durată, care nu se rezumă 
doar la o... primire călduroasă. Nu 
puține sint cazurile cind veterani ai 
uzinei, oameni cu o bogată expe
riență de muncă și de viață, directo
rul general sau alte cadre de con
ducere, convinse de răspunderea 
muncii lor politice în întreprin
dere, se intilnesc fie cu tinerii 
muncitori, fie cu tinerii ingineri și 
le vorbesc cu căldură și înțelegere 
despre istoricul uzinei și tradițiile 
revoluționare ale colectivului, des
pre sarcinile curente și cele care se 
prefigurează in anii viitori, se în
trețin cu aceștia în legătură cu pro
blemele de calificare și specializare, 
perspectiva muncii și personalitatea 
lor, pasiunea pentru nou in pro
ducție, spiritul de dăruire, de abne
gație în muncă. Astfel de colocvii, 
contribuție directă la munca politi- 
co-educativă, nu arareori se desă
vârșesc și prin măsuri luate pe loc 
pentru îmbunătățirea asistenței teh
nice acordată tinerilor, combaterea 
mentalității acelora care socot că ti
nerii pot învăța meserie fiind puși să 
lucreze numai la... polizor sau la tran
sportul de materiale

Tovarășul Nicolae Ceaușescu în 
strălucita sa expunere arăta că 
„trebuie să facem ca toate organele 
și organizațiile de partid să consi
dere munca de educare a tineretului 
ca o sarcină de prim ordin, perma
nentă, de ea depinzind viitorul so
cietății, al națiunii noastre socialis
te". Pornind de la acest vibrant în
demn și îngăduindu-ne să trecem 
peste multe fapte notate in carnet, de 

Problema însușirii mese
riei se pune deosebit de 
acut : lucrul la bandă im
pune o execuție irepro
șabilă. De aceea, nu este 
de mirare că majoritatea 
salariaților învață : unii 
sint absolvenți sau urmea
ză cursuri de calificare la 
locul de muncă sau cu 
scoaterea din producție, 
de perfecționare a califică
rii. alții urmează școala 
6erală de maiștri sau alte 
școli de specializare La a- 
ceste cursuri, o pondere 
însemnată au femeile. 
Cursul de calificare de 
gradul I. încheiat recent, 
a fost absolvit de 150 de 
femei, care au căpătat ast
fel calificarea de montatori, 
reglori și depanatori de 
aparate de radio și televi
zoare ; în prezent sînt or
ganizate două cursuri, pen
tru specialitatea confec- 
ționeri, la care sint înscrise 
120 de femei și alte două 
cursuri de specializare 
post-liceală. frecventate de 
circa 70 de salariate ; mai 
sint, apoi, citeva femei care 
urmează școala serală de 
maiștri sau cursurile fa
cultăților fără frecvență. 
In acest an vor mai func
ționa o serie de cursuri — 
3 pentru montatori, reglori 
și testori. in care vor fi în
cadrate circa 500 de mun
citoare. un curs de specia
lizare post-liceală etc. în 
funcție de calificare, de 
stagiul și prestigiul dobln- 
dit In activitatea uzinei, 
numeroase femei dețin 
posturi de conducere : ate
lierul de elemente rezistj- 
ve, unde se pregătește ele
mentul de bază al poten- 
țiometrului. es»#> condus de 
ing. Iudit Tiliucă si de 
maistra Elena Stoleru ; ser
viciul cons tru clor-șef tele
vizoare are ca responsabil 
pe ing. Sanda Pooescu : 
serviciul de invățămint. 
laboratorul central, conta
bilitatea sint încredințate 
tot unor femei, a căror 
destoinicie a fost verificată

de timp și rezultate ; 10
posturi de maiștri sint o- 
cupate de femei, iar 50 la 
sută din volumul con
trolului de calitate este 
exercitat, cu exigența cu
venită, de către salariate.

S-ar putea spune că sala
riatele din uzina amintită 
au cucerit, pe merit, stima 
colectivului, se bucură de

sprijin și apreciere din 
partea conducerii între
prinderii. „Intr-adevăr — 
ne spunea ing. Teodora 
Leonida, locțiitorul secre
tarului comitetului de par
tid — sint pași importanți 
pe care femeile l-au făcut 
in spulberarea prejudecăți
lor. Pe vremea cind se fa
bricau primele aparate de 
radio românești, cu 20 de 
ani in urmă, părea mult 
prea temerară dorința unei 
muncitoare de a îndeplini 
funcția de region de pildă, 
care pretinde o calificare 
mai inaltă. Dacă totuși iz-

altfel sugestive, pentru a ilustra ce se 
înțelege la „Independența" prin 
educarea tineretului, am dori să re
marcăm un fapt cu semnificații pro
funde care s-a impus nici: la șlefui
rea caracterelor fizionomiei spirituale 
a tinerilor se pornește de la premi
sa că ei au venit in uzină gata să-și 
Însușească, din mediul in care lu
crează. cele mai bune deprinderi 
profesionale, etice, o educație pe 
măsura muncitorului înaintat. Răs
punderea morală pentru felul in 
care vlăstarul uzinei este instruit și 
educat nu a fost lăsată la voia întim- 
plârii, ci este atribuită de către orga
nizația de partid, in primul rind, oa
menilor cu bogată experiență, acelo
ra care pot și trebuie să fie, prin 
puterea exemplului lor personal, a- 
devărații pedagogi al schimbului lor 
de- miine. Intr-un fel sau altul, 
această grijă tovărășească pen’ru 
„tînărul de alături", răspunderea par
tinică pentru educarea și formarea 
lui cu o etică robustă, proprie mun
citorului înaintat, este răsplătită prin 
atitudinea lui față de muncă, prin 
conștiinciozitatea și răspunderea cu 
care iși îndeplinește sarcinile, prin 
dăruirea și devotamentul fată de co- 

lectivitatea în care s-a integrat cu 
toată vigoarea și elanul său.

Este îndreptățit să se afirme că 
în rezultatele economice pozitive ale 
uzinei, precum și in progresul con
stant pe care ea îl marchează se 
găsește incorporată munca entu
ziasta a tineretului, abnegația lui 
— rod firesc al activității de educa
ție socialistă, prin muncă, a tinerei 
generații. Dar in aceleași rezultate 
bune ale acestei uzine sibiene iși 
găsesc reflectarea și alți „parame
tri" ai muncii politico-educative des
fășurate de către organizațiile de 
partid.

lată. în numeroase ocazii — in
struiri, ședințe, schimburi de expe
riență — 5-a indicat ca munca poli- 
(ico-educati vă. spre a se dovedi efi
cientă. să lie conectată la obiecti
vele majore, calitative ale planului, 
iâ’ necesitățile vitale aîC producției. 
Teoretic, lucrurile păreau a fi cit se 
poate de clare. Dar practic ? Solu
țiile nu pot fi „importate" întotdeau
na din altă parte . sînt alte uzine, cu 
alte condiții, alți oameni și alte ce
rințe specifice. La „Independența", 
reducerea consumului de metal — ..o 
problemă” prin tradiție — iși păs
trează in permanență actualitatea. 
Pentru abordarea ei cit mai argu
mentat. cit mai convingător. s-au 
activizat numeroase forme ale mun
cii politico-educative. Acțiunea nu 
s-a limitat la prezentarea importan
ței reducerii consumului de metal în 
toate grupele sindicale. Ea a fost 
amplificată printr-un colocviu pe 
această temă al directorului tehnic 
cu cadrele de proiectanți. ingineri, 
tehnicieni, muncitori cu inaltă cali
ficare profesională ; altădată, la o 
dezbatere consacrată acestei pro
bleme acute pentru uzină, prin plan
șe. diagrame a fost urmărită, în 
mod sugestiv, evoluția reducerii con
sumului de metal începînd cu anul 
1967, ceea ce, firesc, le-a dat oame
nilor sentimentul de mindrie, de sa

butea să obțină o aseme
nea funcție, cei din jur fă
ceau totul pehtru a de
monstra că nu este capa
bilă. Amorul propriu al 
bărbaților se considera le
zat de această egalitate. 
Dar uzina a crescut — pro
ducem azi intr-o singură 
săptămină atitea aparate de 
radio cit produceam la in- 

într-o uzină cu mii de muncitoare

DE CE ATITEA EZITĂRI
LA PROMOVAREA FEMEILOR 
IN FUNCȚII DE CONDUCERE?

ceput intr-un an — și, o 
dată cu ea, noi toți. A cres
cut conștiința oamenilor, 
s-au schimbat multe con
vingeri, s-au dărimat multe 
prejudecăți. Acum nu mai 
pare nimănui neobișnuită — 
cind meritele ei sint reale 
- prezența femeii-conducă- 
tor. Ea este prețuită și sti
mată".

înregistrind progresul nu 
putem să nu-l raportăm la 
posibilități. Făcind o sumă 
a posturilor de conducere 
ocupate de femei, consta
tăm că ele sint încă puține 
și nu totdeauna de mare 

tisfacție pentru rezultatele repurtate; 
totodată, alături, alte panouri, tot 
sugestive, dar de această dată cu 
efect usturător, ii satirizau „la con
cret" pe campionii risipei, rebuturi
lor, neglijenței. Tirul gazetelor sa
tirice a fost și el reglat spre punctele 
nevralgice ale consumului de me
tal ; fără fast ?i dichiseli de d?cor 
și regie, dar prin texte adecvate, in
cisive, brigăzile artistice au in
tervenit si ele oportun, in acțiune. A 
fost folosit apoi filmul cu argumen
tele lui convingătoare, culese cu pri
lejul unor raiduri făcute la locurile 
de muncă „consumatoare" de me
tal. Așadar, au’ fost îndreptate con
centric, spre atingerea unui impor
tant obiectiv economic, activitatea a- 
gitatorilor, a gazetelor satirice, a 
brigăzilor artistice de agitație, a di
feritelor forme de agitație vizuală, 
a fost Intensificată munca educativă 
nemijlocită, de la om la om — tot 
arsenalul acestor forme ale muncii 
politice de masă cu deosebire sub
liniate de secretarul general al par
tidului și care trebuie pretutindeni 
extinse și activizate.

Cum și prin ce se justifică o aseme
nea investiție de măsuri politico- 
educative ?

— A fost pusă în mișcare întreaga 
suflare din uzină. Economisirea me
talului a devenit un cuvînt de ordi
ne de la mine pină la ultimul sala
riat. Nu DUtem decit să mulțumim 
organizației de partid pentru acest 
ajutor substanțial — ne-a răspuns 
ing. Miron Negrilă, directorul gene
ral al uzinei.

Cum aveam să ne convingem, la 
comitetul de partid și in multe din
tre organizațiile de bază de la uzi
na „Independența" se muncește stă
ruitor. cu interes și pasiune, pen
tru a elimina formele anoste, greoaie 
ale muncii politice care dublează 
măsurile tehnico-organizatorice, se 
întreprind căutări pentru ca activita
tea politică să se adreseze cît mai 
direct și convingător omului, con
științei lui, să fie nemijlocit legată 
ele problemele care preocupă pro
ducția, uzina, colectivul.

Ne-am fi putut încheia înseninările 
de la „Independența" din Sibiu a- 
rătind că aici se desfășoară acțiuni 
merituoase pe tărîmul muncii poli
tico-educative și că, fapt deosebit de 
important, organizația de partid le-a 
conferit un caracter larg, de masă. 
Am preferat insă s'i facă acest lu
cru tovarășul ing. Mihai Găldeami. 
secretarul comitetului de partid din 
uzină. „Dacă cineva m-ar fi întrebat 
cu citeva săptămîni in urmă cum a- 
preciez activitatea politică de masă 
pe care <o desfășurăm, fără să omit 
unele scăderi c'iu nerealizări. sincer 
vă spun, m-aș fi declarat totuși mulr 
țumit. Incontestabil, s-au obținut 
progrese. Fără să le subapreciem, la 
aceeași întrebare, azi aș răspunde că 
sintem nemulțumiți și că ne aflăm 
încă departe de ceea ce ni se cere, 
de sarcinile de mare răspundere 
care ne stau in față. N-am 
avut vreodată pînă acum atit de 
limpede, de clar conturat, un pro
gram de muncă atit de bogat și de 
mobilizator privind dezvoltarea con
științei socialiste, revoluționare a oa
menilor. ridicarea la un înalt nivel 
a întregii activități politico-educative, 
ca cel pe care l-a înfățișat, in m?d 
strălucit, in recenta sa expunere, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Depin
de de fiecare dintre noi ca acest cu
prinzător program de acțiune pentru 
întărirea spiritului partinic, mili
tant în întreaga noastră activitate, 
pentru creșterea combativității revo
luționare în înlăturarea lipsurilor și 
neajunsurilor, pentru perfecționarea 
muncii noastre politico-educative, să 
prindă viață, așa cum l-a gindit și 
prezentat secretarul general al parti
dului".

Constantin MORARU 

răspundere : funcțiile de 
maistru și cele de șef de 
serviciu sau de atelier sint 
plafonul maxim la care 
s-a ajuns. Funcțiile de 
maistru principal, de șef de 
secție, de inginer-șef sau 
alte funcții in conducerea 
uzinei au rămas încă inac
cesibile femeilor. Există și 
situații de-a dreptul absur

de : în secțiile 300, 310, 250, 
260 și 270, de pildă, unde 
lucrează numai femei, șeful 
de secție, maiștrii princi
pali sint bărbați. In secția 
270 lucrează peste 700 de 
femei, in două schimburi, 
dar șeful secției, cei trei 
maiștri principali și 8 din 
posturile de maiștri sînt o- 
cupate de bărbați (e drept, 
sint și... 3 maiștri femei). 
Cu alte cuvinte, sint o du
zină de bărbați in secție, 
și toti sint șefi !

Oare femeile nu sint ca
pabile să facă față unor 
munci de răspundere ? Ă-

— 75 de ani de la nașterea cărturarului 
maghiar Bitay Ărpâd

Se împlinesc azî 75 de ani de la 
nașterea eminentului cărturar ma
ghiar, Bitay Arpâd, asiduu propa
gator, in perioada dintre cele două 
războaie mondiale, al cunoașterii și 
stimei reciproce, al bunei înțelegeri 
și strinsei prietenii dintre români și 
maghiari. întreaga lui activitate, În
treruptă de o necruțătoare moarte 
prematură, cind Bitay se afla in 
plină creație, au fost puse in slujba 
acestui nobil ideal. Politicii de în
vrăjbire națională, practicată cu atita 
perfidie de clasele dominante, omul 
de cultură maghiar ii opunea o neo
bosită muncă de cultivare a tradi
țiilor progresiste comune române și 
maghiare. De pe poziții democrat- 
burgheze, el s-a străduit să pună in 
lumină acele momente din istorie în 
care români și maghiari, trăind lao
laltă de veacuri pe aceste meleaguri, 
au luptat în strinsă unitate împotri
va exploatării și asupririi, pentru o 
viață mai bună.

Descendent dintr-o familie de secui, 
Bitay Ărpâd și-a făcut studiile la 
Brașov, Alba Iulla și Cluj, obținind 
în 1919 titlul de doctor in științe ju
ridice.

In același timp Bitay s-a înscris la 
noua Universitate din Cluj, la facul
tatea de litere, fiind primul dintee 
studenții maghiari care au absolvit 
această universitate cu distincție la 
istorie și literatură română. In 
1927—1928 este trimis în străinătate 
să-și continue studiile *, urmează 
cursurile de romanistică, slavistică și 
filologie turco-fino-ugrică la Univer
sitățile din Berlin și Lipsea, terminîn- 
du-le cu un succes remarcabil. A 
fost cunoscut și apreciat de Nicolae 
Iorga care, cind a devenit președinte 
al Consiliului de Miniștri, l-a numit 
consilier la președinție, pentru a se 
ocupa de problemele naționalității 
maghiare.

Bitay Ărpâd a desfășurat o neo
bosită activitate în cadrul diferitelor 
asociații literare și științifice maghia
re din Transilvania, îndeplinind si 
aici funcții de răspundere.

Bitay îi uimea pe cei ce l-au cu
noscut prin memoria și puterea sa de 
muncă excepționale, prin cunoașterea 
limbilor străine. în afară de limba 
maternă cunoaștea bine următoarele 
limbi : româna, latina, greaca, fran
ceza, spaniola, italiana, engleza, ger
mana, sirbo-croata, ceha, polona, 
bulgara și slovena.

Activitatea lui se desfășura pe mai 
multe planuri, avind ca fir călăuzitor 
popularizarea printre maghiari a li
teraturii, istoriei și culturii române 
și invers, printre români a literaturii, 
istoriei și culturii maghiare. A tradus 
în maghiară multe ciin operele cla
sicilor literaturii române, ca Alecsan- 
dri, Caragiale, Creangă, Delavrancea, 
Emil Isac, Odobescu și alții. A scris 
și a publicat numeroase studii inte
resante despre o serie de scriitori ro
mâni, a tradus unele piese de mare 
succes ale scriitorilor români in
terbelici și a colaborat ia punerea lor 
în scenă la teatrele maghiare. încă in 
1922 a publicat in limba maghiară o 
scurtă sinteză de istorie a literaturii 
române, care amplificată ulterior a 
fost reeditată și apreciată de specia
liștii români ca una din cele mai 

ceastă întrebare s-a pus tn 
nenumărate rinduri, in a- 
dunările generale ale sa
lariaților, in adunările sin
dicale, sau cu alte prilejuri 
potrivite. Reprezentanții 
conducerii întreprinderii au 
recunoscut, de fiecare dată, 
că nu există nici un motiv 
de neîncredere, au pro
mis că se va ține seama

în viitor etc. „Cite ceva s-a 
mal făcut, dar prea puțin, 
prea timid, era de părere 
Maria Copuzeanu, electro
nist, membru în comitetul 
sindicatului. Sint atitea te
mei care muncesc cu pri
cepere și devotament, ale 
căror experiență și pregă
tire le dau dreptul la mai 
mult, dar cind vine vorba 
de ocuparea unui post de 
răspundere, numele lor nici 
măcar nu este adus in dis
cuție". După cum spu
neam. In uzină sint 10 fe
mei maistru : Maria Jianu 
face parte dintre cele patru

absolvente ale școlii de 
maiștri care, acum cinci 
ani, s-au întors de la școa
lă - primele femei cu a- 
ceastă calificare. Ca să a- 
jungă aici, au lucrat ani de 
zile ca muncitoare. „Cind 
ne-ani întors, cu calificarea 
de maiștri, nu voia să ne 
primească nici un șef de 
secție. Și nici pînă astăzi 
n-am reușit să înțeleg de 
ce : eram atit de hotărite 
să muncim bine !“ Pină la 
urmă, au fost încadrate și 
nimeni nu regretă acest... 
act de curaj. Cu toate a- 
cestea, numărul femeilor 
maistru a rămas redus, și 
nici una dintre ele n-a fă
cut pasul următor, pentru 
a deveni maistru principal, 
deși nimeni nu poate afir
ma că nu meritau să fie 
promovate. Chiar în pre
zent, din 24 de salariați 
trimiși de uzină Ia școala 
de maiștri, doar 4 sint fe
mei. In uzină lucrează 38 
de inginere, 53 de tehni
cieni 14 economiste ș.a., 
dar prea puține dintre ele 
dețin posturi de răspun
dere.

Din cite am putut con
stata interesindu-ne direct 
în atelierele și serviciile 
conduse de femei, cit și din 
convorbirile pe care le-ani 
avut cu reprezentanți ai 
conducerii uzinei, ai comi
tetului de partid și ai co
mitetului sindical, cauze
le acestor exagerate re
zerve nu izvorăsc din 
realități obiective. In uzină 
nu pot fi, in privința pro
movării femeilor, citate 
cazuri de eșec. Dimpotrivă, 
toate cele care s-au bucu
rat de încredere se achită 
foarte bine de îndatoririle 
ce le revin. Adevăratele 
cauze se află nu in fapte, 
ci in neîncrederea clădită 
pe rămășițele unei men
talități învechite. Opoziția 
față de promovarea femeii 
— cum foarte bine califica 
Teodora Leonida acest fe
nomen - a devenit foarte 
subtilă. „N-aș putea numi

reușite sinteze. Cind la Budapesta a 
fost elaborat Dicționarul enciclopedic 
al literaturii mondiale, Bitay a tedac- 
tat pentru acest dicționar 103 titluri 
despre persanalită.ile literare și cul
turale ale poporului român. In a- 
celași timp, Bitay a desfășurat o 
vastă muncă de traducere in limba 
română a unor opere ale clasicilor 
literaturii maghiare. Era prezent a- 
proape permanent in paginile unor 
publicații literar-artistice românești 
care apăreau in perioada dintre cele 
două războaie mondiale. Ca princi
palul colaborator maghiar al lui 
Nicolae Iorga la cursurile de vară de 
la Vălenii de Munte, el a susținut 
aici, din 1923 și pină in 1937, cind a 
fost, răpus de o comoție cerebrală, 
mal mult de 100 de conferințe, prin 
care a căutat să facă cunoscute pu
blicului românesc activitatea și opera 
unor personalități progresiste ma
ghiare.

Unul din domeniile in care Ărpâd 
Bitay ne-a lăsat o moștenire pre
țioasă este acela al cercetării con
tactelor culturale române și maghia
re din trecut. Nu numai că a publi
cat multe studii și articole consacrate 
acestor tradiții, dar a ținut și nume
roase conferințe pe această temă, 
fiind invitat cind la Suceava, cind la 
Turnu Severin, cind la București, 
cînd la Alba Iulla sau în alte orașe 
din țară.

