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MITINGUL PRIETENIEI DINTRE

PARTIDUL COMUNIST ROMÂN

Șl PARTIDUL DE STlNGA-COMUNIȘTII

Miercuri la amiază, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român. împreună cu tovarășul 

HEN RIK Hi RM 1NSSON, 
președintele Partidului de stînga- 
comuniștii din Suedia, care se află 
în țara noastră, au vizitat uzina 
de țevi „Republica" din Capitală.

Cei doi conducători de partid au 
fost însoțiți de tovarășii Gheorghe 
Pană, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R., 
Miu Dobrescu, membru supleant 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R.. Ghizela Vass, șef de secție 
la C.C. al P.C.R.. iar din partea 
suedeză de tovarășii Lars Werner, 
vicepreședinte al P.S.C.S., și Eivor 
Marklund, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.S.C.S.

Străbătînd Capitala, în drum 
spre cunoscuta uzină bucureșteană. 
oaspeții traversează modernul car

Cuvîntarea tovarășului
e Ceaușescu

Cuvîntarea tovarășului

Carl-Henrik Hermansson
Dragi tovarăși,

Doresc să încep prin a vă adresa 
dumneavoastră, întregului colectiv 
de oameni ai muncii din uzina 
„Republica", un salut călduros din 
partea Comitetului Central al 
partidului nostru comunist. (A- 
plauze puternice, urale ; se scan
dează „Ceaușescu — P.C.R.").

Intîlnirea de astăzi este consa
crată prieteniei dintre Partidul Co
munist Român și Partidul de stîn- 
ga-comuniștii din Suedia, întîlnire 
organizată cu prilejul vizitei în 
România a delegației conduse de 
tovarășul Hermansson. Aș aprecia 
— și cred că tovarășul Hermans
son va fi de acord cu mine — că 
această întîlnire are un sens mai 
larg, și anume, consider că ea este 
o manifestare a prieteniei dintre 
poporul român și poporul suedez. 
(Aplauze puternice, urale).

Partidul comuniștilor suedezi are 
vechi tradiții de luptă, el joacă un 
rol important în viața politică din 
Suedia. Ca fiecare partid comunist, 
el se străduiește să înfăptuiască in 
viață programul său, care cores
punde năzuințelor poporului sue
dez _ așa cum programul partidu
lui nostru corespunde năzuințelor 
poporului român. întrucît partidele 
noastre joacă un rol de seamă in 
viața societății din cele două țări, 
putem spune că prietenia dintre 
comuniștii români și suedezi expri
mă și prietenia dintre popoarele 
noastre. (Aplauze prelungite, urale). 

tier „Titan", care se întinde pe 
aproape 700 ha. Noul cartier, situat 
în apropierea unei puternice zone 
industriale a orașului, se recoman
dă prin arhitectura modernă a 
construcțiilor.

La intrarea în uzină, oaspeții 
sînt salutați de tovarășii Dumitru 
Popa, membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului municipal- 
București al P.C.R., Nicolae Aga- 
chi, ministrul industriei metalurgi
ce, de colectivul de conducere al 
întreprinderii, de reprezentanți ai 
comitetului de partid și ai organi
zațiilor obștești.

Un mare număr de muncitori. In
gineri și tehnicieni ai marii uzine 
bucureștene fac oaspeților o primire 
călduroasă, simbol al spiritului in
ternaționalist de care este animata 
clasa noastră muncitoare, al solida
rității care stă la baza relațiilor 
dintre comuniștii români și cei sue

Intre comuniștii români și comu
niștii suedezi, intre clasa munci
toare din România și clasa munci
toare din Suedia,. între popoarele 
țărilor noastre există vechi relații 
de colaborare. Raporturile de prie
tenie și colaborare dintre partide
le noastre capătă astăzi un conți
nut nou în lupta pentru securitate 
în Europa, pentru pace, pentru 
dreptul popoarelor de a-și hotărî 
dezvoltarea așa cum o doresc ele, 
fără nici un amestec din afară. 
(Aplauze prelungite).

Noi, comuniștii români, dăm o a- 
preciere deosebită activității comu
niștilor din Suedia ca. în general, 
activității partidelor comuniste ;i 
forțelor antiimperialiste de pretu
tindeni. Partideie comuniste au un 
rol tot mai important în lupta u- 
nită a forțelor progresiste. în frun
te cu clasa muncitoare din fiecare 
țară, împotriva politicii imperialis
te de forță și dictat, pentru înce
tarea conflictelor și războaielor 
dintre state, care mai au loc în di
ferite zone ale lumii, pentru so
luționarea acestora pe cale politică, 
pentru retragerea totală a trupelor 
Statelor Unite din Indochina, înce
tarea oricărui amestec în treburile 
altor popoare, respectarea dreptului 
sacru al fiecărei națiuni de a fi stu
pină pe destinele sale, pe bogățiile 
sale naționale, de a-și hotărî dez
voltarea economică și socială cores- 

(Continuare în pag. a IlI-a) 

dezi. Pe o mare pancartă era înscri
să, în limbile română și suedeză, 
urarea „Bine ați venit, dragi oas
peți Tinere fete oferă buchete 
de flori.

După ce directorul uzinei. Con
stantin Iordache, exprimă bucuria 
și satisfacția de a avea în mijlocul 
colectivului de muncitori pe tovară
șul Nicolae Ceaușescu, pe tovarășul 
Carl-Henrik Hermansson, invită pe 
oaspeți in pavilionul central al în
treprinderii, unde, cu ajutorul unor 
machete, grafice și hărți, sînt infor
mați despre realizările aceste' 
prestigioase uzine.

In discuții se arată că uzina a cu
noscut in ultimii ani, datorită poli
ticii Partidului Comunist Român de 
dezvoltare puternică a industriei so
cialiste, o extindere corespunzătoa
re cerințelor economiei noastre na
ționale. Au fost puse în funcțiune 
un laminor de 6 țoii, proiectat și 
realizat in întregime in țară, care a

Dragi tovarăși români,

Vă rog să mă scuzați că nu pot 
vorbi in limba română și trebuie 
să vă transmit salutul nostru in 
limba suedeză (Aplauze). (Această 
frază a fost rostită în limba ro
mână).

Delegația noastră este foarte bu
curoasă că are posibilitatea de a vi
zita uzina „Republica" și de a se 
întîlni cu colectivul său de muncă. 
Adresez în același timp vii mulțu
miri pentru primirea călduroasă de 
care ne-am bucurat.

Evoluția din România și Suedia a 
urmat odinioară un curs paralel în 
multe privințe. Capitalismul a înce
put să se dezvolte aproximativ con
comitent în ambele țări. Primele 
sindicate s-au înființat în același 
timp, așa cum s-a întîmplat și cu 
partidele social-democrate. După 
primul război mondial, în’ ambele 
țări s-a simțit nevoia creării unui 
partid cu adevărat revoluționar, 
clădit pe învățătura lui Marx și a 
lui Lenin. S-au creat partidele co
muniste.

Partidul Comunist din România a 
fost silit curînd să intre în ilegali
tate, în timp ce partidul suedez avea 
posibilitatea să activeze deschis. To
tuși, legăturile dintre cele două par
tide nu au fost întrerupte. La Dof- 

mărit producția anuală de lamina
te la cald a întreprinderii de la 
126 000 la 215 000 tone, o secție pen
tru producerea țevilor la rece cu o 
capacitate anuală de 20 000 tone și 
alte instalații și utilaje moderne, 
care au sporit simțitor producția și 
eficacitatea economică a acestei uni
tăți. Numai.în precedentul plan cin
cinal. valoarea producției-marfă a 
întreprinderii a înregistrat o creș
tere de 45 la sută. Gazdele arată 
că datorită sprijinului permanent 
acordat de partid și de stat, perso
nal de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cu prilejul altor vizite făcute în în
treprindere, au fost luate a serie de 
măsuri care au dus la îmbunătăți
rea întregii activități economice, la 
creșterea productivității muncii, re
ducerea prețului de cost. De aseme
nea, sînt înfățișate realizările pe 
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tana, închisoarea care astăzi este 
transformată în muzeu și unde atît 
de mulți dintre luptătorii revolu
ționari din România au fost întem
nițați—chiar tovarășul Ceaușescu— 
am putut găsi documente care a- 
testă că partidul nostru a participat 
la mișcarea de solidaritate interna
țională care cerea amnistierea de- 
țînuților politici din România.

Tovarășii noștri români conduc 
astăzi lupta de construire a socia
lismului .și comunismului în aceas
tă țară. în Suedia continuă să dom
nească capitalismul. Muncitorii nu 
au nici o putere reală în fabrici 
și în alte locuri de muncă. Pu
terea decisivă se află în mîinile 
capitalului monopolist. Poporul 
muncilor trebuie să lupte cu tărie 
împotriva jafului monopolurilor și 
al statului capitalist pentru a-și 
apăra și spori salariile reale.

Clasa muncitoare suedeză este 
bine organizată. Practic, toți mun
citorii salariați sînt membri ai or
ganizațiilor sindicale. Social-demo- 
crații și comuniștii dețin împreună 
majoritatea locurilor din Parla
ment. Dar, după părerea noastră, 
această mare forță, pe care repre
zentanții clasei muncitoare suedeze 
o au la un loc, nu este folosită 
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Miercuri s-au încheiat convor
birile intre delegația Partidului 
Comunist Român, condusă de to
varășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al P.C.R., și delegația 
Partidului de ștînga-comunistii din 
Suedia, condusă de tovarășul Carl- 
Henrik Hermansson, președintele 
P.S.C.S.