O bibliografie incompletă a cărți
lor, studiilor și articolelor publicate 
de Bitay Ărpâd însumează 368 de ti
tluri și dacă ne gîndim că acest emi
nent om de cultură a trăit numai 
ceva mai mult de patru decenii, am
ploarea operei sale ne apare și mai 
clar. Iată ce a scris despre el marele 
savant Nicolae Iorga, cind a luat 
cunoștință cu mare mihnire de moai- 
tea prematură a unuia dintre colabo
ratorii săi apropiați : „Era un marc 
erudit, un înțelept care cunoștea su
fletul nostru, un onest cetățean 
al României. Cunoștea literatura 
noastră, cea curată, era o inteli
gență de valoare... Ani de-u rindul 
a stat între noi, adopiind ideile mo
rale, prețuind adincul înțeles ' al 
contopirilor sufletești'*. „Depling — 
scria marele istoric — pierderea 
omului atit de învățat, de cinstit și 
de bun**.

Dacă astăzi cinstim memoria lui 
Bitay Ărpâd, o facem cu ferma con
vingere că scopul pe care l-a slujit 
și-a găsit împlinire în zilele noastre. 
Ca rezultat al politicii Partidului 
Comunist Roman, al rezolvării pro
blemei naționale in spiritul învățătu
rii marxist-leniniste, al transformă
rilor adinei petrecute in societatea 
noastră în anii socialismului, prie
tenia dintre poporul român și na
ționalitățile conlocuitoare s-a conso
lidat continuu, s-a dezvoltat intr-o 
unitate de tip nou, o unitate socia
listă, care constituie un puternic iz
vor de forță al societății noastre, un 
factor al accelerării mersului Înainte 
pe calea socialismului.

DEMENY Lățos
șef de sector la Institutul 
de istorie „Nicolae Iorga' 
din București

— remarca dinsa — nici 
măcar un singur caz con
cret in care această opo
ziție să se fi manifestat 
deschis. Unii factori de 
răspundere consideră pro
movarea femeii ca pe o o- 
bligație ce trebuie înde
plinită. O fac însă fără 
convingere, cu tainică re
ținere. Dovada cea mai 
bună ne-o oferă drumul 
parcurs de fiecare din fe
meile care au izbutit să și 
demonstreze capacitatea, 
cunoștințele. Dacă au răz
bit, aceasta se datorește, in 
primul rind, perseverenței 
lor și mult mai puțin spri
jinului primit".

Intre promisiunile șl 
bunăvoința — afișate festiv 
în ședințe — și măsurii* 
practice de recunoaștere, 
în fapt, a puterii de mun
că și a calificării salariate
lor, puntea este încă șu
bredă. Și nu numai la „E- 
lectronica". In destule alte 
întreprinderi - unde mun
ca femeilor este, altmin
teri. prețuită - reprezen
tanții conducerii se abțin 
să ducă aprecierea lor pînă 
acolo Incit să le și sprijine 
in promovarea pe treptele 
înalte ale calificării. Cit 
este de dăunătoare o ase
menea mentalitate, cit de 
străină spiritului de echi
tate al societății noastre, 
nu mal trebuie demonstrat. 
Este necesar insă ca reali
zarea sarcinii de a pro
mova munca femeilor sa
lariate. 'înscrisă in planu
rile de activitate ale orga
nizațiilor de partid și sin
dicale. pe agenda de lucru 
a unor directori, să fie ur
mărită cu seriozitatea cu 
care ea a fost formulată 
de conducerea partidului. 
Urmărirea îndeplinirii a- 
cestei sarcini cere o atitu
dine fermă, combativă 
față de mentalitatea înapo
iată — fățiș sau deschis ma
nifestată — cere consec
vență șl intransigență po
litică.

Rodica ȘERBAN
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FLUVIALE Șl OCEANICE. 
Nu stă in puterea noastră 
să le creăm și motoarele ?

....cunoscut ri atunci cind am pus sarcini in fata muncitorilor, 
tehnicienilor. inginerilor m a cercetătorilor, ani rezolvat multe probleme 
complicate. Chiar la unele utilaje importate, oină 1» urmă a trebuit să-i 
punem pc tehnicienii români si găsească soluții și să asigure buna func
ționare. Dar de ce oare să nu facem aceasta de la inccput ? De ce să 
nu punem pe tehnicienii noștri să lucreze, să perfecționeze o instalație, 
«ă ducă mai departe tehnica ? Este timpul ca și din punct dc vedere prin
cipial. teoretic, ideologic să luăm o poziție fermă in această privință, spre 
a inarma pe toți activiștii noștri de partid și de stat, din toate sectoarele 
dc activitate, cu înțelegerea clară a necesității de a pune pc primul plan 
torțele proprii, folosirea muncii si conștiinței proprii, a priceperii proprii, 
a forțelor clasei muncitoare proprii — și numai după aceea să apelăm la 
Import".

(Din expunerea tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU la 
Consfătuirea de lucru a activului de partid din domeniu) 
ideologiei și al activității politice și cultural-educative).

Din multitudinea de teze și idei de 
mare valoare teoretică și practică, 
cuprinse in expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la consfătuirea dc 
lucru a activului de partid din do
meniul ideologiei și al activității po
litice și cultural-educative, mi-a re
ținut in mod deosebit atenția argu
mentarea clară și principiala făcută 
de secretarul general al partidului cu 
privire la folosirea mai bună a for
țelor proprii de cercetare, tehnice si 
muncitorești, pentru dezvoltarea eco
nomiei naționale, a societății noastre.

In cadrul preocupărilor profe
sionale. incepind de prin 1960 și pină 
in prezent, am avut prilejul sâ parti
cip la o serie de acțiuni întreprinse 
de Ministerul Industriei Construcții
lor de Mașini, in scopul stabilirii ti
purilor de motoare și agregate na
vale ce ar urma sâ fie fabricate în 
tară. pentru echiparea navelor pe 
care le construim pe șantierele noas
tre navale. Concluziile ce rezultau in 
urma unor asemenea analize și dezba
teri erau de fiecare dată aceleași, in 
-ensui că ..dacă trebuie să construim 
nave, atunci este necesară și asimi
larea fabricației mașinilor și agrega
telor navale". Cu toate că condițiile 
tehnice și economice pentru lansa
rea acestei acțiuni existau, sau se 
puteau realiza, pină in prezent încă 
-.u- s-a început fabricarea motoarelor 
navale in tara noastră. Mai mult 
chiar, nici experimenta-rea motoare
lor care se construiesc în țară, la 
Uzina constructoare de mașini din 
Reșița, nu a fost demarată încă co
respunzător.

Creșterea substanțială a producției 
de nave, in condițiile in care se im
pune ridicarea gradului de renta
bilitate in construcția de nave, nu 
este posibilă fără rezolvarea celor 
mai importante probleme care con
cură la reducerea importului de e- 
chipament naval. Așa cum spu
neam, in anii 1965—1970 au fost abor
date multe din aceste probleme 
complexe, dar puține din ele au fost 
rezolvate. Ceea ce s-a realizat pină 
in prezent nu acoperă decit in mică 
măsură necesarul de mașini și insta
lații pentru echiparea unei nave, din 
care cauză, in prezent, mașinile și 
agregatele care compun instalația de 
propulsie a unei nave sînt in majo
ritatea lor importate.

Procurarea din import a agregate
lor principale și auxiliare Dentru e- 
chiparea navelor pe care le con
struim generează numeroase impli
cații economice și tehnice. în pri
mul rind. economia trebuie să su
porte ur. efort valutar deosebit de 
important pentru achiziționarea a- 
cestoc echipamente. In plus, impor

tul creează dificultăți în planificarea 
r.guroasâ a termenelor de execuție 
a ie navelor, pe de o parte, și deter
mină blocarea unor importante fon
duri valutare, atit In cazul cind a- 
ccste agregate sosesc din import cu 
mult înainte de a fi montate pe na
vele respective, cit și pe perioada de 
cind s-a început montajul lor pe 
nave pină Ia livrarea acestora, pe de 
altă parte. N'u-i de trecut cu vederea 
nici fantui că importul agregatelor 
frânează procesul dc tipizare a pro
iectelor pentru diferite tipuri de 
nave, in special pentru instalațiile 
de propulsie ale acestora : condițiile 
de imp< -t ne obligă a procura mo
toarele de la diferite firme, motoare 
care au caracteristici constructive și 
funcționale diferite. Pe de altă parte, 
anumite mașini și agregate nu pot 
fi procurate la parametrii prevăzuti 
pentru instalațiile de propulsie ale 
navelor pe care le construim, fapt 
care ne obligă, fie la schimbarea so
luției de proiectare si construcție, 
fie la schimbarea relației de import. 
Ambele căi determină scumpirea pro
dusului respectiv, inclusiv prelungi
rea termenelor de execuție.

Evident că problemele nerezolvate 
pină acum se impun a fi soluționate 
cit mai urgent. în funcție de impor
tanța lor economică și tehnică. Ju
decind în funcție de aceste criterii, 
consider că asimilarea fabricației mo
toarelor și a agregatelor navale este 
o problema deosebit de importantă, 
care nu mai poate suporta nici o a- 
m'nare.

Un calcul fundamentat arată că 
motoarele navale care s-ar construi 
m țară, luir.d ca bază de comparație 
pre‘ul de cost al motoarelor Diesel 
care se fabrică in prezent la 
U.C.M. Reșița. vor costa cu circa 
1.6—1,8 ori mai puțin față de cele 
din import. Prin urmare, problema 
asimilării fabricației motoarelor și a 
echipamentului naval este o acțiune 
deosebit de importantă din punctul 
de vedere al economiilor de valută 
și. în același timp, o investiție deo
sebit de eficientă. Experiența mon
dială în acest domeniu demonstrea
ză convingător această orientare, in 
sensul că toate țările care șî-a j 
dezvoltat industria construcțiilor de 
nave și-au dezvoltat in mod cores
punzător și industria construcțiilor de 
motoare si agregate navale.

O problemă nu mai puțin impor
tantă pentru îndeplmirea programului 
de construcții navale o constituie fo
losirea pentru propulsia navelor a mo
toarelor Diesel care se construiesc in 
țară, pentru echiparea locomotivelor 
și tractoarelor. Problema este deosebit 
de importanta dacă ținem seama de

faptul că. cu aceste motoare, (6LD) fa
bricate de U.C.M. Reșița se pol obține 
instalații de propulsie intr-o gunâ 
largă de puteri (de la 1 200 la 5 000 
CP). Cu asemenea motoare este po
sibilă echiparea unei mari părți din 
navele ce vor fi construite în perioa
da 1971—1975.

Pentru finalizarea acestei probleme 
e>te necesar să se echipeze nein’tîr- 
ziat cu motoare Diesel 6LD și chiar 
12LD, — bineînțeles, cu titlu experi
mental — un număr oarecare de nave 
maritime și fluviale, dintre tipurile 
care se construiesc in prezent. Pe baza 
rezultatelor obținute în exploatare se 
vor putea stabili concluziile cores
punzătoare privind comportarea în 
condiții navale a acestor motoare, 
precum și măsurile ce se impun a fi 
luate in vederea extinderii lor la toa
te navele pretabile a fi echipate cu 
aceste instalații de propulsie.

Primii pași pe aceasta linie au fost 
Tăcuți prin folosirea motoarelor Diesel 
MB, construite de uzinele ..23 Au
gust". Dar. atit motoarele Diesel MB. 
cit și cele care se construiesc Ia 
U.C.M. Reșița mai ridică unele pro
bleme ce trebuie rezolvate în preala
bil. pentru a înlesni folosirea lor la 
propulsia navelor.

Experimentarea in condiții navale 
a motoarelor Diesel construite la 
U.C.M. Reșița ca motoare de propulsie, 
ca și a celor produse de Uzina de 
tractoare din Brașov, ca motoare Die
sel auxiliare, sau pentru propulsie, 
este o problemă deosebit de importan
tă. Pe baza constatărilor experimen
tale. socotesc că s-ar înlătura obiec- 
liunile unor beneficiari interni — o- 
biecțiuni, de altfel, nefondate — pri
vind siguranța de funcționare în con
diții navale a acestor motoare. în 
plus, informațiile obținute ar fi deo
sebit de utile pentru proiectanții și 
constructorii de nave și motoare Die
sel din țara noastră.

Pe lingă agregatele principale de 
propulsie, în componența instalațiilor 
navale mai intervin și altele, auxilia
re. la fel însă de necesare ca și pri
mele. In această direcție ar fi de men
ționat: grupurile Diesel generatoare, 
pompele, ventilatoarele, comoresoa- 
rele de aer etc. Pentru alte domenii 
de utilizare, aceste agregate se pro
duc în prezent în țară. Pentru a fi 
folosite și la bordul navelor, aceste 
agregate auxiliare trebuie sâ răspun
dă anumitor exigențe impuse de 
condițiile navale. Merită să fie cău- 
)->*e soluțiile adecvate întrueît condi
țiile de mvalizare pot fi realizate cu 
eforturi financiare mult mai mici de
cit cele impuse de procurarea unora- 
gregate similare din import. Dună 
cum rezultă din experiența tarilor 
avansate în acest domeniu, dezvolta
rea construcției de nave impune dez
voltarea corespunzătoare a construc
ției de motoare și agregate navale. 
Fără o asemenea orientare în dome
niile menționate, sarcinile privind e- 
ficiența economică și competitivitatea 
construcțiilor de nave în țara noas
tră vor fi greu de realizat la nivel 
corespunzător. Și o asemenea per
spectivă este inacceptabilă.

Conf. univ. inq. 
Alexandru COSTICA
Institutul politehnic din Galati

Investiția de inteligență
sporește valoarea metalului

în ansamblul producției 
de mașini agricole a țării, 
întreprinderea mecanică de 
utilaje din Medgidia ocupă 
un loc important. Aici se 
produc, in serie, prese de 
balotat paie și fin, remorci 
auto de 3 și 5 tone, peste 
200 tipuri de piese de 
schimb și subânsamble 
pentru alte întreprinderi 
producătoare de mașini a- 
gricole din țară. Dar. in
cepind din acest an. ne in
formează înginerul-șef al 
întreprinderii. Virgil Oan- 
cea. pe agenda de lucru 
a proiectanților și tehno
logilor, a întregului colec
tiv al întreprinderii, figu
rează asimilarea unor noi 
tipuri de mașini si utilaje 
agricole cu un grad ridi
cat de complexitate. Este 
vorba, în primul rind. de 
o remorcă autobasculantă, 
fabricată pentru prima 
dată in țară, o combina 
de recoltat furaje verzi, 
remorci multifuncționale 
destinate lucrărilor in vii 
și livezi, grupuri electro
gene.

Din simpla enumerare a 
gamei de produse rezultă 
că întreprinderea mecani
că de utilaje din Medgidia 
este un mare consumator 
de metal. Investigațiile în
treprinse au relevat pre
ocupări meritorii pentru 
utilizarea acestei prețioase 
materii prime. Iată citeva 
cifre concludente : in 1969 
consumul de metal normat 
la întreaga producție a în
treprinderii a fost redus cu 
540 tone, iar anul trecut eu 
792 tone. în acest an se 
prelimina o economie și 
mai mare de metal.

Acțiunea de economisire 
a metalului — ne spune 
constructorul-șef al între
prinderii, inginerul Ștefan 
Alexandru, nu a devenit 
un scop în sine, ci a fost 
total subordonată ridică
rii performanțelor tehnice 
funcționale ale tuturor ti
purilor de mașini și utila
je, ele situîndu-se astăzi 
la nivelul celor mai bune 
performanțe cunoscute pe 
plan mondial.

Startul l-au dat. In pri
mul rind, oamenii de la

planșetă. Este meritul .co
mitetului de direcție că a 
știut sâ atragă in munca 
de concepție pe cei rnai 
pricepuți și mai entuziaști 
specialiști din întreprin
dere. Toate dimensiunile 
produselor de bază au fost 
— cum se spune — cer
cetate cu lupa, apoi trasate 
din nou. pe hirtia de caic. 
Nu au lipsit controversele, 
eșecurile inerente, dar cu
tezanța. nou) au izbutit. 
Ca urmare a acestei in
vestiții de inteligență teh-

Tribuna 
experienței 
înaintate 

nică, greutatea netă a pre
sei de balotat paie și fin 
a scăzut cu 300 kg, a re
morcii auto fixe de 5 tone 
cu 250 kg, iar a remorcii de 
3 tone cu 320 kg. Devenind 
mai suple, ca urmare a 
..curei de slăbire", remor
cile de 3 și 5 tone și-au 
sporit viteza de circulație, 
iar presa de balotat paie și 
fin realizează o productivi
tate orară suplimentară de 
2 tone.

Ideile proiectanților i-au 
pus imediat in „gardă" pe 
'ehnologi. Scăderea greută
ții nete a produselor im
plica. inerent, o scădere 
imediată a consumurilor 
tehnologice de metal. Dru
mul spre acest deziderat, 
ne spunea inginerul Con
stantin Chelu, șeful pre
gătirii fabricației, a trecut 
printr-o cercetare atentă a 
drumului metalului, ince
pind din depozitul primar, 
de la debitare de-a lungul 
întregului flux tehnologic 
ri pină la piesa finită da'ă 
la montaj. Principala aten
ție, in ultimii doi ani. a fost 
concentrată spre însușirea și

perfecționarea procedeelor 
de turnare. S-a înlocuit tur
narea manuală cu cea me
canică, s-a Introdus și ex
tins turnarea cu modele u- 
sor fuzibile. Astfel, am e- 
liminat excesul adaosurilor 
de prelucrări, rebuturile, 
principalele surse de iro
sire a metalului.

Pe aceeași lime se Înscrie 
trecerea de la forjarea li
berii — care permite utili
zarea metalului tn propor
ție de numai 40—45 la suta 

- la forjarea in matri e 
prin care indicele de utili
zare a metalului se ridică 
la 80—85 la sută. Prin 
acțiunea susținuți de creș
tere a gradului de echipare 
cu SDV-uri, prin folosirea 
stanțelor și tiparelor de 
croire combinată. întreprin
derea a economisit numai 
in 1970 peste 60 tone me
trii. Există un plan intern 
al conducerii uzinei in care 
se preconizează ca prin 
procedeele moderne de tur
nare și prin forjarea în 
matrițe să se asigure încr- 
nind de anul acesta, pesre 
400 repere la produsele de 
bază, precum și din piesele 
de schimb produse aici. Se 
prevede, de asemenea, prin 
lărgirea colaborării cu uzi
nele furnizoare de metal, 
să se extindă — evitîndu-se 
prelucrarea uzinală — pro- 
filele de benzi de oțel la
minate.

Prezen1îndu-ne asemenea 
rezultate, interlocutorii 
nestri — specialiști, mun
citori. maiștri — nu consi
deră nici pe departe că au 
epuizat loate resursele de 
promovare a tehnologiilor 
avansate. Dimpotrivă, n? 
terenul fertil al muncii de 
concepție, ei nu admit *â- 
gaz .și sînt hotăvîti. De baza 
experienței acumulate, să 
împletească și mai strins 
sarcina inseparabilă de a 
gospodări cu grijă metalul 
cu aceea de a realiza ma
șini și utilaje noi. la cei 
mai înalti parametri.

Radu APOSTOL 
corespondentul 
„Scînteii"

In aceste zile, la cooperativa agricolă din Mihăilești, județul Ilfov, s-a trecut cu toate 
forțele la recoltatul griului Foto : M. Cioc

TOATE FORȚELE PENTRU URGENTAREA 
RECOLTĂRII CEREALELOR PĂIOASE!

BUZĂU. în săptămîna trecută, ca ur- 
rr.are a bunei organizări, folosirii judi
cioase a mijloacelor mecanice și forței 
de muncă, in județul Buzău s-au obți
nui rezultate bune in campania de recol- 
’tue a griului. în cooperativele agricole 
de producție și in întreprinderile agrico
le de stat, pină la data de 19 iulie griul 
r fost recoltat pe 72. și. respectiv, 60 -a 
suta din suprafață. O serie de unități 

incheiat secerișul. Printre ele se 
numără cooperativele Cotorca, Băile. 
Sudiți. Chiojdu. In alte 84 de coopera
tive. recoltatul a fost efectuat in pro
porție de 75 la sută. La cooperativa 
Zâmești se recoltase griul de pe 395 
hectare din cele 405 cultivate, obținin- 
du-se o producție cu 750 kg mai mult 
decit cea planificată. Președintele coo
perativei. Constantin Zăvoianu, ne spu
nea că pinâ la 19 iulie cooperativa a pre
dat către fondul de stat cu 180 tone 
griu mai mult decit prevederile ini
țiale. Situații asemănătoare am intilnlt 
în multe alte uni’ăți ca Amara. Bobocu. 
Fundeni etc. Mai sint insă cooperative 
unde consiliile de conducere, inginei.i 
n-au dat atenția cuvenită organizării și 
supravegherii lucrărilor de recoltare, 
l^a C.A.P. Cârpiniștea. unde s-a recol
tat doar 36 la sută din suprafața semă
nata cu griu. nu se folosește decit în
tâmplător recoltatul manual, iar 11 
C.A.P. Greabănul unde griul a fost 
puternic imburuienat. se solicita m'i 
multe combine in lor să se folosească 
cei de cosași din gospodărie O
altă cauză a întârzierii recoltatului sîr.t 
desele defecțiuni ce intervin la combi
ne și presele de balotat paie. în 3 zile, 
combinele care aparțin secției a 10-a 
de la S.M.A. Săhâteni au recoltat 42 
de hectare. Tot in aceste zile aici s-au 
înregistrat 19 ore de întreruperi, dato
rate defecțiunilor mecanice.

SATU-MARE. în județul Satu-Mare

CORESPONDENȚII „SCINTEU" TRANSMIT:

recoltarea griului și secarei s-a efec
tuat pină in ziua de 21 iulie in pro
porție de 53 la sută. Datorită organi
zării bune a muncii, mobilizării in
tense a forțelor, consiliile intercoo- 
peratiste Cărei și Santău vor termi
na recoltatul in 2—3 zile, astfel că 
forțele mecanice de aici vor putea fi 
dirijate spre ogoarele consiliilor in- 
tcrcooperatiste Tiream și Satu-Mare.

Departe de a fi pe deplin mulțumi
toare. situația recoltării cerealelor se 
prezintă deficitară în raza consiliilor 
intercooperatiste Halmeu și Apa. a- 
ceasta mai ales din cauza deselor ^că
deri'* ale combinelor și tractoarelor pe 
parcursul lucrărilor. La asemenea de
ficiențe se adaugă și acte de indisci
plină si iresponsabilitate față de soar
ta recoltei. Duminică, la cooperativa 
Câpleni, in ciuda timpului extrem de 
favorabil, r.u s-au prezentat la lucru 
11 mecanizatori, iar cei prezenți au 
lucrat doar pină la orele 14. Dc aceeași 
comoditate in mobilizarea forțelor au 
dat dovadă cooperativa agricolă Cărâ- 
șeu și fermele din Cărei ale I.A.S. Tăș- 
nad pe raza cărora numeroase combi
ne și utilaje agricole au rămas nefolo
site în cursul ultimei duminici. Noile 
condiții de umiditate determinate de 
ploile din ultimele zile, impun ca în
deosebi in zonele de deal să se treacă 
cu toate forțele la recoltatul manual, 
urmind ca pe măsură ce umiditatea 
scade să se folosească si utilajele me
canice.

BACĂU. Tn ciuda vremii instabile, pe 
oboarele județului Bacău se lucrează din 
plin la recoltatul păioaselor. Pină la 
19 iulie, orzul a fost recoltat de pe în
treaga suprafață și treierat in pro

porție de 95 la sută. De citeva zile 
a început cu toate forțele — 500 de 
combine și un mare număr de cosași 
și secerători — să se recolteze griul și 
secara de pe cele 44 500 hectare. Pe 
tarlalele cooperativelor agricole din 
comunele Blaga, Buda, Cleja, Frumu- 
șelu. Găiceana pot fi văzuți zilnic sute 
și sute de oameni strîngind recolta ma
nual sau cu mașinile. Datorită e- 
forturilor depuse de aceștia, in uni
tățile respective s-a recoltat mai mult 
de jumătate din suprafețele cultivate 
cu griu. Pe județ s-a realizat numai 
in 3 zile bune de lucru peste 30 la 
bUtâ din plan. Inginerul Dumitru Găi
nă, directorul general al direcției a- 
gricole, ne-a informat că organele ju
dețene au luat o serie de măsuri spe
ciale care să asigure stringerea la 
timp și în bune condiții a recoltei. 
Astfel. în fiecare cooperativă agricolă 
au fost stabilite tarlalele care vor fi 
recoltate cu combinele și cele unde se 
va recolta manual, au fost făcute adă
posturi pentru griul treierat. în același 
timp a fost sporită capacitatea uscătoa- 
relor de griu cu 450 tone in 24 de ore. 
La stațiunile pentru mecanizarea agri
culturii au fost organizate ateliere de 
intervenție și s-au luat măsuri pentru 
mișcarea rapidă a combinelor din zona 
de șes înspre cooperativele agricole 
din părțile Moineștiului și Tirgu Ocna, 
unde recoltatul începe mai tirziu.

Tn pofida acestor măsuri,’ în unele 
unități recoltatul se desfășoară încă 
anevoios.' La cooperativele agricole 
din municipiul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej. bunăoară, au fost recoltate doar 
70 hectare din 530 cultivate cu griu, 
iar la Godinești, numai 90 hectare 
din 500. Situația nu este mai bună nici

Ia cooperativele agricole din Filipești. 
Itești. Horgești, Onișcani. Și aceasta 
se datorește atit unor defecțiuni de 
ordin organizatoric, cit și faptului că 
nu toate mașinile funcționează din 
plin. La Itești și Siretu zilnic stau 
cite 2—3 combine din pricina repara
țiilor necorespunzătoare care li s-au 
făcut. Din cauza neetanșeității mași
nilor, la cooperativa din Siretu se pro
duc și pierderi de recoltă. De mențio
nat că aceste defecțiuni nu sint acci
dentale. ci se datoresc verificării su
perficiale a mașinilor inainte de a fi 
introduse în lan.

MEHEDINȚI. Pină în ziua de 19 iu
lie 1971, in cooperativele agricole de 
producție și intreprinderile agricole de 
stat din județul Mehedinți au fost sece
rate cerealele păioase de pe o suprafață 
de 57 000 hectare, din 66 046 hectare cul
tivate. O șerie de consilii intercoope
ratiste : Girla Mare. Gogoșu, Burila 
Mare și Obirșia de Cîmp au terminat 
treieratul tuturor cerealelor păioase 
recoltate. Pină in prezent, recordul pe 
județ la producția dc griu il deține 
cooperativa agricolă Girla Mare, cu o 
producție medie de 4 000 kg griu la 
hectar.

Consemnăm faptul că în zona sudi
că a județului Mehedinți se recoltea
ză în aceste zile ultimele suprafețe 
cultivate cu cereale păioase. Pe mă
sura terminării recoltării cerealelor 
păioase din Cimpia Dunării, toate for
țele mecanice au fost deplasate in 
zona nordică, In localitățile de deal 
și montane ale județului. Datorită bu
nei organizări a muncii, Utilizării ra
ționale a mașinilor, in zona nordică 
s-a efectuat pină acum recoltarea pe

60 la sută din suprafața cultivată. Ast
fel se poate aprecia că in județul Me
hedinți campania recoltării cerealelor 
păioase a intrat in etapa finală.

IALOMIȚA. Un număr de 14 coo
perative agricole și intreprinderile a- 
gricole de stat Ograda și Pietroiu, 
din județul Ialomița, au terminat 
pină la 19 iulie secerișul griu
lui. Din datele centralizate la direc
ția generală agricolă reiese că din 
cele 118 497 hectare cultivate cu griu 
au fost recoltate 83 494. Folosind la 
maximum timpul prielnic din săptă
mâna care a trecut, lucrind in schim
buri prelungite și evitînd stagnările 
din cauza defecțiunilor, cooperatorii 
și mecanizatorii de la Gheorghe La- 
zăr au reușit să recolteze griul de pe 
o suprafață de 850 hectare, obținind 
o medie de 3 200 kg griu la hectar, 
iar cei de la Iazu au obținut 3 610 kg 
griu la hectar de pe o suprafață de 
450 hectare. Importante sporuri de 
recoltă au realizat și cooperativele 
Slobozia Nouă, Scînteia, Gheorghe 
Doja, primele unități care au rapor
tat încă cu citeva zile în urmă în
cheierea recoltatului. Ploile căzute 
au împiedicat din nou intrarea 
combinelor in lan. dar in numeroase 
unități recoltatul continuii cu coasele 
și secerile. In momentul de față, ne 
spune inginerul Gheorghe Ciolănescu, 
director general adjunct al direcției 
generale agricole, se desfășoară o lar
gă acțiune de întrajutorare prin redis
tribuirea combinelor și preselor de 
balotat de la intreprinderile agricole 
de stat și stațiunile de mașini agri
cole care au tei minat seceratul. Ast
fel. întreprinderile agricole de stat 
vor deplasa In acest scop in unitățile 
rămase In urmă, printre care coope
rativele Grădiștea, Balaclu, Ciulnița, 
Albești șl altele, 220 combine.

CONTRASTE
• Producție

automatizata

(noroc de roabă

Și
Mult s-au mai bucu

rat muncitorii noii 
Fabrici de vane din 
Bacău la vestea că aici 
->? \a monta o moder
nă instalație, pentru 
transportul pneumatic 
al pămîntului. Dar cei 
mai încintați s-au a- 
rătat cei de la Stația 
de preparare a n- 
mestecurilor de for
mare, care urmau să 
utilizeze noua insta
lație. „S-a terminat cu 
roaba și lopata — zi
ceau ei — acum sâ ve
deți productivitate’*. 
O dată instalația mon
tată, însă, nici nu au 
apucat bine să zică 
hop că bucuria lor s-a 
și schimbat în necaz. 
Toate piesele turnate 
in forme cu pămînt 
preparat și transportat 
pneumatic erau rebu- 
tate. După îndelungi 
căutări s-a ajuns la 
concluzia că necazul 
vine de la rețeta de 
preparare a pămîntu
lui, greșit stabilită de 
proiectanți. Și de aici o 
adevărată poveste. Du

pă numeroase demer
suri autorul proiectu
lui. institutul de pro
iectări pentru con
strucția de mașini, s-a 
indurat să trimită un 
reprezentant la țața 
locului. Acesta într-a- 
devăr a venit, a con
semnat 
plecat, 
a sosit 
soluția 
cuiește . _ ___ __
făcut, oamenii au tre
cut la aplicarea noii 
rețete de preparare a 
pămîntului. Numai că. 
spre surpriza lor — ne 
spune Gh. Baltă, co
respondentul nostru — 
numărul rebuturilor 
în loc să scadă a În
ceput să... crească ver
tiginos. După ce s-au 
„fript" de două ori, cei 
din uzină au zis mersi 
la automatizare și au 
luat din nou roaba șl 
lopata. Asta în timp 
ce instalația pneuma
tică stă dezumflată și 
părăsită de toți în mij- 
iocul halei. In special, 
dezumflată...

situația și... a 
Intr-un tîrziu 

și verdictul : 
veche se înlo- 
cu alta. Zis șl

• S-a inventat

Tnvenția care e tară 
brevet n-a necesitat, 
așa cum ar crede ne
cunoscătorii, cine știe 
ce eforturi de concep
ție și de execuție. 
Dimpotrivă, s-a reali
zat cu ușurință. Chiar 
cu prea multă ușu
rință. Despre ce e vor
ba ? Specialiștii în
treprinderii nr. 7 con- 
strucții-montaj din Ga
lați au construit casa 
liftului pentru un si
loz de cereale din 
stația Brăila-Triaj nici 
mai mult, nici mai 
puțin decit... șerpui
toare. Adică, au zi
dit-o cu devieri de ci
te 30 de centimetri 
față de verticală. Se 
pare că, in ideca lor. 
așa s-ar reduce efor
tul imponderabilității 
asupra boabelor de

n-a
porumb, fapt care ar 
avea o influență hota- 
ritoare asupra frăge
zimii mămăligii. Dar, 
I.S.M.-Ascensorul n-a 
apreciat realizarea.

Așa că, pină una 
alta, liftul zace intre 
etaje, iar cele două 
întreprinderi colabo
ratoare au intrat în 
dispută O comisie de 
recepție venită la fața 
locului a dat dreptate 
2elor de la I.S.M - 
Ascensorul, nemulțu
mind profund pe con
structor și jignindu-1 
in amorul propriu.

Cine poate restabili 
adevărul ? Tot con
structorul ! Cum ? Su- 
indu-se în lift și fâ- 
cind o cursă — numai 
una — cu el. Și dacă 
va ieși cu bine, mai 
stăm de vorbă...

:• • Orfelinatul

buldozerelor
în județul Satu- 

Mare se desfășoară un 
amplu program de 
îmbunătățiri funciare 
care se execută, in 
mare parte, de Trustul 
de construcții și îm
bunătățiri funciare O- 
rarîea, prin unitatea 
sa subordonată, între
prinderea de mecani
zare și transporturi. în 
dotarea acestei între
prinderi se afiă sute de 
utilaje grele și mijloa
ce de transport de mare 
capacitate, in valoare 
de milioane lei. Numai 
că multe din aceste 
utilaje nu funcționea
ză. La punctul de lucru 
din comuna Bercu, un 
buldozer n-a putut fi 
pus in funcțiune de 
trei luni de z;le. Din 
reparația capitală e- 
fectuată la U.R.A. 
Ciulnița a fost adus cu 
pompa hidraulică spar
tă. Un alt buldozer, cu 
toate că a fost, reparat 
de trei ori la atelierul 
Salca-Oradea, nu func-

ționează. De aseme
nea. unele utilaje stă
teau din lipsa carbu
ranților sau a pieselor 
de schimb. Cazurile a- 
mintite nu sînt izola
te. La Iotul Noroieni, 
mecanizatorii lucrează 
cu cupe de buldozere 
buzate, fără dinți, evi
dent cu randament 
scăzut și calitate mai 
proastă, fiind nevoiți 
să folosească uleiul din 
carburator de 3—4 ori 
peste norma admisă, 
periclitind starea uti
lajelor. Ce fac organe
le răspunzătoare 
această situație ? 
afirmă că lipsuri cum 
sint cele amintite mai 
sus ar fi inerente mun
cii pe șantier. Or fi i- 
nerente, dar numai a- 
tunci cind se manifestă 
neglijența care este un 
părinte vitreg pentru 
orice utilaje. Păcat că 
buldozerele nu pot fi 
date la orfelinat Poa
te ar găsi acolo oa
meni cu mai multă 
inimă.

dc 
Se

pentru 
acestor

poama“

9 „Se va lungi boala
coace 
?

în a doua jumătate 
a anului trecut in co
muna Hlipiceni, jude
țul Botoșani, s-a dat 
in folosință un modern 
centru de vinificație. 
S-a dat in folosință e 
un fel de a spune de
oarece cu prilejul re
cepției s-a constatat 
că șantierul de con- 
strucții-montaj nr. 2 
al întreprinderii jude
țene de construcții- 
montaj mai are de ex- 
xecutat remedieri și 
lucrări rămase neter
minate In valoare de 
1’25 900 lei. S-a stabilit 
și termenul 
terminarea
„mărunțișuri" : 30 iu-

nie a.c. Cum și-au res
pectat cuvintul con
structorii ? Lucrările 
care au rămas de exe
cutat ulterior dării în 
folosință a obiectivului 
în afara remedierilor, 
nu sint nici măcar în
cepute. In prezent mai 
sint de executat 69 de 
poziții In afara lucră
rilor prevăzute in do
cumentații și rămase 
neterminate. Timpul 
trece, campania de 
vinificație se apropie, 
dar constructorii nu se 
sinchisesc. Oamenii 
din partea locului spun 
că boala nu trebuie 
lungită pină s-o coace 
poama. Constructorii 
ce spun ?
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NăsCUt In chiar clocotul marilor evenimente ale Istoriei, cintecul 
» ’O'1 5» râmine expresia fidelă a unei adresAri patetice ce 

îi', iivează și cvaltA conștiința colectivității In momentele cruciale ale 
existenței acesteia. Greu se poate — In acest srns — Imagina un <cn 
muzical poetic care să îmbine In atare măsură șl eu Mrmrne» putere 
do com intere funcfin socială cu cea moraJJk, educativă și cea estetică. 
Cronică vie n timpurilor, genul cintecului patriotic cunoaște de-a lun
gul anilor un continuu și sensibil proces de devenire, de adaptare la 
rcalit. iile aoclal-lslorice ale epocii pe care o animă. Tradiția acestuia 
este bogată și pilduitoare. Iar — in această privință — discuția dc fată 
tinde să releve tocmai aspectele actuale, concrete, ale procesului do 
creație a cintecului patriotic, ae dovedește cu ații mal oportună cu cil 
in dezbaterile recente privind perfectionarea muncii educative s-a ară
tat nu o dată că in domeniul creației cintecului de masă există vi
zibile râmincri în urmi, că sint puține asemenea cintece realizate in 
ultimul timp care să sc fi impus prin valoarea lor. prin mesajul lor 
educativ, care să înfățișeze viața ' ‘ ................
timpului, al epocii noastre.

noastră noul, spiritul revoluționar *1

„Multe rint . dorurile" omului, dar, 
dintre ele, cel mai profund și a toate 
cuprinzător este, fără îndoiala, atașa
mentul pentru pămlntvl natal. înțeles 
șl ca depozitar suprem și veșnic al 
întregii spiritualități naționale”. Așa 
cum «punea compozitorul TEODOR 
BRATU. din dragostea aceasta fără 
început și fără sfirșit s-a născut cin- 

trintic, 
celor 

demni.

ofere garanția durabilității, care nft 
fie receptate pozitiv de ascultători. 

..Creatorul — contemporan al ma
rilor prefaceri sociale din ultimele 
decenii — se află mai adine ca ori- 
dnd implantat in miezul dezbaterilor 
ardente ale epocii. De la inalta tri
bună a prestigiului etic ji profesio
nal pe care il conferă pana sa, el par-

lor noastr». Așa cum spunea dr. Va
cile Tomescu participant la ancheta 
noastră, marile mutații care «-au ope
rat In muzică după mijlocul veacului 
rint In primul rind innoirl In con
știința creatorilor, dinamizări ale ori- 
lontului de gindire și sensibilitate, sti
mulate și stimullnd ascensiunea spi
rituală a contemporanilor cărora li se 
adresează. Numai in aceste condiții, 
reflectlnd In egală măsură noile re
lații sociale ce s-au statornicit in 
patria noastră In deceniul din urmă, 
cintecul patriotic poate oferi posibili
tăți dintre cele mai eficiente In vede
rea împlinirii educației etice și cetă
țenești a tineretului nostru, a tuturor 
membrilor societății noastre.

„Festivalurile corale „Dumitru Ki- 
riac”, „Ion Vidu". „Ciprian Poru m- 
bcscu” și „Ghcorghc Dima”, inițiate In 
anul trecut, au constituit un bun pri
lej de a demonstra forța, viabilitatea 
șl valoarea mesajului cintecului pa
triotic dc ieri ?i dc azi, inalta sa sem
nificație in această muncă dc educare 
patriotică a maselor, de cultivare a 
sentimentului patriotic, a dragostei

pionieri șl de tinerel pentru difuzare! 
clntecului patriotic.

Fiecare șantier de lucru, flecare 
tabără, poate tl un bun prilej și pen
tru Însușirea unor cintcce inspirate 
care să mobilizeze, să ajute la for
marea profilului moral al omului de 
■zi.

Există o Inerție, o comoditate a 
creatorilor ce evită o adresare pre
cisă a mesajului lucrărilor lor.

„Nu avem cintece care să se adre
seze studenților, elevilor școlilor pro
fesionale de diferite specialități, mi
litarilor de diferite arme, pionierilor, 
școlarilor, Cintecele destinate, aces
tora trebuie, să se. caracterizeze prin
tr-o melodică pregnantă, conținutul 
lor să releve cit mai firesc elanul 
tineresc ai primelor virste” — afirmă 
compozitorul MIRCEA NEAGU.

Este oportun ca educația tinerilor, 
începută din fragedă copilărie, să fie 
completată prlntr-o educație cetățe
nească susținută și cu ajutorul cinte- 
celor cu conținut patriotic, al cintece- 
lor pătrunse de spiritul vremurilor pe 
care le trăim, de

„POETUL CARE CÎNTĂ
A PATRIEI MĂRIRE"

Manifestări consacrate
aniversării nașterii

tic românesc pare 
a se disti 
mal prin 
ția. jus 
sublimul 
pe care 1< 
culeazâ : 
odată războinic- 
agreșiv, el vor
bește de frumu
sețile plaiurilor, 
de munca oa
menilor de aici 
sau cheamă, a- 
tunci cind este 
nevoie, la luptă 
și sacrificiu pen
tru apărarea li
bertății și a ho
tarelor „ocinii" 
strămoșești, pen
tru neîntinarea 
demnității na
ționale. Să ne a- 
mintim de cin
tecele lui Ștefan, 
ale lui Mihai Vi
teazul. Tudor 
Vladimlrescu, A- 
vram Iancu, de 
„Hora Unirii", 
„Tricolorul", „Pe- 
al nostru steag", 
„Deșteaptă-te ro
mâne" ; mai apoi, de cintecele revolu
ționare. muncitorești și cintecele Dof- 
tar.ci. de cintecele epocii de aur a so
cialismului pe care o trăim intens.

„Cintecul patriotic punctează isto- 
r-.a României: Unirea și „Hora Uni- 
r.t“. Independența și „Cîntăm libcr- 
ta-ea". triumful socialismului și 
t.Republică, măreață vatră” — re
marcă, de asemenea. muzicolo
gul dr. VASILE TOMESCU. A- 
cesta. e.-:e c.ntecul patriotic, deseori 
ț.-n.t din elanul marilor identificări 
c c conșV.inței individuale cu cea co
lectivă. Există Muzica dintotdeauna, 

din învolburările vremii, crcs- 
ci 1 in țarină și inălțată sub tăriile 
cerului, caligrafiată cu semnele inimii 
unui popor, a fiilor lui. incrustată pe 
răbojul marilor împliniri naționale". 
Zămislit pe baricadele istoriei, in a- 
r.ume împrejurări sociale, cintecul 
patriotic devine astfel un bun pre- 
ț os al maselor largi, dobindind va
loarea de circulație, puterea de in
fluență și perenitatea creației popu
lare.

..în trecut, mari creatori ai cintecu
lui patriotic, ca Ciprian Porumbescu, 
Gavriil Musicescu, Ion Vidu sau Du
mitru Kiriac, au scris impresionante 
cintece inspirate din evenimentele 
vrem::, au fost ei înșiși înflăcărați 
patrioți ; cintecele lor au un profund 
caracter popular, sint mobilizatoare, 
melodioase și accesibile celor mici 
sau man", observă compozitorul MIR
CEA NEAGU. Dar, in egală măsură, 
astăzi ca și în perioadele deja par
curse, istoria contemporană a născut 
în momentele ei cruciale creații mu
ri cal-poetice însuflețitoare ale mase
lor, animatoare ale elanului revolu
ționar constructiv al acestora. Multe 
cintece au devenit, de-a lungul ulti
milor ani de construcție socialistă, 
documente grăitoare ale epocii pe care 
o traversăm. Cintcce ca „Răsună va
lea”. „Hei rup”, „Steagul partidului”, 
„Republică, măreață vatră” etc., pre
cum și altele cum sint „Înflorește 
țara mea”, ,.ln Bucureștiul iubit”, gra
ție unui melodism tineresc, unei ac- 
cesibilități largi, au cucerit — la vre
mea lor — popularitatea. Din păcate, 
în ultimii ani, deși s-au întreprins 
unele măsuri, sint prea puține cin
tecele din care să străbată spiritul 
dinamic al acestor ani de febrilă 
construcție, care să exprime marile 
chemări, marile idei ale anilor in 
care trăim. Aprecierile critice făcute 
cu prilejul consfătuirii de lucru care 
a avut loc nu de mult vor constitui 
pentru Uniunea Compozitorilor, pen
tru fiecare dintre compozitori pre
textul unor meditații active, eficiente.

..în sine, cintecul patriotic își ma
nifestă in permanență caracterul de 
actualitate, ceea ce nu înseamnă, fi
rește, că datele conținutului său, sfe
ra tematică ce o abordează rămin 
neschimbate in timp: reprezentind o 
oglindă vie a realităților, a certitudi
nilor momentului și definindu-și, din 
acest punct de vedere, caracterul isto
ric, cintecul patriotic comportă o a- 
decvare oportună a mesajului, a mij
loacelor de exprimare, la condiția de 
experiență a contemporaneității, iar 
aceasta spre a rămine valabil, efi
cient, legat indisolubil de structura 
perioadei istorice pe care o prezintă”, 
afirmă compozitorul NICOLAE 
LUNGU. Mă refer la conținutul de 
idei ce exprimă astăzi aspirația că
tre pace, prietenie, construcție paș
nică. dragostea de patrie, de popor, 
atașamentul față de partid, mobiliza
rea la eforturi și dăruire a tuturor 
celor Înfrățiți in procesul muncii 
creatoare de bunuri materiale și spi
rituale.

Din cuvintul participanțUor la 
Consfătuirea de lucru a activului de 
partid a reieșit cu claritate necesi
tatea unei creații adresate oamenilor, 
marii mr.se de ascultători, publicului 
de diferite categorii. Activitatea ideo
logică și de creație, p ntru noi com
pozitorii — ne-a declarat interlocu
torul — trebuie să se împletească 
sfrins, fără nici o fisură. Numai ast
fel se va îndeplini rațiunea artei de 
a fi prezentă, rr’iune de esență nu 
Întotdeauna slujită cu creații care să
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CINTECULUI
PA TRIO TIC
fo/ță revoluționară, 
largă răspîndire!

ticipă activ la întrezărirea unui mă
reț viitor pentru care mii și mii de 
frunți și brațe se dăruie" — spune 
compozitorul MIHAI MOLDOVAN.

In condițiile construirii societății 
socialiste multilateral dezvoltate, ale 
fundamentării viitorului comunist al 
patriei noastre, cintecul patriotic tre
buie să constituie o veritabilă racor
dare a inspirației compozitorilor, a 
efortului creator al acestora, la con
temporaneitate. Sintem 
surprindem acest concret 
maxima sa complexitate, să 
prindem clipa de față ca pe un mo
ment fără putință de repetare. Sin
tem datori ceasului de față și 
posterității cu oppre care să repre
zinte epoca noastră eroică.

„Este adevărat. Uniunea Compozi
torilor a organizat citeva intilniri cu 
muncitorii din fabrici, din uzine. A- 
semenea intilniri nu ar trebui insă să 
fie ocazionale, intimplătoare, ci unul 
d n principalele obiective ale creato
rilor noștri. Fără îndoială, una din 
carențele genului este pricinuită de 
lipsa contactului direct cu publicul, 
cu ritmul, cu trepidanța muncii ma
rilor șantiere. Pe drept cuvint s-a 
spus la recenta Consfătuire de lucru 
a activului de partid din domeniul 
ideologiei și al activității politice și 
cultural-educative, că repertoriul de 
bază al corurilor muncitorești este 
alcătuit din acele lucrări scrise cu 
mulți ani in urmă, că prea puțina 
sint cintecele care s-au impus aten
ției in ultima perioadă.

Multitudinea faptelor ce compun 
marea cronică a vieții noastre con
temporane trebuie să-și găsească e- 
chivalentul artistic in opere de certă 
valoare. Cintecul patriotic va exista 
atita vreme cit există patria. Formele 
pe care el le îmbracă se modifică in 
funcție de temperatura etapelor pe 
care le străbate societatea. Fiind prin 
excelență militant, este firesc ca și 
noile cintece să reflecte cu forță ex
presivă realitățile nou apărute. Ast
fel, o melodie și un text scrise după 
„tipic", după vechi conveniențe nu 
mai pot trezi nici cel mai slab ecou 
in masele largi. ,

Ce trebuie adu« nou în perpetuarea 
acestui gen ? Condiția de bază credem 
că este optica contemporană pe care 
se cade s-o aibă compozitorul pentru 
a fi. intr-adevăr, „ochiul și urechea 
epocii sale”, cum zicea Gorki. Această 
viziune presupune renunțarea la orice 
idei preconcepute și folosirea cu ta
lent, discernămînt și bun gust a tutu
ror mijloacelor, inclusiv a celor spe
cifice muzicii așa-zis „ușoare". „Se 
știe — din practica repetițiilor ma
jorității celor peste 4 000 de coruri de 
la orașe și sate — apreciază prof. 
NICOLAE NISTOR, director al Casei 
Centrale a creației populare — că pre
luarea și însușirea de către coriști a 
unui cîntec pornește, în primul rind. 
de la expresivitatea melodică bazată 
pe un conținut de idei purtător al 
unui mesaj cu forță educativă, de un 
real umanism”.

Intr-adevăr, firescul și claritatea ex
presiei muzicale, melodica inspirată, 
cursivitatea și degajarea armonică, 
toate cultivate cu maximum de meș
teșug și pricepere In Îmbinarea me
taforei muzicale cu cea poetică, pot 
asigura accesibilitatea, puterea de pe
netrare a cintecului patriotic-cetă- 
țenesc. Dar, desigur, numai inspirația 
din folclorul muzical — păstrătorul 
milenar al spiritualității noastre — 
poate asigura adevărata autenticitate 
a genului, profilîndu-i in mod vigu
ros caracterul specific național. Sin
tem posesori al unui folclor de o 
Inestimabilă valoare artistică și de 
uimitoare varietate și originalitate, 
șlefuit veacuri de-a rindul. Muzicianul 
de astăzi trebuie să-și scoată seva din 
adincul miez al spiritualității poporu
lui. care a creat monumente ale gîn- 
dirii profunde și simplității emoțio
nante, ale durabilității întruchipate in 
doină sau baladă, in nepieritorul cin- 
tec anonim. Folclorul, înfăptuirile șco
lii muzicale naționale, estetica aces
tora, sint valori fundamentale pe e- 
cranul cărora se proiectează in lu
mini noi experiența artistică a zile-

datori să 
social in 

sur-

față de (ară. față de activitatea avin- 
tată. plină de eroism, ce caracteri
zează omul contemporaneității noastre 
socialiste” — constată prof. NICO
LAE NISTOR.

Aceste festivaluri ale artei corale 
au demonstrat faptul că repertoriul 
formațiilor corale de amatori optea
ză pentru lucrări românești valo
roase. Festivalurile zonale, alături de 
concursul „Patrium Carmen", orga
nizat de Televiziunea română, mar
chează astăzi un important reviri
ment in viața artistică a formațiilor 
corale de amatori. Stimularea miș
cării muzicale a amatorilor, vizitele 
in uzine - organizate in ultima vre
me de către Uniunea Compozitorilor 
— trebuie să contribuie, in ultimă 
instanță, și la crearea unor lucrări 
corale, vibrante, cu o adresare emo
ționantă, înălțătoare.

Este o realitate că din multitudinea 
de cintece ce se scriu astăzi — așa 
cum remarca și T. Bratu — sint încă 
puține acelea care se bucură de o 
largă circulație și popularitate în re
pertoriul coral.

De la ultima adunare generală a 
compozitorilor și pină acum s-au 
scris o seamă de cintece. Dar, cito 
dintre ele sint cu adevărat inspirate, 
cite ar putea intra cu cinste in „car
tea de aur" a cintecelor patriotice ?

„Acest fapt se datorește, după pă
rerea mea — observă prof. Nicolae 
Nistor — unei insuficiente trăiri a 
compozitorilor față de tema abordată, 
unei insuficiente căutări privind rea
lizarea unui limbaj melodic accesibil, 
inspirat din bogăția și varietatea me
losului popular românesc, sursă ine
puizabilă pentru creația artistică mu
zicală”.

„Dar In egală măsură exprimării 
greoaie, sofisticate, șabloanelor ver
bale, rimelor sărace, care umbresc nu 
o dată ținuta textelor, lipsind expre
sia de claritate șl franchețe sau chiar 
umbrind 
remarcă 
LUNGU.

Asociația profesorilor de muzică, 
deci șl a dirijorilor, poate aduce un 
reviriment in orientarea generală a 
repertoriilor, a creșterii exigenței in 
domeniul muzicii corale. Mult mai 
mult ar putea face și organizațiile de

asupra ideilor propuse", 
compozitorul NICOLAE
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INTERNAȚIONALA DE LA NĂVODARI
Pe litoralul Mării Negre, la 

Năvodari. Costlnești, 1 Mai. Mi
dia ele. fac plajă, in acest an. 
zeci și zeci d? mii de pionieri 
și școlari. Numai Complexul de 
la Năvodari găzduiește peste 
30 003 de pionieri. Alături de co
piii rom'ni. la tabăra internațio
nală de la Năvodari au sosit, la 
invitația Consiliului Național al

Organizației Pionierilor, sute de 
copii din Anglia, Austria. R. P 
Bulgaria, R. S. Cehoslovacă. 
Cuba, Finlanda, Franța, R. D. 
Germană, Italia. R.S.F. Iugosla
via, R. P. Mongolă. R. P. Polonă. 
Suedia. U.R.S.S.. R. P. Ungară. 
Sint așteptate, in continuare, și 
delegații de copii din alte țări.

Nu puține sint peliculele 
în cinematografia lumii in 
care protestul antirăzboinic, 
condamnarea consacrării 
torței drept lege a relații
lor dintre oameni și po
poare au impus creații de 
recunoscută valoare. Prin 
aceasta, cea de-a șaptea ar
tă s-a înscris In marele 
dialog al responsabilității 
față de destinele umanită
ții, și-a pus forța de pă
trundere și influențare in 
slujba unor idealuri supe
rioare, raționale Prin a- 
ceasta. cinematografia și-a 
demonstrat încă o dată 
multitudinea valențelor 
sale, posibilitățile nelimi
tate de a se afirma ca artă 
militantă. viguroasă. In 
mozaicul atit de contra
dictoriu din care se alcă
tuiește istoria celei mal 
tinere dintre arte, filmele 
gindite ca manifeste im- 
potriva războiului și vio
lenței, ca elogii aduse ra
țiunii ocupă un loc dis
tinct. Intre acestea se află 
și Planeta maimuțelor care 
a rulat nu de mult pe e- 
cranele noastre, cunoscind 
un meritat succes de pu
blic, dovadă că in rindul 
spectatorilor există infi
nite disponibilități de re
ceptare a filmelor ce-și pro
pun meditații profunde, o- 
riginale asupra existenței și 
perspectivelor sale, asupra 
problemelor vitale cu care 
este confruntată epoca, u- 
manltatea contemporană. 
Dezbaterea filozofică asu
pra destinului umanității, 
propusă de Planeta maimu
țelor, pornea de la o situa
ție de coșmar, de la des
coperire? unei lumi — a- 
bia In final localizată pe 
Terra — in care se reali
zase. printr-un complex de 
împrejurări. supremația 
maimuțelor, devenite se
veri judecători al oameni
lor. Ș-a remarcat metafora 
insolită, tensiunea dialogu
rilor, strălucirea aforistică 
a meditațiilor asupra exis
tenței din care se desprin
dea un puternic rechizitoriu 
al erorilor sâvirșite de oa-

patosul creator al 
epocii noastre so
cialiste, animate 
de optimismul 
constructiv al zi
lelor de azi, de 
încrederea in vii
tor, comunicind 
sentimentul unei 
mari șl responsa
bile angajări so
ciale. Din acest 
punct de vedere, o 
colaborare mai 
etrinsă intre orga
nizațiile obștești— 
sindicate, U.T.C., 
U.A.S.R., organi
zația pionierilor — 
și uniunile de 
greație, o așezare 
a acestei colabo
rări pe baze mai 
concrete ar putea 
duce la rezultate
le așteptate. După 
cum ansamblurile 
corale ale liceelor, 
cercurile și forma
țiile studențești 
sau din uzine și 
case de cultură 
pot reprezenta tot 
atitea locuri efica
ce de colaborare 
pentru compozi
tori.

„Asigurarea co
rurilor cu asisten
ță din partea unor 
cadre de reală va
loare in dome

niul muzicii nu poate fi de
cit chezășia unor rezultate valo
roase a căror confirmare se va face cu 
strălucire la numeroasele festivaluri 
organizate pentru formațiile corale, 
formații ce cultivă cintecul patriotic", 
consideră studentul DEMOSTENE 
CUȘMIR.

„Cintecul patriotic nu trebuie să 
apară numai in concursuri sau la zi
lele festive ; el trebuie să facă parte 
din procesul de invățămint din toate 
școlile, din activitatea caselor de cul
tură. a căminelor culturale, a coope
rației și, in general, a întregii mișcări 
artistice de amatori din țară, intru- 
cit actualmente există condiții de a 
prelua și perpetua întregul patrimo
niu existent” — ne declară ION 
GHEORGHIU, director al Școlii 
populare de artă din București.

„In zilele noastre — spune dirijo
rul ANATOL GOREAEV-SOROCEA- 
NU — asemenea cintece trebuie 
scrise din suflet, cu convingere, ca 
o expresie sinceră a frămintărilor $t 
aspirațiilor epocii noastre.”

Așa cum afirma tovarășul Nicolaa 
Ceaușescu în „Propunerile de 
suri privind activitatea politico-ideo- 
logică" trebuie să se pună accent „pe 
promovarea creației originale cu ca
racter militant, revoluționar”.

„Așa cum învățăm o poezie de Emi
nescu, Coșbuc sau Arghezi, cintecul 
patriotic, cintecul revoluționar trebuie 
învățat in școală de la cea mai fra
gedă virstă". apreciază dirijorul CA
ROL LITVIN. Parte integrantă a pa
triotismului național de cultură, cin
tecul patriotic trebuie să constituie 
una din coordonatele constante ale 
educației tineretului.

Din patosul fierbinte al existenței 
și luptei noastre pentru socialism, 
din vigoarea spirituală a creației ra
cordate la imperativele vremii noas
tre — cintecul patriotic are menirea 
de a deveni un elocvent cînt politic. 
Este obiectivul de majoră însemnăta
te, cu implicații nemijlocite in opera 
de educație. Este de așteptat ca prin 
creația ce se va realiza in continuare 
acest obiectiv să-și afle răspunsurile 
artistice și împlinirea firească.

Smaranda OȚEANU 
Dumitru AVAKIAN 
Constantin
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de a depăși zonele vanită
ților ’’ ■ - M-
s-a 
creării
coșmar — fără a apăsa ex
cesiv pe spectaculos și gro
tesc. Nu era. deci, vorba 
de un succes datorat unor 
rețete mai mult sau mai 
puțin frecventate, ci de 
unul care-și afla explicația 
in spiritul umanist, in în
demnul la a gindl cu luci
ditate asupra actelor ne
săbuite făcute in numele 
forței și dorinței de domi-

de toate 
remarcat 

unei

felurile, 
fantezia 

lumi de

mă-

RASVAN

Timpul nu n făcut 
decit să confirme, să 
consacre cu noi și noi 
argumente celebrita
tea de „bard" de „poet 
național șl popular" a 
lui Vasile Alecsandri.

Opera Iul Alecsan
dri, hrănită de incan
descența unor aspira
ții patriotice seculare 
— a inspirat penelul 
pictorilor, a născut un
duirile cintecului. Nu
meroase dintre balade
le și doinele culese de 
el, numeroase dintre 
poeziile sale patriotice, 
dintre pastelurile și 
poeziile sale de dra
goste au fost puse pe 
muzică devenind co
ruri, romanțe, lieduri 
șl piese instrumentale 
purtind sugestia versu
rilor care le-au inspi
rat.

Mai mult chiar : În
vățate pe de rost in 
școli, transmise nu o 
dată prin viu grai — 
de la generație la ge
nerație, de la părinți 
la copii, de la bunici 
la nepoți — unele din
tre poeziile și cintece
le pe versuri de Vasi
le Alecsandri, alături 
de alte lucrări 
de pildă, „Balada
Ciprian Porumbescu și 
„Rapsodia română" e- 
nesciană, o parte a liri
cii lui M. Eminescu, G. 
Coșbuc au Intrat în 
pantheonul operelor 
care exprimă cu atita 
strălucire esențele a- 
dinci și perene ale spi
ritualității românești 
incit par a fi, toate, 
opera directă a „mare
lui creator popular", 
cel care a dăltuit în 
cuvînt Miorița și in 
culoare frescele Voro- 
nețului.

Timpul nu a făcut 
decit să confirme, să 
accentueze și să lăr
gească semnificațiile 
naționale și populare 
ale operei și persona
lității lui Alecsandri I

Un adevăr pe ''are 
l-au intuit foarte exact 
organizatorii recitalu
lui prezentat sub egi
da Comitetului de Ra
diodifuziune și Televi
ziune și a Comitetului

de Stat pentru Cultu
ră șl Artă. " • ’
care cîntft « 
mărire" ne-a 
personalitatea 
iecsandri in 
rind prin Intermediul 
operelor p<> care le-a 
creat dar șl prin cel 
al crezurilor sociale și 
politice care, comune 
fiind generației pașop
tiste, au fost exprima
te cu mare pregnanță 
In lucrările unuia sau 
altuia dintre repre
zentanții el.

„Poetul 
Patriei 
evocat 

Iul A- 
prlmul

Spectacol 
omagial 
Vasile

Alecsandri

Calitatea selecției a- 
cestor texte și implicit 
a montajului, apelul 
la talentul unor inter- 
preți de frunte ai sce
nei românești au făcut 
din recital un moment 
de emoționantă sărbă
toare spirituală, de 
înaltă artă, in care 
slujitorii scenei, publi
cul din sală, milioane
le de telespectatori 
s-au întilnit in aceeași 
înălțătoare stimă față 
de valorile și idealuri
le naționale. Un mo
ment revelator al a- 
cestei calități a recita
lului a fost, desigur, 
acela in care, in sune
tele emoționante 
„Horei Unirii",
s-a ridicat spontan și 
a intrat — prin into
narea cintecului — în 
„hora frăției", horă la 
care chema, cu peste 
un secol in urmă, ma
rele scriitor patriot.

Cum spuneam, o da
tă cu momentele de 
vibrație patriotică, re
citalul realizat în regia 
lui Paul Stratilat a 
constituit un eveni
ment artistic remarca
bil : evenimentul de a 
vedea slujitorii de a-

proape o Jumătate de 
secol ai scenei româ
nești șl tineri actori — 
artiști de teatru și 
muzicieni — celebrind 
împreună pe bardul 
de la Mlrcești cu cea 
mal autentică partici
pare și cu cea mal 
înaltă vibrație a talen
tului lor. El ne-a pri
lejuit emoția de a-1 
vedea pe maestrul 
Costache Antoniu ci
tind „Semănătorul" pe 
tonul simplu al învă
țătorului de țară — 
care a adunat in t-1 
toată înțelepciunea pă- 
mintului despre care 
vorbește ; bucuria de 
a-i auzi recitind ver
suri de limpezime și 
măreție clasică, nu o 
dată profetice, ori ver
suri de adine fior liric, 
pe George Calboreanu 
și pe Dina Cocea, pe 
Ion Manta, Elena Se
reda, Silvia Popovici, 
Simona Bondoc, Dan 
Nasta, Gh. Ionescu- 
Gion, Emanoil Petruț, 
Emil Llptac, Mihai 
Dogaru, Violeta An
drei și alțl actori de 
talent.

Recitalul ne-a prile
juit plăcerea de a as
culta „Balada" lui Ci
prian Porumbescu in 
Interpretarea lui Ion 
Voicu, de a aplauda 
talentul, căldura și pu
ritatea vocii Magdei 
Ianculescu sau arta 
corului Madrigal, sub 
conducerea lui Marin 
Constantin, a corului 
„Rapsodia" și a or
chestrei de studio a 
Radioteleviziunii 
bagheta lui 
Conta.

Am asistat, așadar, 
la un spectacol de au
tentică vibrație patrio
tică, de remarcabilă 
ținută artistică pentru 
care organizatorii me
rită cu prisosință elo
giile spectatorilor și 
telespectatorilor. Spec
tacole de acest fel, 
cu puternic mesaj pa
triotic. educativ sint 
de dorit să apară cu o 
mai mare frecvență in 
programele televiziu
nii.

In Întreaga țară continuă să se 
desfășoare ample șl variate manifes
tări consacrate împlinirii a 150 de ani 
do la nașterea lui Vasile Alecsandri.

Comitetul pentru cultură și artă al 
municipiului București, Comitetul 
municipal al femeilor șl Comitetul 
municipal U.T.C. au organizat, 
miercuri după-amiază, In sala Tea
trului Mic, simpozionul „Vasile Alec
sandri — 150 de ani de la naștere".

Un alt simpozion omagial intitulat 
„Vasile Alecsandri in Istoria litera
turii române" a avut loc. în aceeași 
zi, la Casa prieteniei româno-sovie- 
tice din Capitală.

La Iași, evenimentul a fost sărbă
torit, miercuri după-amiază, in sal» 
Teatrului Național, printr-o adunare 
festivă, organizată de Comitetul ju
dețean de cultură și artă și Asocia
ția scriitorilor din localitate. Au par
ticipat numeroși oameni ai muncii 
din întreprinderi și instituții, intelec
tuali, studenți, elevi, iubitori și ad
miratori ai artei celui sărbătorit.

în încheierea adunării în care • 
fost evocată viața și opera marelui 
scriitor, actori ai Teatrului Național 
au recitat din opera scriitorului.

★
La Biblioteca municipală din Ora

dea s-a deschis o expoziție omagială 
care cuprinde ediții din lucrările lui 
Vasile Alecsandri, manuscrise, foto
grafii, studii și cărți dedicate vieții 
și activității literare a marelui 
scriitor.

3J

Natalia STANCU

★
O expoziție omagială Alecsandri a 

fost organizată și la biblioteca „As- 
tra" din Sibiu, unde sint expuse a- 
proape 100 de documente, manuscri
se originale, ediții vechi și mai noi 
ale operelor poetului, exemplare din 
numeroasele periodice transilvănene 
la care a colaborat bardul de la Mir- 
cești. O serie de documente amintesc 
de legăturile poetului cu ardelenii, 
printre care și faptul că adunarea 
generală a „Astrei", de la 1879, l-a 
ales membru de onoare.

★
CLUJ (corespondentul „Scîntell"» 

Alexandru Mureșan).
Miercuri după-amiază, la Teatrul 

Național din Cluj, în organizarea 
Comitetului județean de cultură și 
artă și a Asociației scriitorilor din 
Cluj a avut loc o adunare festivă 
comemorativă închinată împlinirii a 
150 de ani de la nașterea lui Vasile 
Alecsandri. Au participat reprezen
tanți ai organelor locale de partid 
și de stat, oameni de știință, cultu
ră și artă, un mare număr de oa
meni ai muncii.

Săptămîna viitoare pe ecrane:

BRIGADA DIVERSE IN ALERTĂ”
■'I

a.

%<' > - '.-OH

*

Producție a studioului cinematografic ,,București”. Scenariul t Nicolae Țic, Mir
cea Drâgan. Regia : Mircea Drăgan. Cu t Toma Caragiu, Jean Constantin, Dem. Ră- 
dulescu, Sebastian Papaiani, Puiu Călinescu, Ioana Drăgan, Iurie Darie, Dumitru 
Furdui, Vasilica Tastaman, Ion Besoiu, Elena Caragiu, Carmen-Marîa Strufa, Lucia 
Boga. Imaginea : N. Mărgineanu. Muzica : /. Cristinoiu. Decoruri : C-tln Simionescu, 
Filip Dumitriu.

d n s
amfiteatru, șeful militar al 
acestora îndeamnă la noi 
cuceriri, aclamat isteric de 
cea mai mare parte a mai
muțelor prezente. Specta
colul acesta este odios ; a- 
luzia la momentele cind 
mulțimi delirante erau dez
umanizate de o idee falsă, 
— al cărei primitivism șl 
iraționalism duceau la de
clanșarea unor reacții și 
fapte abominabile — 6e co
munică fără echivoc. Auto
rul își construiește filmul 
cu mijloacele fabulei, nu 
evită situațiile destinate u-

Cronica filmului

o
lor de cuceritori fanatici, 
imposibilitatea unui dialog 
cu cei deciși să dărime lu
mea, să înlăture rațiunea 
și idealurile de pe socluri
le lor. Dar se simt nepu
tincioși In fața acestei a- 
menințări Iraționale și tră
iesc in cultul salvări; prin 
puterea divinizată, sacrali
zată a bombei atomice. Un 
cult la fel de fals, de ero
nat ca și acela al brutalită
ții. al violentei gorilelor. 
Invingînd teama provocată 
de știința de a domina prin 
Iluzie a oamenilor zonei

b a □ □ a
experiența tragică a radia
țiilor atomice) să se opună 
celor două optici deopotrivă 
de criminale, se va dovedi 
inutilă. încercînd să evite 
cu orice preț declanșarea 
bombei devastatoare, să îm
piedice in fond moartea pla
netei, el nu va reuși decit 
6ă se supună unui violent 
ritual al autosacrificării. 
Perspectiva, concluzia lâ 
care duce finalul filmului 
este sceptică, sumbră. Fi
ind vorba de un film ști- 
ințifico-fantastic, ea are 
insă semnificația unui a-

„SECRETUL
PLANETEI MAIMUȚELOR"

nație. Filmul ișl propunea 
in esență să Îndemne ome
nirea la a gindi responsa
bil asupra faptelor sale.

Mal puțin unitar, fără a 
mai demonstra sobrietatea 
celui dinții, „Secretul pla
netei maimuțelor", se im
pune însă prin aceeași pre
ocupare de a avertiza 
asupra consecințelor in
calculabile ale înarmării, 
ale militarismului brutal și 
acefal. Pe o planetă dezo
lantă. intr-un peisaj de
vastat. asistăm la lucruri 
incredibile. Cosmonautul 
Brent, plecat in căutarea 
unui alt cosmonaut pierdut 
in 6pațiu, descoperă că a- 
ceastă planetă se află în 
stăpinirea gorilelor ajunse 
la un grad de organizare 
supermilitară. Contactul cu 
gorilele se produce In mo
mentul in care, intr-un

nor demonstrații ostentati
ve. In fond, este vorba de 
confruntarea mai multoi 
optici asupra existenței, a 
relațiilor dintre colectivi
tăți. Gorilele au de partea 
lor puterea, reprezintă ipos
taza irațională, forța des- 
tructivă a unei mulțimi scă
pate de sub controlul ra
țiunii. hrănindu-se din 
filozofia celui mai tare. Oa
menii salvați de amenința
rea gorilelor. Intr-o zonă 
interzisă, ajunși la un sta
diu de superioară evoluție 
(pentru el vorbirea este o 
condiție elementară de co
municare ; au puterea de a 
lua In stăpinire printr-o 
forță necunoscută voința 
altora, de a le dicta săvir- 
șirea unor fapte pe care a- 
ceștia nu le doresc etc.) 
realizează precara condiție 
intelectuală a gorilelor răz
boinice, limitele ambițiilor

interzise, gorilele vor pă
trunde in apărările subte
rane și vor începe masa
crul. Decizia luată de cei 
atacați este folosirea , cum
plitei bombe căreia i se în
chină in ceremonialuri cu 
alură parodică ; decizie cu 
consecințe nefaste — per
spectiva înlăturării oricărui 
fel de viață de pe planetă. 
Aceasta este, așadar, deci
zia unei victorii de-o cli
pă, prin autosinucidere. în
vinsul va pieri in același 
timp cu învingătorul.

Cel care realizează fata
lismul celor două moduri 
de a înțelege perspectiva 
lumii este cosmonautul 
Brent. Tentativa lui insă, 
ca împreună cu celălalt 
cosmonaut aflat închis in
tre gratiile construite a- 
nume de oamenii super- 
evoluați (care trăiseră, 
după cum o arată fețele lor.

vertisment simbolic. Ni
meni nu știe să asculte. 
O dată dezlănțuită, forța 
devine un monstru cu im
previzibile puteri pustiitoa
re. un monstru care devoră 
totul. Gestul final al unuia 
dintre cei doi cosmonauți, 
rănit mortal, care, după ce 
încercase să împiedice de
clanșarea bombei, stabi
lește cu ultimele resurse 
contactele trebuitoare ex
ploziei, are semnificația u- 
nui gest de condamnare a 
unei lumi a urii și a crimei; 
asemenea ființe hrănite în 
ură. fără nici o credință 
cu adevărat omenească, 
desensibilizate, incapabile 
de o existență normală, 
frumoasă, nu merită să su
praviețuiască. O planetă 
populată de asemenea fiin
țe, guvernată după aseme-

□ □
nea principii ar fi o odioa
să planetă a crimei.

Realizat cu mijloacele 
clasice ale filmului de fic
țiune științifică, apelind . 
insă prea mult la situații 
facile, acordind un 6pațiu 
prea mare scenelor tari, 
violente, nu întotdeauna 
justificate (cum s-a mai ob
servat). Secretul planetei 
maimuțelor este totuși un 
film care are meritul in
tenției de a comunica spec
tatorului. prin fabulația sa 
cu vizibile trimiteri la con
temporaneitate. un apel 
deosebit de actual. Filmul 
este o satiră împotriva u- 
nor maladii ce se cer evi
tate de omenire : cultul 
forței, al puterii, cultul 
bombelor, renunțarea la 
rațiune, supunerea in fața 
ideii oarbe a dominării 
celuilalt. Eșecul lamenta
bil al celor ce se lasă tiriți 
de patimile Inerente ale u- 
nor asemenea optici asupra 
existenței este un avertis
ment adresat — prin mij
loace specifice — cursei 
demente a înarmărilor, un 
nu spus războiului, un a- 
vertisment actual asupra 
consecințelor războiului — 
posibilitatea distrugerii unei 
civilizații la care au trudit 
sute, mii de generații. Prin 
aceasta, cu toate scăderile 
sale, datorate supralicită
rii situațiilor tari, scenelor 
de groază, melodramatice, 
fără ca acestea să fie in
vestite cu forța verosimi
lului, a firescului, deși se 
mizează ostentativ pe un 
final sceptic, fatalist — fil
mul Secretul planetei mai
muțelor se salvează de Ia o 
existență efemeră. Autorul 
său, realizînd un manifest 
antirăzboinic, împotriva mi
litarismului aduce încă o 
dovadă, Intre atltea altele, 
că singura șansă a artei 
este să se adreseze oame
nilor, să se inspire din pre
ocupările lor esențiale.

N. DINU ,
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Plecarea directorului general 

al F.A.O. A 27-a aniversare a Zilei renașterii Poloniei
Directorul general al Organizației 

Națiunilor L uie pentru Alimentație 
F Agriculturi. (F.A.O.), Addekke 
„loerma, ți reprezentantul regional 
F.A.O. pentru Europa. Gerardo Bil- 
desheim, au părăsit miercuri dupâ- 
amiazâ România.

în timpul vizitei In țara noastr*. 
oaspeții au avut convorbiri cu ofi
cialități române referitoare la dez
voltarea colaborării dintre Romănia 
Fi Organizația Națiunilor Unite pen

tru Alimentație și Agricultură șl asu
pra activității F.A.O. Ei au vizitat 
institute de InvAțămint agricol supe
rior, stațiuni experimentale, monu
mente istorice $1 localități turistice. 
La plecare. ci au fost salutați de 
Filip Tomulescu. șeful Departamen
tului silviculturii, vicepreședinte al 
Comitetului Național F.A.O., do re
prezentanți ai organelor de stat din 
județul Timiș.

(Agerpres)

Ministrul comerțului exterior 

a plecat la Moscova

Delegația P.C. din Danemarca, for
mală din tovarășii Freddy Madsen, 
membru al C.C. al P.C. din Dane
marca, conducătorul delegației, Oria 
Jensen, Klavs Engbart, Helmer Ras
mussen. Peter Larsen și Egon Soi - 
sen, care la invitația C.C. al P.C.H. 
face o vizită in țara noastră, a vi- 
z'tat in cursul zilei de marți cartiere 
noi și edificii social-culturale din 
Capitală, precum și Muzeul de Isto
ric a Partidului Comunist, a mișcării 
revoluționare și democratice din 
România.

Miercuri, delegația a făcut o vizită 
la sediul Comitetului Central al 
P.C.R., unde s-a Intilnit cu tovarășii 
Ion Circei, membru al C.C. al P.C.R., 
Mihai Dulea, adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C R.. Mlhal Anastasescu, 
adjunct de șef de secție la Consiliul 
Economic.

Cu acest prilej a avut loc o discu
ție caldă, tovărășească.

Ministrul comerțului exterior. Cor
nel Burtică, a plecat miercuri la Mos
cova, unde va deschide expoziția ro
mânească de mașini și utilaje orga
nizată In capitala Uniunii Sovietice.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
erau prezenți Nicolae Nicolae, prim-

adjunct al ministrului, adjuncțl ai 
ministrului și alte persoane oficiale.

Au fost de față V. I. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, șl membri al ambasadei. 

(Agerpresș

Cronica zilei
Delegația Comitetului Femeilor 

Sovietice, condusă de Zoia Solotkaia, 
șefa Comitetului orășenesc Moscova 
pentru invățămlntul profesional și 
tehnic, care se află in țara noastră 
la invitația Consiliului Național al 
Femeilor a făcut o vizită In județele 
Argeș, Sibiu și Brașov, precum și in 
orașul Constanța și stațiunile de pe 
Litoralul românesc al Mării Negre.

Cu acest prilej au avut Ioc întîl- 
niri cu membre ale comitetelor ju
dețene ale femeilor, in cadrul că
rora au fost discutate, intr-o atmos
feră caldă, prietenească, probleme 
privind viața femeilor din Uniunea 
Sovietică și România, activitatea 
desfășurată de organizațiile de femei 
din cele două țări. Delegația a fost 
primită, de asemenea, la Ministerul 
Invățămlntului.

în timpul șederii în țara noastră 
membrele delegației sovietice au vi

zitat numeroase obiective economi
ce și social-culturale.

★
în cursul zilelor de marți și 

miercuri, prefectul orașului Paris, 
Marcel Diebolt, cu soția, care se află 
în țara noastră la invitația Consi
liului popular al municipiului Bucu
rești, au fost oaspeții orașului Bra
șov.

Miercuri la prînz, primarul muni
cipiului Brașov, Constantin Cirțină, 
a oferit un dejun in cinstea prefec
tului orașului Paris și a soției sale.

★
Ansamblul de cintece și dansuri 

,.Marama“ al cooperației meșteșugă
rești din țara noastră care a parti
cipat la Festivalul internațional de 
folclor de la Schoten-Belgia, alături 
de ansambluri ale țârii gazdă și din 
alte șase țări, a obținut medalia de 
aur a festivalului.

(Agerpres)

RECEPȚIE CU PRILEJUL 
SĂRBĂTORII NAȚIONALE 

A BELGIEI
Cu prilejul sărbătorii naționale a 

Belgiei, ambasadorul acestei țări la 
București, Jan Adriaenssen, a oferit, 
miercuri seara, o recepție in saloa
nele ambasadei.

Au participat Traian Ispas și Teo
dor Vasiliu, miniștri, Vasile Gliga, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne. reprezentanți ai conducerii 
unor ministere și instituții centrale, 
oameni de cultură și artă, ziariști.

Erau prezenți șefi ai unor misiuni 
diplomatice și alți membri ai corpu
lui diplomatic.

(Agerpres)

Se împlinesc **«tăz| tl de ani dc la un eveniment 
de o deosebită însemnătate in viața poporului po
lonez — eliberarea țării de sub Jugul fascist și crea
rea Poloniei populare.

în anii întunecați al ocupației, Polonia, una din 
primele țări Invadate de naziști, a trecut prin încer
cări extrem dc grele : milioane dc polonezi au fost 
uciși, hiUcriștii propunindu-și exterminarea întregului 
popor ; mii de orașe și sate au fost transformate in 
ruine, nenumărate intieprinderl, instituții dc artă șl 
cultură au fost devastate sau distruse, Sc știe, dc pil
dă. că Varșovia a fost, in marc parte, transformată 
intr-un imens cimp dc ruine. Animal dc un fierbinte 
patriotism, poporul polonez, sub conducerea comuniș
tilor, a dus o luptă dirz.ă, plină dc abnegație pentru 
Infringerca fascismului. Cot la cot cu armata 
sovietică, armata poloneză renăscută a luptat cu ne
precupețit eroism pentru eliberarea șl independența 
patriei sale. Ca o încununare a acestei lupte, la 22 Iu
lie 1911, Comitetul polonez de eliberare națională a 
proclamat instaurarea puterii populare, moment ce a 
inaugurat o etapă istorică nouă in viața țării.

In anii care au trecut, poporul polonez, sub condu
cerea Partidului Muncitoresc Unit Polonez, a desfășu
rat o susținută activitate pentru a vindeca rănile pro
vocate dc război, a înfăptuit transformări structurale 
In toate laturile vieții politice, economice, sociale și 
culturale, a dobindit rezultate remarcabile in opera de 
edificare a orinduiril socialiste.

Producția industrială a cunoscut un ritm dinamic de 
dezvoltare, astfel că la finele anului trecut ea era dc 
7,5 ori superioară celei din 1950. S-au dezvoltat in 
mod deosebit industria constructoare de mașini, me
talurgică și chimică, industria producătoare de ener
gie electrică, extractivă, navală etc. Polonia se si
tuează astăzi printre țările cu un avansat potențial e- 
eonomic, ocupind. in cazul unor produse cum sint hui
la și lignitul, ingrășămintele azotoase, oțelul, produc
ția de fire dc bumbac și lină, fibre artificiale, locuri 
fruntașe pe plan mondial. Paralel cu Industrializarea

țării s-au făcut pași de scamă pe calea dezvoltării ce
lorlalte sectoare ale construcției socialiste.

Poporul român urmărește cu bucurie șl sentimente 
dc caldă prietenie, munca însuflețită desfășurată dc 
poporul polonez, cursul înnoitor, pozitiv, in dezvol
tarea Poloniei frățești, activitatea depusă dc Partidul 
Muncitoresc Unit Polonez pentru soluționarea unor 
probleme complexe ce au apărut in ultima vreme in 
procesul construcției socialiste.

Contlnuind cele mal bune tradiții din trecut, relațiile 
dintre România șl Polonia, fundamentate pe comunitatea 
orinduiril socialiste, a Ideologici marxist-lcninisie, pe 
țelurile șl aspirațiile noastre comune — construirea 
socialismului și comunismului — au cunoscut in anii dc 
după instaurarea puterii populare In cele două țări o 
largă și multilaterală dezvoltare. La extinderea șl 
adinclrca acestor relații a adus un aport deosebit Tra
tatul de prietenie, colaborare și asistență mutuală 
dintre România și Polonia, încheiat In 1919, ale cărui 
prevederi au fost dezvoltate in noul tratat încheiat 
in 1970, menit să dea un nou Impuls colaborării șl 
cooperării româno-polone, pe baza principiilor mar- 
xism-leninismului și Internaționalismului socialist. O 
expresie concludentă a dezvoltării continue a legătu
rilor economice reciproce o constituie creșterea volu
mului schimburilor dc mărfuri româno-polone, care a 
ajuns in 1970 dc aproape de două ori mal marc In 
comparație cu 1955.

O contribuție deosebită la evoluția pozitivă și mul
tiplicarea relațiilor româno-polone aduc intilnirile, 
la nivelul conducerilor de partid șl de stat, contactele 
româno-polone, care au marcat noi pași pe drumul 
Intensificării cooperării dintre cele două țări, în In
teresul ambelor popoare, al unității țărilor socialiste, 
al cauzei păcii și socialismului.

Cu prilejul sărbătoririi a 27 de ani dc la eliberarea 
Poloniei, poporul român transmite un călduros salut 
harnicului și talentatului popor polonez, ii urează noi 
și cit mal mari succese in construcția socialismului șl 
înflorirea patriei sale.

Izvoarele de energie 
ale edificiului socialist

I

teatre

• Sâptămlna nebunilor : PATRIA
— 9; 11.30; 14; 16,30; 19;
BUCUREȘTI — 9; 11,15;
16.30; 18,45; 21, FAVORIT
11.30; 13.45; 16; 18.15; 20,30, GRA
DINA DOINA — 20,30.
• Floarea Soarelui : SCALA — 
10; 13; 16; 18.45; 21,15, GRADINA 
SELECT — 20.15.
• Serata : CRlNGAȘI
20.
• Facerea lumii : ÎNFRĂȚIREA 
INTRE POPOARE — 15,30; 17,45; 
30.
• Gaudeamu» Igitur : FLACARA
— 15,30; 18: 20.15.
• B. D. intră în acțiune : DRU
MUL SĂRII — 15.30; 17,45; 20.
• Darclce : ARTA — 15,30; 18. la 
grădină — 20,15.
• Un surîs in plină vară : PRO
GRESUL — 15.30; 18; 20,15.
• Haiducii lui Șaptecai ; 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.• Cum am declanșat al doilea
război mondial : SALA PALA
TULUI — 18 (seria de bilete — 
3789),• Notre Dame de Paris : GRA
DINA CAPITOL — 20,15.• Program de desene animate 
pentru copil : 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 și Julieta : CENTRAL 

9,30; 12,45; 16.15; 19,30.
Cortul roșu : EXCELSIOR — 

12,30: 16: 19.30. MIORIȚA — 9;
30; 16: 19.30, FLAMURA — 9; 

12,30: 16: 19,30.• S-a intiraplat !n recunoaștere : 
DACIA — 8,30—20,30 în conti
nuare.• Cenușă (ambele serii) : CINE
MATECA (sala Union) 10; 13; 16.
• Sunetul muzicii : GR1VIȚA — 
9; 12,15; 16; 19.30, VITAN — 15.30, 
Ia grădină — 20.
• Roata vieții : BUCEGI — 15,30; 
18, la grădină — 20.30.
• Din nou despre
POPULAR — 15,30; 13; -----
a O floare și doi grădinari 
VICTORIA — 9; 12.30; 16;
BUZEȘTI — 9: 12.30; 16; 
grădină — 20. VIITORUL — 10; 
15.45; 19. MOȘILOR — 13.15; 16,45; 
Z0 15.
• înttini re cu

— ÎS: 18;

dragoste
20.15.

necunoscută

FEROVIAR — 9.15: 11,30; 13,45; 16; 
,15; 20.30, GLORIA — 9; 11,15; 
,30; 16; 18,15; 20.30, TOMIS — 
11,15; 13,30; 16; 18,15, la grădină 
20,30.

• Vara de altădată : UNIREA — 
16; 18,15, la grădină — 20,30.
• Un italian în America : 
IIOVA — 15.30; 16; 20,15.
• Blbernatus : MUNCA — 16; 18; 
20.
• Capcana : VOLGA — 9,30; 11,30; 
13.45; 16; 13,15; 20,30.
• Elefantul Slowly : FERENTARI
- 15,30; 17,45; 20.
• Secretul din Santa Vittoria : 
GRADINA PARCUL HERĂSTRĂU
— 20.30.

• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase" (la grădina Boema) : Vox... 
Boema — 20.
• Ansamblul artistic ,,Rapsodia 
română" : La izvoare de frumu-

PROGRAMUL I

17.30 Deschiderea emisiunii, 
siune în limba maghiară. 
Azi : județul Covasna.

18.30 La volan
18,50 Timp și anotimp tn agricul

tură.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnalul de seară • Sport.
20,15 Pentru sănătatea dv. „Cura 

heliomarină".
20.20 Antologia umorului : 

Linder.
21,35 Cadran internațional.
22.20 Interpretul sjptămînii : Dori

na Drăghici.
22,40 Film documentar : „Orașe

poloneze — Nova-Huta“.
22.55 Telejurnalul de noapte.

In București au avut loc miercuri 
funeraliile pictorului Max Herman 
Maxy, maestru emerit al artei, di
rectorul Muzeului de Artă al Repu
blicii Socialiste România. Numeroși 
oameni de artă, admiratori, rude și 
prieteni ai defunctului au venit in 
cursul dimineții la Casa Uniunii ar
tiștilor plastici spre a-i aduce un ul
tim omagiu.

La catafalc erau depuse coroane 
de flori din partea Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, Uniunii 
artiștilor plastici, Uniunii scriitori
lor, Muzeului de artă, Comitetului 
foștilor luptători antifasciști din Ro
mănia, Muzeului de istorie a Parti
dului Comunist, a mișcării revoluțio
nare și democratice din România, 
Federației comunităților evreești din 
România. .

Pe o pernă de catifea vișinie se 
aflau ordinele și medaliile cu care 
pictorul a fost distins pentru valoa
rea creației sale, ca și pentru meri
tele sale pe târim obștesc.

La adunarea de doliu au rostit cu
vântări acad. Ion Jalea, președintele 
de onoare al U.A.P.. Anastasie Anas- ' 
tasiu. directorul Direcției artelor 
plastice din C.S.C.A.. Mircea Popes
cu, directorul Institutului de istoria 
artei al Academiei de științe sociale 
și politice, Maria Bădulescu, direc
tor-adjunct al Muzeului de Artă al 
Republicii Socialiste România. Gheor- 
ghe Labin, profesor la Institutul de 
arte plastice „Nicolae Grigorescu", și 
scriitorul Gheorghe Dinu.

Evocind pregnanta personalitate a 
artistului, abnegația și dăruirea cu 
care timp de peste cinci decenii a 
slujit arta plastică românească, vor
bitorii au subliniat contribuția pe 
care M. H. Maxy a adus-o la îm
bogățirea patrimoniului cultural și 
artistic național, împletind munca de 
pictor cu cea de pedagog și, in mod 
deosebit, cu cea de muzeograf, pre
cum și atitudinea sa social-politică 
progresistă, antifascistă.

După adunarea de doliu, cortegiul 
funebru s-a îndreptat spre cimitirul 
evreesc Filantropia, unde a avut loc 
ceremonia înhumării.

(Agerpres)

Poporul polonez întim- 
pinâ a 27-a aniversar; a 
renașterii patriei sale anga
jat in transpunerea in fapt, 
pe toate fronturile activită
ții social-economice, a hotă- 
ririlor ultimelor plenare ale 
C.C. al P.M.U.P. Urmărind 
înlăturarea dificultăților 
manifestate spre sfirșitul 
anului trecut și a cauzelor 
care le-au generat, perfec
ționarea vieții sociale, docu
mentele de partid, rod al 
consultării cu masele largi 
ale membrilor de partid, 
ale cetățenilor, au trasat 
jaloanele dezvoltării eco
nomiei naționale, stabilind 
o mai justă și armonioasă 
dezvoltare a diferitelor sale 
sectoare, creșterea nivelului 
de trai al poporului spre a 
asigura progresul multila
teral al societății poloneze.

Toate aceste măsuri au 
contribuit la stimularea a- 
vintului oamenilor muncii 
in opera de construcție, 
însăși viața, întreaga rea
litate a Poloniei contempo
rane dovedește că inițiativa 
și spiritul creator al oame
nilor muncii, legătura 
slrinsă a partidului cu ma
sele și rolul său conducă
tor formează nesecate iz
voare de energii ale dez
voltării edificiului socialist.

încă la începutul anului, 
minerii și siderurgiștii au 
lansat un apel de sprijinire 
a masurilor conducerii de 
partid și de stat, apel ce s-a 
bucurat de un larg ecou 
in rindul colectivelor de 
munca din întreaga țara. 
Realizindu-și angajamente
le luate in cinstea aniver
sării eliberării Poloniei de 
sub jugul fascist și in in- 
timpinarea Congresului al 
VI-lea al P.M.U.P. care ur
mează să aibă loc pină la 
sfirșitul acestui an sau 
începutul anului viitor, oa
menii muncii au furnizat 
economiei naționale 550 000 
tone cărbune și 114 000 tone 
oțel peste plan. Depășiri 
importante au fost înre
gistrate și la producția de 
cocs, laminate, aluminiu, 
îngrășăminte fosfatice, cau
ciuc sintetic, in ramura 
construcțiilor. A fost depă
șit planul de realizare a 
unor importante obiective

industriale. Un exemplu 
concludent in acest sens 11 
oferă încheierea cu șase 
luni înainte de termen a 
primei etape a construcției 
uzinei cuprifere de la Glo- 
gow, din bazinul industrial 
Lubinsko-Glogowskie, ca
pacitate de producție ce va 
permite obținerea a 40 000 
tone cupru electrolitic a- 
nual ; incepind din iu
nie. Glogowul livrează și 
cupru anodic. Muncitorii, 
tehnicienii și inginerii de la 
mina Lubin au raportat, la 
inceputul lunii iulie, înde
plinirea integrală a angaja
mentelor anuale luate in 
ianuarie, realizind o pro
ducție suplimentară de 
700 tone metal în concentrat 
de cupru. Din Silezia se 
anunță începerea construc
ției, in prima decadă a lu
nii iulie, a unei noi mine 
cu un înalt grad de auto
matizare și mecanizare ce 
va permite obținerea unei 
productivități ridicate a 
muncii. Nu de mult a fost 
data in exploatare, cu rea
lizarea unor economii im
portante, conducta de gaz 
metan Bydgoszcz-Grud- 
ziadz, situată in partea de 
nord a țării.

Din regiunea centrală, de 
la Wloklawek, se anunță in
trarea in funcțiune, cu 90 
de zile înainte de termen, 
a fabricii de cabluri și sir- 
mă „Drumeț", realizare 
tehnică de prestigiu a spe
cialiștilor polonezi ce va 
furniza anual economiei 
naționale 35 000 tone de ca
blu și sirmă de calitate su
perioară, care înainte se 
aduceau din import. La 
Trzebinia Sierza a fost da
tă in exploatare cu două 
luni și jumătate înainte de 
termen o secție modernă, 
complet automatizată de 
producere a uleiurilor pen
tru motoare.

La șantierele navale din 
Gdansk, Gdynia și Szcze
cin se află in curs de rea
lizare un program amplu de 
modernizare și diversificare 
a potențialului productiv. 
Șantierul ..Comuna din 
Paris" din Gdynia, de exem
plu, va trece in curind la 
construirea navelor de 
100 000 și 120 000 tone, iar 
in 1972 a mineralierelor și

tancurilor petroliere de 
80 000—85 000 tone.

Realizări însemnate au 
fost obținute și in direcția 
Îmbunătățirii aprovizionării 
populației muncitoare de 
la orașe și sate. Un efect 
stimulator l-au avut noi
le obiective pentru ur
mătorii cinci ani in do
meniul creșterii nivelului 
de trai al populației, stabili
te la plenara din iunie a 
C.C. al P.M.U.P., obiective 
potrivit cărora veniturile 
populației vor spori cu 
aproximativ 40 miliarde de 
zloți față de varianta pro
iectului de plan din decem
brie 1970 ; se prevăd supli
mentări in domeniul con
strucției de locuințe — cu 
118 000 de apartamente — 
și alocațiilor pentru indus
tria alimentară etc. In 
scopul folosirii intensive a 
materiilor prime din agri
cultură se află in curs de 
înfăptuire construirea unor 
baze frigorifice moderne la

Koszalin, Torun, Tarnow, 
Kielce, Olsztyn, Opole fi 
Lublin.

Deși liniile directoare ale 
dezvoltării Poloniei popu
lare pină in anul 1975 ur
mează a fi definitivate de 
către Congresul al Vl-lea 
al P.M.U.P., se poate apre
cia de pe acum că există 
premise certe care să per
mită un progres rapid in 
toate domeniile construcției 
socialiste. Stabilirea dia
logului viu, direct dintre 
partid și masele de oameni 
ai muncii ca și măsurile în
treprinse in vederea adin- 
cirii democrației socialiste 
in Polonia constituie o che
zășie a îndeplinirii cu suc
ces a sarcinilor pe care 
Partidul Muncitoresc Unit 
Polonez le pune in fața 
întregului popor in intere
sul înfloririi mai departe a 
Poloniei populare, al cauzei 
socialismului.

Iosif DUMITRAȘCU

Vedere din Piața Defilărilor din Varșovia

Președintele Marii Adunări Naționa
le, Ștefan Voltec, a adresat, cu pri
lejul celei de-a 27-a aniversări a 
Znej renașterii Poloniei, o telegra
mă de felicitare mareșalului Seimu
lui Republicii Populare Polone, 
Dyzma Galaj.

★
Ministrul afacerilor externe al 

Republicii Socialiste România, Cor- 
neliu Mânescu, a trimis o telegramă 
de felicitări ministrului afacerilor 
externe al Republicii Populare Po
lone, Ștefan Jedrychowski, cu prile
jul celei de-a XXVIl-a aniversări a 
Zilei renașterii Poloniei.

★
Cu prilejul celei de-a XXVII-a 

aniversări a Zilej renașterii Polo
niei, Consiliul Național al Frontului 
Unității Socialiste, Consiliul Central 
al Uniunii Generale a Sindicatelor 
din Romania, Comitetul Central al 
Uniunii Tineretului Comunist, Con
siliul Național al Femeilor, Comite
tul Național pentru Apărarea Păcii 
și Uniunea ziariștilor au trimis tele
grame de felicitare organizațiilor si
milare din Republica Populară 
Polonă.

W
Miercuri la amiază a fost deschi

să in sala din strada Brezoianu, sub 
auspiciile Asociației artiștilor foto
grafi din țara noastră, expoziția ar
tistului fotograf polonez Edward 
Hartwig. Un număr de 116 imagini 
redau, prin limbajul lor caracteris
tic, teme din cele mai variate. In 
fotografiile inspirate din lumea tea
trului, in reportaje fotografice des
pre frumusețea peisajului țării sale, 
in portrete, in scenele de stradă, 
autorul se dovedește un creator ac
tiv și plin de personalitate.

La festivitatea de deschidere, ing. 
Silviu Comănescu, secretar general 
al Asociației artiștilor fotografi din 
țara noastră, și artistul oaspete, Ed
ward Hartwig, au relevat, printre al
tele, strinsele legături culturale exis
tente intre artiștii români și polo
nezi.

In asistența prezentă la vernisaj 
se aflau Ion Dodu Bălan, vicepre
ședinte al Comitetului de Stat pen
tru Cultură și Artă, funcționari su
periori din Ministerul Afacerilor Ex
terne, artiști fotografi, alți oameni 
de cultură și artă, ziariști.

Au fost, de asemenea, de față Ja
romir Ocheduszko, ambasadorul R.P. 
Polone la București, șefii altor mi
siuni diplomatice acreditați in țara 
noastră, membri ai corpului diplo
matic.

★
La Casa de cultură a sectorului 8 

din Capitală, a avut loc miercuri o 
seară de filme documentare polone
ze, organizată de Comitetul pentru 
cultură și artă al municipiului Bucu
rești, cu’ prilejul sărbătoririi Zilei 
renașterii Poloniei.

In deschiderea manifestării a luat 
cuvîntul Marian Zamiara, prim-se- 
cretar al Ambasadei R. P. Polone la 
București, care a vorbit despre în
semnătatea acestei aniversări pentru 
poporul polonez.

Totodată, in holul Casei de cultură 
a fost amenajată o expoziție cu re
produceri după cunoscute lucrări de 
pictură poloneze și una din fotografii 
documentare, infățișind diferite as
pecte din această țară.

(Agerpres)

Adunarea festivă 
de la Varșovia

VARȘOVIA 21 — De la corespon
dentul nostru : Miercuri seara, in 
ajunul sărbătoririi a 27 de ani de la 
renașterea Poloniei, in sala Congre
sului din Palatul culturii și științei 
din Varșovia a avut loc, in prezența 
conducătorilor de partid și de stat, 
în frunte cu Edward Gierek, Jozef 
Cyrankiewicz și Piotr Jaroszewicz, o 
adunare festivă. Piotr Jaroszewicz, 
membru al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P., președintele Consiliului de 
Miniștri, a rostit o cuvintare in care 
a marcat importanța și semnificația 
profund istorică și patriotică a elibe
rării țării și a trecut in revistă sar
cinile care stau in fața poporului 
polonez, in toate domeniile de acti
vitate, in actuala etapă.

A urmat un program festiv. Ia care 
și-au dat concursul artiști de frunte 
ai scenelor varșoviene.

PROGRAMUL II

21,00 Buletin de știri. Sport.
21.15 Pagini din operete româ

nești.
21.35 Film artistic : ,,O zi ca leii" 

— o producție a studiourilor 
Italiene, cu Renato Salvatori, 
Carlo Grevina. Regia : Nani

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

întreceri internaționale

(Urmare din pag. 1)

La Constanța : 
ROMÂNIA-S.U.A 

(gimnastică)

două țări se întrec astăzi ; echi
pele feminine — miine.

La Hunedoara :

Astăzi și miine. in sala spor
turilor din Constanța, are loc 
intilnirea amicală de gimnastică 
dintre reprezentativele Statelor 
Unite ale Americii și României. 
Sportivele și sportivii americani 
au sosit ieri pe litoral ; după 
amiază au făcut un ușor antre
nament in sala de concurs.

Gimnastele șl gimnaștii noș
tri se află de citeva zile la Con
stanța, unde și-au continuat pre
gătirile cu deosebită asiduitate.

Echipele masculine ale celor

JUNIORI DIN 6 TARI 
LA „CUPA PRIETENIEI 

(tenis de masă)
Turneul internațional de tenis 

de masă pentru juniori, dotat cu 
„Cupa Prieteniei", începe astăzi 
la Hunedoara. La această com
petiție sportivă participă spe
ranțe ale acestei discipline spor
tive din Bulgaria. Cehoslovacia. 
R.D. Germana, Polonia, Unga
ria și România.

• Turneul Internațional feminin 
de șah de Ia Brașov s-a încheiat cu 
victoria maestrei sovietice Maia 
Ranniku care a totalizat II puncie 
din 13 posibile. Pe locurile următoa
re s-au clasat Alexandra Nicolau 
(România) 9.5 puncte. Margareta 
Juncu (România) 9 puncte, Veroczi 
(Ungaria) 8,5 puncte etc.

• In ultima zi a turneului mascu
lin de volei de la Varșovia, selecțio
nata României a Întrecut cu scorul 
de 3—2 (9—15, 15—7. 15—8, 12—15,
15—9) formația Bulgariei, iar echipa 
S.U.A. a dispus cu 3—0 de echipa 
secundă a Poloniei. Pe locul întii, in 
clasamentul final s-a clasat Polo
nia A, urmată de România și Bulga
ria.

reunește in prezent 127 de state ale 
lumii — trebuie să joace un rol mai 
important, să contribuie mai eficient 
la apropierea dintre state, la promo
varea politicii dc pace și destindere, 
acționind in aceiași timp mai ferm 
pentru preinlimpinarea războiului, 
pentru zădărnicirea oricărei agre
siuni. pentru soluționarea litigiilor 
dintre state pe cale politică, pentru 
apărarea principiilor Cartei O.N.U.".

înfăptuirea acestor principii con
stituie însăși criteriul, chezășia via
bilității și eficienței organizației. 
Este ceea ce se relevă în mod deo
sebit și in scrisoarea ministrului afa
cerilor externe al U.R.S.S., care se 
pronunță „pentru creșterea eficacită
ții O.N.U. ca instrument de menți
nere a păcii și securității internațio
nale pe baza respectării riguroase a 
principiilor și țelurilor Cartei O.N.U. 
Aceste principii proclamate în mod 
solemn și înscrise in Cartă — e- 
galilatea suverană a tuturor statelor 
membre, neamestecul in treburile 
interne, asigurarea integrității teri
toriale și intangibilitatea frontiere
lor. reglementarea pe cale pașnică a 
diferendelor internaționale, abține
rea de la folosirea forței sau ame
nințarea cu forța, reprezintă însăși 
cheia unei desfășurări normale a ra
porturilor dintre state, temelia și 
condiția necesară a menținerii păcii 
și securității. Sint principii care, da
torită justeței lor cu neputință de 
contestat, au ajuns in zilele noastre 
să se bucure de o largă adeziu
ne, ca fiind singurele in măsură să 
asigure pacea și prosperitatea tutu
ror națiunilor lumii.

O idee deosebit de importantă cu
prinsă in documentul amintit este 
aceea privind abolirea pentru tot
deauna a politicii de forță, cerință 
esențială a contemporaneității. Așa 
cum se arată in scrisoarea lui Â. 
Gromiko, care subliniază necesitatea 
Înlăturării din viața internațională 
a oricăror acte de agresiune și sa
mavolnicie. „renunțarea Ia forță și 
la amenințarea cu folosirea ei in re
zolvarea problemelor litigioase tre
buie să devină o lege obligatorie a 
vieții internaționale". — precizin- 
du-se in acest sens că Uniunea So
vietică consideră oportun ca țările 
care împărtășesc acest mod d« gin- 
dire să încheie tratate bilaterale sau 
regionale. Intr-adevăr, O.N.U. a fost

creat ca un instrument al justiției 
și legalității internaționale, — in lu
mea de astăzi forța trebuie să se 
supună dreptului și nu să-1 domine. 
Practicile imperialiste de presiune si 
dictat, de amestec in treburile in
terne ale statelor sint una din sursele 
încordării șl suspiciunii, una din pie
dicile in calea întăririi încrederii și 
colaborării Intre popoare — și tocmai 
de aceea problema eliminării forței 
și amenințării cu forța din relațiile 
intre state este o problemă crucială 
a vieții internaționale contemporane, 
care impune acțiuni hotărite din par
tea tuturor statelor și popoarelor, a 
tuturor forțelor înaintate. Organi
zației Națiunilor Unite ii revine un 
rol de primă însemnătate în condam
narea și lichidarea acestor practici și

păt practicilor discriminatorii față de 
R.P.D. Coreeană, impunîndu-se retra
gerea trupelor americane și a celor
lalte trupe străine din Coreea de 
sud.

Intr-adevăr, acestea sint cerințe 
fundamentale ale unei reale conso
lidări a O.N.U. in eforturile pentru 
îmbunătățirea climatului internațio
nal. In general România consideră că 
sporirea gradului de eficiență a 
O.N.U. impune ca spiritul realismu
lui oolitic, recunoașterea realităților 
istoricește constituite să-și facă loc 
in întreaga sa activitate. In acest 
sens, ne pronunțăm pentru repunerea 
R. P Chineze in drepturile ce i se 
cuvin Ia O.N.U. și in Consiliul de 
Securitate, in vederea atit a întăririi 
rolului organizației cit și a soluțio-

zeze țelurile cu concursul și efortu
rile tuturor popoarelor lumii.

Pe bună dreptate, documentul so
vietic cere să se depună eforturi mai 
perseverente pentru lichidarea ac
tualelor focare de război din Indo
china și Orientul Mijlociu, pentru 
preintimpinarea apariției unor noi 
focare, pronunțîndu-se pentru înce
tarea agresiunii imperialiste împo
triva popoarelor Indochinei, retrage
rea unităților intervenționiste și a- 
sigurarea pentru popoarele Viet
namului. Laosului și Cambodgiei a 
posibilității de a-și reglementa sin
gure problemele interne, fără ames
tec din afară ; scrisoarea se pronun
ță totodată in sprijinul unei regle
mentări politice în Orientul Mijlociu, 
pe baza Îndeplinirii rezoluției Con-

Un act consacrat securității internaționale
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acestei politici anacronice. Aceasta 
este o poziție pe care țara noastră 
s-a situat și se situează cu cea 
mai mare fermitate ; in confor
mitate cu principiile Cartei O.N.U., 
România sprijină cu fermitate și mili
tează pentru eliminarea forței în ra
porturile dintre state, pentru soluțio
narea problemelor litigioase exclusiv 
prin mijloace politice, pe cale paș
nică pe calea tratativelor.

îmbunătățirea activității O.N.U. 
presupune, ca o condiție esențială, 
reprezentarea cit mai largă a state
lor lumii in acest for. In deplină 
conformitate cu această cerință, in 
scrisoarea ministrului de afaceri ex
terne al U.R.S.S. se relevă că 
pentru creșterea serioasă a eficaci
tății și autorității Organizației Na
țiunilor Unite o mare importanță ar 
avea asigurarea universalității reale 
a O.N.U.. restabilirea drepturilor le
gitime ale R.P. Chineze in această 
organizație și izgonirea ciankaișlști- 
lor. Totodată scrisoarea arată că tre
buie rezolvată pozitiv problema ad
miterii in O.N.U. a celor două state 
germane, R. D. Germană și R. F. a 
Germaniei, că trebuie să se pună ca-

nării marilor probleme cu care este 
confruntată in prezent omenirea, 
întregul curs al evenimentelor inter
naționale confirmă că orice tendință 
de a menține China populară in 
afara O.N.U., de a izola acest stal 
este sortită eșecului ; an de an, rezo
luțiile cerind ca R.P. Chineză să fie 
repusă in drepturile ce i se cuvin, 
printre autorii cărora s-au numărat 
România șl alte state socialiste, au 
cunoscut un sprijin crescind — la se
siunea trecută, pentru prima dată o 
asemenea rezoluție întrunind majo
ritatea voturilor. De asemenea, Ro
mânia a militat și militează pentru 
primirea in această organizație a 
R. D. Germane și R. F. a Germa
niei : susținem totodată cererea justă 
a R.P.D. Coreene de a fi prezentă 
cind se discută problemele care o 
privesc și ne pronunțăm pentru re
tragerea trupelor americane aflate in 
Coreea de Sud.

Acestea sint imperative ale vieții 
internaționale, cerințe obligatorii pen
tru ca O.N.U. să exprime voința tu
turor statelor, \fără nici un fel de 
practici discriminatorii, să-și reali-

siliului de Securitate din 1967, în 
toate părțile și prevederile sale.

Sint poziții pe care țara noastră Ie 
împărtășește intru totul, considerind 
că retragerea totală din Vietnam și 
din celelalte țări ale peninsulei In
dochina a trupelor S.U.A. și ale alia- 
ților lor este o condiție esențială pen
tru restabilirea păcii, pentru ca po
poarele din această regiune să-și 
poată decide de sine stătător desti
nele. In ce privește Orientul Mij
lociu, am considerat și considerăm 
că rezoluția Consiliului de Securitate 
constituie o bază rezonabilă de re
glementare, pe cale politică, a con
flictului existent.

Țara noastră sprijină pozițiile 
exprimate în scrisoarea ministrului 
de externe sovietic privind promova
rea securității europene, recunoaște
rea deplină a schimbărilor teritoriale 
care au avut loc pe continent ca ur
mare a celui de-al doilea război mon
dial, importanța dezvoltării și multi
plicării legăturilor de colaborare in 
Europa, atit pe bazâ bilaterală cit și 
pe o bază general europeană, convo
carea conferinței general-europene. 
acceptarea anulării concomitente e

Tratatului de la Varșovia și a pac
tului N.A.T.O. sau, ca prim pas, lichi
darea organizațiilor lor militare.

In document se evidențiază, cu de
plin temei, necesitatea frinării și limi
tării cursei înarmărilor, a distrugerii 
armelor nucleare. Se cunosc, in a- 
ceastă privință, eforturile consecven
te ale României pentru oprirea spi
ralei nesăbuite a armamentelor, pen
tru înfăptuirea dezarmării generale 
și totale și, in primul rind, a celei 
nucleare, care ar elibera omenirea 
de povara unor uriașe cheltuieli, ar 
contribui la eliminarea unei surse 
permanente de tensiune, ar deschide 
perspective largi colaborării interna
ționale.

România, care și-a manifestat și ișl 
manifestă solidaritatea internaționa- 
listă, in multiple forme, cu lupta po
poarelor din Asia. Africa, America La
tină împotriva colonialismului și neo- 
colonialismului, pentru dezvoltarea lor 
pe calea progresului, sprijină ferm 
poziția expusă in scrisoarea amintită, 
care atrage atenția asupra necesității 
intensificării eforturilor O.N.U. pen
tru înfăptuirea pină la capăt a isto
ricei declarații cu privire la acorda
rea independenței țărilor și popoare
lor coloniale.

Prin întregul său conținut, prin 
reafirmările clare de poziție în pro
bleme cardinale ale actualității inter
naționale. scrisoarea adresată de A. 
Gromiko lui U Thant se înscrie ca o 
contribuție importantă in cadrul e- 
forturilor pentru reglementarea a- 
cestor probleme, în concordanță cu 
interesele consolidării păcii în lume. 
Este un obiectiv major, care reclamă 
în nwd imperios aportul tuturor sta
telor și tuturor popoarelor.

Ca detașament activ al forțelor so
cialismului, al luptei pentru pace șl 
progres. România ișl consacră Întrea
ga sa politică externă țelurilor inde
pendenței. libertății și colaborării po
poarelor. sprijină orice acțiuni, orice 
măsuri constructive, puse in slujba 
promovării încrederii și destinderii 
internaționale. Cu neslăbită consec
vență și principialitate, țara noastră, 
alături de celelalte state socialiste, de 
toate statele iubitoare de pace nu-și 
va precupeți strădaniile in acest sens, 
iși va aduce și în viitor propria con
tribuție la înfăptuirea scopurilor no
bile ale păcii și colaborării in lume.



viața internațională_____
Scrisoarea de răspuns a ministrului 
de externe al II. II. S. S. adresată

secretarului general al 0. N. II.
MOSCOVA 21 (Agerpres). — !ntr-o scrisoare trimisă lui U Thant, 

secretarul general al O.N.U., ji dalii pu blicltufn de agenția T.A.S.S. la 20 
iu ic. nunisfrut dc externe al U R.S.S., Andrei Gromiko, a răspuns la 
întrebările adresate de secretarul general al O.N.U. Tuturor statelor 
membre ale organizației, in vederea întocmirii raportului pe care el 
urrncard s.j-l prezinte celei dc-a 26-a sesiuni a Adunării Generale in 
legătură cu măsurile adoptate fn scopul îndeplinirii prevederilor Decla- 
rației ceiei de-a 25-a sesiuni in problema întăririi securității interna
ționale.

Guvernul sovietic — se spune In 
■crisoare — consideră Organizația 
Națiunilor Unite drept un instru
ment important al păcii și securită
ții internaționale, care a adus o a- 
numilă contribuție la cauza men
ținerii păcii, la înfăptuirea țelurilor 
și principiilor Cartei sale. In același 
timp, aceariă organizație nu uzează, 
deocamdată, de toate posibilitățile 
sale in lupta pentru pace și con
solidarea securității internaționale. 
Uniunea Sovietică dorește să cons
tate că Organizația Națiunilor Unite 
e>te un organ eficient și autoritar, 
care își îndreaptă eforturile spre 
îndeplinirea obiectivului principal 
pentru care a fost creată ca urmare 
a victoriei popoarelor in războiul de 
eliberare împotriva fascismului.

Guvernul sovietic — continuă scri
soarea — considera că rezolvarea cu 
succes a sarcinilor O.N.U. in dome
niile economic, social și in alte sec
toare depinde nemijlocit de modul 
soluționării sarcinii centrale a orga
nizației : sprijinirea păcii și securi
tății internaționale, preîntiiupinarea 
si înlăturarea primejdiei la adresa 
păcii și curmarea acțiunilor agre
sive.

Guvernul sovietic a pornit tocmai 
de la faptul că menținerea păcii și 
securității internaționale și adopta
rea unor măsuri eficiente in acest 
scop reprezintă sarcina cea mai im
portantă a Organizației Națiunilor 
Unite.

In scrisoare sînt expuse orienta
rea generală a politicii externe a gu
vernului sovietic, cit și acțiunile sale 
concrete pentru înfăptuirea in prac
tică a tuturor prevederilor declara
ției adoptate la cea de-a 25-a sesiune 
a O.N.U. cu privire la întărirea secu
rității internaționale.

Pe primul loc in lupta pentru pace 
— se spune in scrisoare — se situea
ză sarcina lichidării actualelor focare 
de război din Indochina și Orientul 
Apropiat, preintimpinarea apariției 
unor noi focare de război, fură ?- 
ceasta fiind imposibilă normalizarea 
situației internaționale.

Guvernul sovietic este convins că 
focarele de război din Indochina și 
Orientul Apropiat pot și trebuie să 
fie lichidate printr-o reglementare 
care să țină seama intru totul de 
drepturile legitime ale statelor și 
popoarelor din respectivele regiuni, 
pe baza dreptului popoarelor, con
firmat in declarație, de a-și hotărî 
propria soartă, fără amestec din 
afară.

Guvernul sovietic — arată Andrei 
Gromiko — se pronunță cu liotărirc 
pentru încetarea agresiunii imperia
liste împotriva popoarelor Indochi- 
n< i. O bază constructivă pentru solu
ționarea problemei Indochinei o re
prezintă cunoscutele propuneri pre
zentate de guvernul R.D. Vietnam, 
de Guvernul Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamului de Sud, 
de Frontul Național Unit al Cam- 
bodgiei, de Frontul Patriotic din 
Laos.

Ca membru permanent al Consi
liului de Securitate, căruia ii este 
adresată chemarea conținută in de
clarația privind activizarea efortu
rilor in scopul înfăptuirii răspun
derii principale a Consiliului in 
sprijinirea păcii și securității inter- 
naționale, Uniunea Sovietică se pro
nunță pentru o reglementare politică 
in Orientul Apropiat, pe baza înde
plinirii rezoluției din 22 noiembrie 
J967 in toate părțile și prevederile 
sale. Guvernul sovietic este gaia să 
participe, împreună cu celelalte 
state membre permanente ale Con
siliului de Securitate, la crearea 
garanțiilor Internaționale pentru te- 
giementarea politică in Orientul A- 
propiat, arată scrisoarea.

Pentru menținerea și consolidarea 
păcii este necesar să se dea o ri
postă fermă și imediată oricăror acte 
de agresiune și samavolnicie inter
națională. Guvernul sovietic consi
deră că in acest scop trebuie să se 
folosească intr-o măsură deplină și 
posibilitățile Organizației Națiunilor 
Unite. Guvernul sovietic se pro
nunță consecvent pentru sporirea e- 
ficienței O.N.U. in menținerea păcii 
șl securității internaționale, pe baza 
respectării riguroase a principiilor și 
ț-elurilor Cartei sale și a declarației 
cu privire la întărirea securității in
ternaționale. O.N.U. poate și trebuie 
să facă considerabil mai mult pentru 
pacea pe Pămint. Pentru creșterea 
eficacității și autorității O.N.U.. o 
mare importanță ar avea-o asigu
rarea universalității reale a organi
zației. La aceasta ar contribui re
stabilirea drepturilor legitime ale 
R.P. Chineze in O.N.U. și izgonirea 
din organizația mondială a ciankai-

AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT:
Omagiu cuceritorilor Cos- 

mOSUlui. P31"0111 Palatului Na
țiunilor din Geneva a avut loc. la 20 
iulie, ceremonia dezvelirii unui mo
nument consacrat succeselor omeni
rii în cucerirea Cosmosului, dăruit 
de Uniunea Sovietică Organizației 
Națiunilor Unite. La ceremonie au 
participat Ekaterina Furțeva, minis
trul culturii al U.R.S.S., directorul 
general al Oficiului european al 
O.N.U., Vittorio Guicciardi, cosmo
nautul sovietic Andrian Nikolaev, 
astronautul american William Anders 
și alte personalități.

Lucrările Comitetului pen
tru utilizările pașnice alo 
teritoriilor submarine *u 
început la Geneva. Comitetul va lua 
în discuție problema activităților 
umane pe teritoriile submarine. In 

șiștilor. Trebuie să se rezolve politic 
ncintirziat problema admiterii in 
O.N.U. a Republicii Democrate Ger
mane și & R.F. a Germanici. Este 
timpul să sc pună capăt practicii 
discriminatorii in O.N.U. față de R.P.D. 
Coreeană. O.N.U. are obligfiția să 
pună capăt intervenției ilegale in 
treburile Interne ale poporului co
reean, să rezolve neintirziat proble
ma retragerii trupelor americane și 
a celorlalte trupe străine care ocupă, 
sub steagul O.N.U., Coreea de sud 
— se spune in scrisoare.

Guvernul sovietic militează pen
tru ca renunțarea ia folosirea forței 
și la amenințarea cu folosirea ci in 
rezolvarea problemelor litigioase sâ 
devină o lege obligatorie a vieții in
ternaționale. Ca măsură practică 
pentru traducerea in viață a princi
piului nerecurgerii la forță, confir
mat in declarație, U.R.S.S. consideră 
oportun ca țările care împărtășesc 
acest mod de abordare a problemei 
să încheie tratate bilaterale sau re
gionale. Uniunea Sovietică este gata 
să încheie cu oricare stat sau grup 
de state un asemenea tratat, care să 
confirme și să dezvolte prevederile 
corespunzătoare ale Cartei O.N.U.

Istoria ultimelor decenii demon
strează convingător că unul dintre 
cei mai importanți factori ai men
ținerii păcii este asigurarea securi
tății colective in Europa. Promovind 
linia recunoașterii definitive a 
schimbărilor teritoriale din Europa 
ca urmare a celui de-al doilea 
război mondial, U.R.S.S. pornește 
de la interesele tuturor statelor, tu
turor popoarelor. Un rol important 
in asigurarea inviolabilității frontie
relor statelor europene este chemat 
sâ-l joace tratatul semnat de 
U.R.S.S. și R.F. a Germaniei in au
gust 1970. Convocarea și succesul 
conferinței general-europene ar con
stitui o cotitură radicală spre des
tindere și pace pe acest continent. 
Uniunea Sovietică, râspunzinl che
mării declarației adoptate de cesiu
nea O.N.U. in 1970. a reafirmat că 
este dispusă să accepte desființarea 
concomitentă a Tratatului de la 
Varșovia și a N.A.T.O., sau. ca prim 
pas. lichidarea organizațiilor lor 
militare. menționează Andrei 
Gromiko.

Se înțelege că întărirea securității 
internaționale este de neconceput 
fără frinarea și limitarea cursei 
înarmărilor, fără sistarea ei. Guver
nul sovietic sprijină apelul din de
clarație adresat tuturor statelor, în
deosebi statelor care posedă arma 
nucleară, de a întreprinde eforturi 
grabnice și coordonate in domeniul 
frinării, limitării și încetării com
plete a cursei înarmărilor. în acest 
sens, U.R.S.S. a prezentat un pro
gram care include dezarmarea nu
cleară a statelor ce posedă această 
armă, dezarmarea generală și to
tală, reducerea forțelor armate și a 
înarmărilor in regiunile in care o 
confruntare militară este deosebit 
de periculoasă, in primul rind in 
Europa centrală, reducerea chel
tuielilor militare, in primul rind de 
către statele mari, precum și alte 
măsuri.

Uniunea Sovietică, relevă scri
soarea, militează pentru traducerea 
grabnică și deplină in viață a hotări- 
riior O.N.U. privind lichidarea colo
nialismului, condamnarea și boico
tarea generală a rasismului și a- 
parthcidului.

Sprijinind chemarea declarației la 
întărirea securității internaționale și 
dezvoltarea colaborării, Uniunea So
vietică este gata ca, împreună cu 
alte state interesate, să participe la 
rezolvarea unei serii de probleme 
actuale specifice, cum ar fi cele le
gate de ocrotirea mediului natural, 
valorificarea diferitelor resurse na
turale, combaterea maladiilor, stu
dierea Cosmosului etc. Problemele 
întăririi păcii și securității interna
ționale trebuie. insă, să constituie 
pilonul principal al activității 
O.N.U. — subliniază scrisoarea. Ar 
fi nejust ca problemele colaborării 
internaționale in domeniul economic 
sau social, oricît de importante, să 
împingă pe planul al doilea princi
palele probleme politice din activita
tea organizației. Guvernul sovietic 
se pronunță cu hotărîre împotriva 
„depolitizării" O.N.U.

Guvernul sovietic cere ca proble
ma modului in care este înfăptuită 
declarația cu privire la întărirea 
securității internaționale să fie e- 
xaminată la cea de-a 26-a sesiune a 
Adunării Generale, pentru ca statele 
membre ale O.N.U. să poată cădea 
de acord asupra măsurilor practice 
in acest domeniu — se arată in în
cheierea scrisorii.

același timp, comitetul va lua in 
dezbatere problemele privind delimi
tarea platoului continental, conserva
rea resurselor biologice ale mării li
bere, protejarea mediului marin.

La invitația Asociației 
populare chineze pentru 
relațiile culturale și de prie
tenie cu țările străine,13 Pe_ 
kin a sosit intr-o vizită de prietenie 
o delegație a Societății britanice 
pentru ințclegerea anglo-chineză, a- 
nunță agenția China Nouă.

Partidul Muncitoresc din 
Turcia a fost interzis 
de Curtea Constituțională a Turciei.

Kim Ir Sen, președintele Ca- 
binetului de Miniștri al R.P.D. Co-

BlSCHIOIISfA CONFERIRII MONDIALE
PRIVIND PACEA MONDIALĂ PRIN DREPT

BELGRAD 21 — Corespondentul 
Agerpres, G. loncscu, transmite : 
Capitala Iugoslaviei găzduiește, ince- 
pind de miercuri, lucrările celei de-a 
V-a Conferințe mondiale privind 
pacea mondială prin drept. In sala 
de congrese a hotelului „Iugoslavia" 
s-au reunit peste 2000 de delegați 
din aproape 80 de țări, printre care 
și o delegație din România.

La festivitatea de deschidere a 
conferinței au luat parte personali
tăți politice iugoslave, șefi de misi
uni diplomatice, alți membri ai cor
pului diplomatic acreditați la Bel
grad. In numele șefului statului iu
goslav, participanțil au fost salutați 
de președintele Vece! Executive Fe
derale. Mitia Ribicici. Președintele 
Consiliului Asociației Juriștilor Iu
goslavi, Jivoin Aleksici, a dat apoi 
citire mesajului de salut adresat 
conferinței de președintele Iosip 
Broz Tito.

„Prezintă o deosebită importanță, 
se subliniază in mesaj, reunirea u- 
nui număr ații de mare de eminenți 
juriști din intreaga lume cu inten
ția de a-și aduce contribuția la pa
cea mondială prin drept. Lupta pen
tru pace, se arată in continuare in 
mesaj, cere in primul rind lupta 
pentru dreptul fiecărui popor la in
dependență și libertate*'. O puterni
că influență asupra dezvoltării pro
gresiste și asupra rolului dreptului,

s u a. 0 moțiune de abrogare 
a așa-numitei „rezoluții Formosa"

ADOPTATA DE COMISIA SENATORIALA PENTRU PRO
BLEMELE EXTERNE

WASHINGTON 21 (Agerpres). — 
Comisia senatorială a S.U.A. pentru 
problemele externe a adoptat miercuri 
in unanimitate o moțiune de abro
gare a rezoluției Congresului din 29 
ianuarie 1955. privind utilizarea for
țelor armate americane pentru pro
tejarea regimului ciankaișist din Tai

japonia Cereri pentru restabilirea 

drepturilor R.P. Chineze la O.N.U.
TOKIO. — Corespondentul A- 

gerpres, FI. Țuiu, transmite : Liga 
deputaților pentru normalizarea re
lațiilor japono-chineze a hotărit să 
prezinte actualei sesiuni a Dietei un 
proiect de rezoluție prin care cere 
parlamentului nipon să se pronunțe 
pentru recunoașterea Republicii 
l’opulare Chineze și stabilirea de re
lații diplomatice cu această țară. 
(După cum se știe. Liga a fost crea
tă anul trecut și la ea au aderat 
majoritatea membrilor Dietei).

In legătură cu aceeași problemă, 
Yoshikatsu Takeiri, președintele par
tidului Konieito, a afirmat, in ca
drul dezbaterilor parlamentare, că 
..in momentul de față este posibil ca 
Japonia să încheie un pact de ne
agresiune cu R.P. Chineză, dacă 
guvernul se conformează celor cinci 
principii de stabilire a relațiilor di
plomatice japono-chineze, cuprinse 
in comunicatul comun publicat la 2 
iulie in urma vizitei întreprinse la 
Pekin de delegația Komeito".

în același timp, deputatul socialist

întreruperea 

convorbirilor 
anglo-malteze

LA VALLETTA 21 (Agerpres). — 
Lordul Carrington, ministrul apărării 
al Marii Britanii, care a sosit luni in 
Malta pentru a purta convorbiri cu 
primul ministru Dom Mintoff, privi
tor la situația trupelor engleze dis
locate in insulă, a plecat subit 
miercuri spre Londra, a anunțat înal
tul comisar britanic în Malta. Potrivit 
agențiilor de presă, ultima întreve
dere dintre lordul Carrington și pre
mierul Mintoff s-a desfășurat intr-o 
atmosferă încordată. Cererea părții 
malteze de sporire a sumei plătite de 
Anglia drept chirie pentru baza sa 
militară din această insulă s-a lovit 
de reticența negociatorilor britanici.

Divergențele de vederi dintre Mal
ta și Marea Britanie rămin pe o 
arie foarte întinsă, dar guvernul 
britanic, după consultări cu N.A.T.O., 
va relua negocierile — a declarat 
ministrul britanic al apărării, lor
dul Carrington, la întoarcerea sa la 
Londra.

Q S3 S 3 3 C
reene. a primit delegația parlamen
tara libaneză, condusă de Salim Hai
dar, care se află in vizită la Phenian. 
Cu acest prilej, menționează A.C.T.C., 
a avut loc o convorbire prietenească.

Convorbiri între delega
țiile P.C.U.S. și Uniunii So
cialiste Arabe. A8en'lile tas s 
și M.E.N. anunță că, la sediul Uniu
nii Socialiste Arabe, a avut loc o in- 
tilnire intre delegațiile P.C.U.S., in 
frunte cu Boris Ponomariov, secretar 
al C.C. al P.C.U.S., și Uniunii Socia
liste Arabe, condusă de vicepremie- 
rul Aziz Sidky, care îndeplinește 
funcția de secretar general al Uniu
nii. Părțile au convenit să continue 
convorbirile la Alexandria, după în
cheierea lucrărilor Congresului Ge
neral al Uniunii Socialiste Arabe.

Un acord de c°°perare |n d°- 
meniul hidraulic șl al construcțiilor 
hidrotehnice a (ost semnat la Alger, 
intre Republica Populară Chineză și 
Algeria. 

în special internațional, au exercitat 
schimbările survenite in lume după 
al doilea război mondial, arată me
sajul. In Carta O.N.U. sint conținute 
principii de drept dc o importanță 
istorică. Aceste principii sint elabo
rate astfel incit reprezintă o cuce
rire importantă, un codex de norme 
privind comportarea și relațiile in
tre state. Aceste principii, se subli
niază in mesaj, presupun colabora
rea activă intre state, indiferent dc 
deosebirile in sistemele social-poli
tico, neamestecul in treburile inter
ne. soluționarea problrmclor litigi
oase pe cale pașnică, interzicerea 
amenințărilor șl a folosirii forței in 
relațiile internaționale. respectarea 
independenței, egalității în drepturi, 
integrității teritoriale a tuturor ță
rilor și a dreptului fiecărui popor 
dc R-și stabili singur dezvoltarea in
ternă, căile proprii de dezvoltare.

Pe agenda de lucru, aprobată de 
participanți, figurează dezbaterea 
unor teme de larg interes pentru 
dezvoltarea cooperării pașnice și în
țelegerii internaționale, cum sint : 
consolidarea Organizației Națiunilor 
Unite și a forurilor sale juridice ; 
dreptul și dezvoltarea națiunii ; 
dreptul și protecția mediului incon- 
jurător ; explorarea și valorificarea 
resurselor fundului oceanelor : drep
tul și transporturile internaționale ; 
dreptul și tehnologia computerilor.

wan. Moțiunea a fost prezentată de 
senatorii Frank Church și Charles 
Mathias.

Pentru a deveni efectivă, abroga
rea așa-numitei „rezoluții Formosa" 
urmează să fie aprobată de ambele 
camere ale Congresului — Senatul și 
Camera Reprezentanților.

Alura Kilayama a menționat că „gu
vernul trebuie să pună capăt încer
cărilor de a împiedica eforturile de
puse pentru restabilirea drepturilor 
R.P. Chineze la O.N.U. și să adop
te poziția conform căreia guvernul 
din Pekin este singurul guvern le
gitim in China și că Taiwanul este 
o parte a Chinei".

La rindul său, scrie ziarul Yomiu- 
ri. Toshio Kimura, locțiitor al mi
nistrului dc externe și membru al 
Partidului liberal democrat, de gu- 
vernămint, a afirmat in Comite
tul de politică externă al Camerei 
reprezentanților că „guvernul nipon 
nu trebuie să obiecteze față de re
stabilirea drepturilor legitime ale 
R.P. Chineze la O.N.U., intrucit opi
nia publică mondială este in favoa
rea prezenței Pekinului in organi
zația internațională". El a adăugat 
că „guvernul japonez știe că ma
joritatea populației țării dorește ca 
între Japonia și R.P. Chineză să 
existe relații diplomatice normale".

sudan După preluarea puterii 
de către noile autorități

1

KHARTUM 21 (Agerpres). — Has- 
hem El Atta, conducătorul recentei 
lovituri de stat din Sudan și noul 
șef al forțelor armate, a făcut o de
clarație la Khartum, in care a dat 
unele amănunte in legătură cu des
fășurarea acțiunilor de preluare a 
puterii de către noile autorități su
daneze. „Organizația ofițerilor li
beri — a arătat Hashem El Atta — 
a preluat puterea la 19 iulie, ora 
16,00, fără să întimpine vreo rezis
tență. Acțiunea s-a desfășurat in 
decurs de numai 45 de minute. Toa
te punctele nevralgice au fost ocu
pate. Cinci membri ai fostului Con
siliu al Comandamentului Revoluției, 
care se aflau in țară, au fost ares
tați. De asemenea, toți ceilalți mi
niștri au fost puși sub stare de arest 
la domiciliu".

Pe de altă parte, surse oficiale din 
Khartum anunță că legăturile tele
fonice ale Sudanului, întrerupte după

ACTIVITATE DIPLOMATICĂ PRIVIND 
EVOLUȚIA EVENIMENTELOR DIN IORDANIA

TRIPOLI 21 (Agerpres). — Pre
ședintele Consiliului Comandamentu
lui Revoluției din Libia, Moamer El 
Gedafi, a propus convocarea unei 
conferințe arabe la nivel înalt, fără 
participarea Iordaniei, consacrată a- 
nalizării situației create in urma de
nunțării de către guvernul iordanian 
a acordurilor de la Cairo și Amman.

Propunerea libiana a fost accep
tată de către guvernul R.A.U.. anun
ță agenția M.E.N.

Premierul Libanului. Saeb Salam, 
a declarat că țara sa este gata să 
participe la orice conferință arabă, 
indiferent la ce nivel.

Un purtător de cuvint iordanian, 
comentind propunerea șefului statu
lui libian, a exprimat rezerve in le
gătură cu faptul că Moamer El Ge
dafi nu a inclus Iordania printre 
țările chemate să particlDe la reu
niunea arabă la nivel înalt.

DAMASC. — Un purtător de cu
vint oficial sirian a declarat că mi
siunea întreprinsă de o delegație mi
litară siriană pe lingă autoritățile de 
la Amman nu a avut nici un rezul
tat, datorită pozițiilor divergente ale 
Siriei și Iordaniei in legătură cu 
problema activității organizațiilor 
palestinene pe teritoriul iordanian.

BRAZZAVILLE

Președintele N’Gouabi 
l-a primit pe ambasadorul 

României
BRAZZAVILLE 21 (Agerpres). — 

La 20 iulie, președintele Republicii 
Populare Congo. Marien N’Gouabi, a 
primit in audiență, la cerere, pe am
basadorul Republicii Socialiste Ro
mânia la Brazzaville. Alexandru 
Tujon. care i-a transmis un mesaj 
din partea președintelui Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia. Nicolae Ceaușescu.

Cu acest prilej, intre ambasadorul 
român și președintele Republicii 
Populare Congo a avut loc o con
vorbire care s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

„STATELE UNITE-
RESPONSABILE DE SITUAȚIA 

DIN INDOCHINA"
O declarație 

a lui Xuan Thuy
PARIS 21 (Agerpres) — Xuan 

Thuy, șeful delegației Republicii 
Democrate Vietnam la conferința 
cvadripartită de la Paris, a declarat 
presei că răspunsul la întrebarea 
dacă războiul din Indochina va con
tinua sau va lua sfirșit trebuie să 
vină din partea Statelor Unite. 
„Dacă S.U.A. ar fi îndeplinit pre
vederile Acordurilor de la Geneva 
din 1964. pacea ar fi fost instaurată" 
— a subliniat șeful delegației R.D.V. 
„Documentele secrete privind po
litica S.U.A. de escaladare a agre
siunii in Vietnam, date publicității 
de ..New York Times", „Washington 
Post" și de alte ziare americane, con
firmă pe deplin faptele arătate de 
noi incă cu multă vreme in urmă. 
Actuala situație gravă atit din Viet
nam, cit și din alte țări ale Peninsu
lei Indochincze, se datorește nu
mai acțiunilor agresive ale Admi
nistrației americane" — a relevat 
Xuan Thuy.

41 de ani de la crearea 
P. C. din Columbia

Cuvîntarea 
Iui Gilberto Vieira

BOGOTA 21 (Agerpres). — Luînd 
cuvîntul la ședința solemnă consa
crată. sărbătoririi a 41 de ani de la 
crearea Partidului Comunist din Co
lumbia, Gilberto Vieira, secretarul 
general al C.C., a arătat că, incă de 
la crearea sa, partidul comunist s-a 
aflat in primele rinduri ale luptei 
muncitorilor columbieni împotriva 
dominației imperialiste, pentru in
dependență națională. In etapa ac
tuală, a spus el. această luptă se des
fășoară sub lozinca „Pentru națio
nalizarea neintîrziată a întreprinde
rilor din industria petrolieră".

Arătind că. in prezent, muncitorii, 
țăranii și studenții columbieni incep 
să participe la această luptă ca o 
forță unită, Vieira a menționat po
sibilitatea creării unui front unit al 
forțelor progresiste, pentru formarea 
căruia partidul comunist s-a pro
nunțat deja in mai multe rinduri.

lovitura de stat, au fost restabilite. 
Totodată, aeroporturile internaționa
le au fost anunțate că avioanele pot 
survola spațiul aerian al Sudanului, 
fără a primi insă, deocamdată, per
misiunea de a ateriza la Khartum.

Răspunzind unei întrebări cu pri
vire la atitudinea Libanului față de 
lovitura de stat din Sudan, premie
rul libanez Saeb Salam a afirmat că 
țara sa, deși nu dispune de alte in
formații decit știrile de presă, do
rește prosperitate și stabilitate pen
tru Sudan. La rindul său, Abdel- 
Aziz Hussein, ministrul de stat al 
Kuweitului, a declarat că țara sa 
consideră că evenimentele din Su
dan sint o problemă internă. Un 
purtăior de cuvint al Ministerului de 
Externe algerian a subliniat că Al
geria recunoaște state, și nu regi
muri, afirmînd că o schimbare de 
regim intr-o țară este o problemă 
pur internă.

In urma evenimentelor petrecute 
in ultimele zile in Iordania, in lu
mea arabă are loc o intensă activitate 
diplomatică. Ministrul afacerilor ex
terne al Tunisiei, Mohamed Mas- 
moudi, care a fost însărcinat de pre
ședintele Bourguiba cu o misiune de 
mediere in noua criză iordaniano- 
palestineană, a părăsit miercuri Tu
nisul, plecind spre Amman. La ple
care, Masmoudi a declarat că obiec
tivul misiunii sale constă în recon
cilierea și restabilirea climatului de 
fraternitate dintre iordanieni și pa- 
lestineni. „Dacă se reliefează necesi
tatea ținerii unei conferințe la nivel 
înalt, a spus Masmoudi. o vom ține".

Yasser Arafat, președintele Comi
tetului Executiv al Organizației pen
tru eliberarea Palestinei, a avut 
miercuri o întrevedere cu președin
tele Siriei, generalul Hafez Assad — 
anunță ziarul palestinean ..Al Fa
tah". citat de agenția A.N.S.A. Au 
participat mai mulți lideri palesti- 
neni și ofițeri sirieni.

Pe de altă parte, două delegații 
ale organizației pentru eliberarea 
Palestinei au început un turneu in 
țările arabe pentru a-i informa pe 
șefii statelor respective despre si
tuația comandourilor palestinene din 
Iordania

CUVÎNTAREA LUI EDWARD GIEREK 
la intilnirea reprezentanților tineretului polonez

VARȘOVIA 21 (De la coresponden
tul nostru). — Miercuri, la Katowice 
a avut loc intilnirea reprezentanților 
tinerelului din intreaga Polonie cu 
tovarășii Edward Gierck, Jozef Cv- 
ranklewicz, Piotr Jaroszewicz și alți 
conducători polonezi.

In cuvintârea rostită cu acest pri
lej, primul secretar al C.C. al 
P.M.U.P., Edward Gierck a relevat 
obiectivele noi, de o deosebită im
portanță, care stau in fața partidu
lui. a întregului popor in toate do
meniile de activitate. Vorbitorul a 
subliniat că tineretului li revine sar
cina patriotică de a prelua ștafeta 
generațiilor de constructori ai socia
lismului. de luptători pentru inde
pendență și libertate. El a subliniat 
importanța creșterii potențialului eco
nomic, științific, tehnic și cultural in 
procesul de întărire a poziției inter
naționale a Poloniei. „Avem toate 
condițiile externe și interne In ve
derea realizării acestui scop. Sint 
necesare două lucruri : o politică
justă și o muncă continuă, bine or
ganizată a întregului popor", a spus 
Edward Gierek.

Referindu-se, in continuare, la sar
cinile care stau in fața țării, vorbito
rul a arătat că este vorba in primul 
rind de înfăptuirea revoluției tehni
ce și științifice care să transforme 
Polonia intr-o țară puternică și di
namică. Trebuie să lichidăm cit mai

DIN LUMEA CAPITALULUI
CONCLUZIILE UNUI ECONOMIST AMERICAN:

„Depresiune, șomaj, inflație"
Sub acest titlu, cunoscutul economist american VICTOR

PERLO, publică in rev 
amplu studiu consacrat 
probleme cu care este 
articol :

„Administrația promisese să asigure 
pînă in 1971 ieșirea rapidă din cri
za economică, reducerea substanțială 
a șomajului și scăderea ritmului in
flației, prevăzindu-se totodată o creș
tere a produsului național global cu 
9 la sută.

Rezultatele primului trimestru de
monstrează că prognozele oficiale 
s-au dovedit excesiv de optimiste. 
Datele preliminare privind produc
ția globală indică o creștere a pro
dusului național total cu numai 1,56 
la sută. Chiar și acest spor a fost 
asigurat doar pe seama înviorării 
activității de afaceri, după termina
rea grevei la intreprinderile „Gene
ral Motors". Dacă dintre datele fi
nale se exclude creșterea volumului 
producției pe această bază, decurge 
că ritmul de creștere anuală abia 
depășește 1 la sută. Este deja o do
vadă a unei stagnări vădite.

Dacă analizăm situația economică, 
chiar excluzind ramurile asupra că
rora influențează mișcarea grevistă, 
vom vedea că pe ansamblul indus
triei declinul continuă. In cel mai 
bun caz se poate spune că economia 
se află intr-o fază de depresiune.

în aceste condiții nu este de aș
teptat o reducere a șomajului. Po
trivit datelor oficiale, in luna apri
lie 1971, aproape 5 milioane de oa
meni nu au avut de lucru. Procen
tul șomajului a atins apogeul in 
luna decembrie a anului trecut (6,2 
la sută). Creșterea numărului celor 
fără lucru in rindul muncitorilor 
negri, potrivit unor date vădit mic
șorate, a înregistrat aproape 9,5 la 
sută. Șomajul este foarte ridicat în 
rindurile militarilor demobilizați din 
Vietnam.

Este aproape sigură creșterea în 
continuare a șomajului in această 
vară, cind. după terminarea școlii, 
în armata de muncitori vor intra mi
lioane de tineri. Iată de ce există 
atit de puține motive să se aștepte 
reducerea șomajului in al doilea se
mestru al anului, așa cum se pre
văzuse.

Indicele prețurilor de consum, care 
în 1970 a sporit cu 5.5 la sută, a 
crescut, în primele trei luni ale a- 
nului curent, cu 0,6 la sută. In fe
lul acesta, ritmul mediu anual de 
creștere a prețurilor reprezintă 2,4 la 
sută.

Din punct de vedere politic, in
flația joacă un rol mai mare chiar 
decit șomajul. Căci după indicele 
prețurilor se orientează cerințele 
muncitorilor privind majorarea sa-
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O realitate dureros resimțită 
de consumatori — spirala prețurilor

Săptămînalul vest-german „DER SPIEGEL** publică tabelul de mai 
jos privind creșterea, in decurs de cinci ani (1965—1970), a prețurilor 
la bunurile de larg consum in cele șase țâri ale Pieței comune și in 
Anglia :

Olanda
Marea Britanie 
Franța
Belgia 
Luxemburg 
Italia
R. F. a Germaniei

In graiul lor sec, aceste date Ilustrează în mod semnificativ una 
din realitățile social-cconomice cele mai caracteristice ale orînduirii ca
pitaliste : sporirea continuă a poverii pe care o reprezintă pentru ma
sele largi achiziționarea bunurilor esențiale ale vieții de toate zilele. 
O grăitoare reflectare a dimensiunilor nemulțumirii populare față de 
această situație o constituie amplele mișcări revendicative care au loc 
în momentul de față in țările menționate, ca și în alte țări ale lumii 
capitaliste.

GREVĂ GENERALĂ ÎN URUGUAY
(De la corespondentul nostru, V. 

Oros). Centrala oamenilor muncii din 
Uruguay a răspuns printr-o grevă 
generală de 24 de ore hotăririi guver
nului de a restabili măsurile excep
ționale de securitate, care sint echi
valente cu o stare de asediu atenua
tă. Surse ale centralei sindicale in
formează că au aderat la grevă circa 
o jumătate de milion de muncitori 
și funcționari, ceea ce a dus la pa
ralizarea activității întreprinderilor 
industriale, a instituțiilor, firmelor 
comerciale, băncilor, universităților, 
școlilor, teatrelor, căilor ferate, por
turilor. transportului urban și a altor 

rapid, a spus el, orice manifestări de 
înapoiere in economie, cultură și 
știință. Aceasta impune schimbări in 
planificare, in organizarea vieții eco
nomice și sociale, cultivarea senti
mentului de responsabilitate și a da
toriei de a munci pentru patrie, 
pentru dezvoltarea ei socialistă. Pri
mul secretar al C.C. al P.M.U.P. 
a relevat, apoi, necesitatea creșterii 
simțitoare a producției agricole, a 
construcțiilor de locuințe și elaboră
rii unui program vast de dezvoltare 
a întregii economii naționale pe o 
perioadă de 10 ani.

In continuare, el a arătat că „pro
gresul in toate domeniile vieții de
pinde in mare măsură de împletirea 
experienței și cunoștințelor cadrelor 
mai vechi cu dinamismul și curajul 
tinerilor. O expresie a interesului 
profund din partea partidului pentru 
situația tineretului o constituie hotâ- 
rirea de a convoca, in viitorul nu 
prea îndepărtat, o plenară a Comi
tetului Central consacrată probleme
lor tinerei generații. Acordăm o im
portanță deosebită dezvoltării con
științei politice și unității ideologica 
a tineretului, unității scopurilor, sar
cinilor, obligațiilor și drepturilor or
ganizațiilor de tineret in opera de 
construire a socialismului de cătrA 
intregul nostru popor, a spus Edward 
Gierek.

ista sovietică „NOVOE VREMEA" un 
evoluției economiei S.U.A. și marilor 
confruntată. Publicăm extrase din 

lariului în legătură cu creșterea cos
tului vieții. Recurgind la greva de 
durată, muncitorii companiei „Ge
neral Motors" au obținut reînscrie- 
rea in contractul colectiv a obliga
ției companiei de a le majora sala
riul in funcție de creșterea prețuri
lor. Acesta este un bun exemplu 
pentru muncitorii metalurgiști și 
pentru cei din alte ramuri indus
triale.

In speranța de a urni economia 
dintr-un punct mort, Administrația 
se bizuie pe „consumator". In pri
măvara acestui an, comerțul cu a- 
mănuntul a crescut intr-adevăr cu 
7 la sută față de aceeași perioada 
a anului trecut. Dar nivelul consu
mului depinde, in primul rind, de 
salariile muncitorilor. Incepind din 
august 1970 pină in martie 1971, ma
jorarea lor a rămas insă mult in 
urma creșterii costului vieții.

Datorită crizei, a crescut totodată 
rapid numărul celor nevoiți să re
curgă la ajutoare — săraci și lipsiți 
de lucru, de speranța de a-1 avea, 
oameni pe care capitalismul i-a ra
diat de pe listele populației active. 
In ultimii zece ani, numărul aces
tora s-a dublat și in prezent depă
șește 13 milioane.

Administrația încearcă să economi
sească fiecare cent pentru acoperi
rea cheltuielilor militare, pentru re
ducerea impozitelor corporațiilor șl 
ale celor avuți, reducind nume
roase prevederi din bugetul fede
ral pentru fondurile de ajutor. Re
simțind lipsa mijloacelor bănești, 
autoritățile municipale au început să 
elibereze mii de funcționari, ceea ce 
înseamnă restringerea serviciilor de 
necesitate vitală. în multe orașe a 
apărut primejdia închiderii școlilor 
din cauza lipsei de mijloace pentru 
retribuirea personalului didactic.

în economia Statelor Unite îșl 
spune cuvîntul. și incă destul de ra
pid, situația balanței de plăți. După 
datele lui .,Morgan Garanty Trust 
Company", deficitul oficial al balan
ței de plăți in primul trimestru al 
anului curent a crescut la 5 miliar
de. ceea ce este egal cu un deficit 
anual de 20 miliarde dolari.

Războiul din Vietnam complică 
toate problemele economice și fi
nanciare ale țării, fără a mai spune 
că el a agravat fără precedent toa 
te contradicțiile politicii interne. De 
aceea nu se poate aștepta o ten
dință ascendentă în economie pină 
cind nu se va pune capăt războiului".

27,0 la sută 
25,0 „ „
23,5 „ „
18.7 „ „
16,0 „ „
15.8 „ „
14,1 „ „

sectoare. Centrala oamenilor muncii 
a cerut, do asemenea, reprimirea la 
lucru a muncitorilor concediați în 
cursul perioadei de regim excepțio
nal.

Liber Seregni. candidatul la pre
ședinție din partea „frontului larg“ 
(coaliție a forțelor de stingă, alcă
tuită din comuniști, socialiști, demo- 
crat-creștini, din alte grupări mai 
mici, precum și din dizidenți ai par
tidelor tradiționale „Blanco" și „Co
lorado"), a adresat oamenilor muncii 
un mesaj radiotelevizat, chemindu-i 
la lupta pentru apărarea libertăților 
democratice.
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