Din partea suedeză au participat 
tovarășii Lars Werner, vicepre
ședinte al P.S.C.S., și Eivor Mark
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0 poartă deschisă 
spre făurirea 

României moderne
150 de ani de la mișca
rea revoluționară con
dusă de Tudor Vladimi- 

rescu

MESAJUL ADRESAI DE TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUSESCU,

î 7

secretar general al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat,

LOCUITORILOR SATULUI AVERESTI - NEAMȚ
Dragi tovarăși,
Doresc, înainte de țoale, să 

vă mulțumesc in mod cordial 
pentru mesajul trimis și pen
tru călduroasele urări pe care 
mi le-ați adresat cu ocazia 
aniversării a cinci secole de la 
atestarea documentară a satu
lui Avcrești.

Desigur, împlinirea a 500 
de ani de existență reprezintă 
un eveniment important în 
viața satului dumneavoastră 
— și împărtășesc întrutotul 
entuziasmul și bucuria cu care 
l-ați sărbătorit. îmi este, de 
aceea, deosebit de plăcut să 
adresez, cu acest prilej, comi
tetului comunal de partid, co
muniștilor, tuturor locuitorilor 
satului Averești, precum și 
tuturor fiilor lui care în pre
zent trăiesc și lucrează în 
alte localități ale țării, cele 
mai calde felicitări din partea 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, a Con
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Vizita 
primului ministru 
al Iranului, Amir 
Abbas Hoveyda 

lund, membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.S.C.S., iar din 
partea română, tovarășii Gheorghe 
Pană, membru al Comitetului E- 
xecutiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R., Miu Do
brescu, membru supleant al Co
mitetului Executiv al C.C. al PiC.R , 
Ghizela Vass, șef de secție la C.C. 
al P.C.R.

Convorbirile s-au desfășurat in
tr-un spirit de caldă prietenie to

a primit pe ambasadorul 
II. R. S. S.

Miercuri, 18 august a.c., tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al P.C.R., președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, a primit pe Vasili Ivano- 
vici Drozdenko, ambasadorul extra

ciliului de Stat .și a .guvernu
lui. din partea mea personal.

Societatea socialistă pe care 
o făurim deschide satului ro
mânesc mari perspective de 
progres și dezvoltare multi
laterală ; sînt încredințat că, 
muncind cu hărnicie și price
pere, alături de întregul nos
tru popor, pentru transpunerea 
in viață a politicii partidului 
nostru, de construcție socia
listă, punînd tot mai larg 
în valoare marile avantaje 
ale agriculturii cooperativizate, 
veți asigura ridicarea continuă 
— economică, socială și cultu
rală — a satului dumneavoas
tră, veți face această veche 
așezare a patriei noastre să 
devină tot mai prosperă și în
floritoare.

Vă doresc, dragi tovarăși, 
noi și mari succese în întrea
ga activitate pe care o desfă- 
șurați, multă sănătate și fe
ricire. 

Primirea de către președintele 
Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, 

a ambasadorului Libanului

vărășească, caracteristică pentru 
relațiile dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul de stînga-co- 
muniștii din Suedia.

★
în aceeași zi, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu a oferit un dejun in 
cinstea oaspeților. Au participat 
tovarășii Paul Niculescu-Mizil. 
Gheorghe Pană, Dumitru Popa, 
Gheorghe Stoica, Miu Dobrescu, 
Ghizela Vass, Alexandru Sencovici.

ordinar și plenipotențiar al U.R.S.S. 
la București, la cererea acestuia.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire care s-a desfășurat într-o 
atmosferă tovărășească.
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LA CONSTANTA
SOARELE

ÎNTÎLNEȘTE
ROMÂNIA

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit miercuri pe ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al Liba
nului la București, Robert Klat, in

legătură cu plecarea sa definitiv 
din țara noastră.

La primire, care s-a desfășura 
intr-o atmosferă de cordialitate, 
participat Nicolae Ecobescu, ad 
junct al ministrului afacerilor ex 
terne. (Agerpres

COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI PROGRESIST 
AL OAMENILOR MUNCII DIN CIPRU

NICOSIA
Comitetul Central al Partidului Comunist Român vă transmite dum 

neavoastră și tuturor membrilor A.K.E.L. calde felicitări și salutări fră 
țești cu ocazia celei de-a 45-a aniversări a creării Partidului Progresis 
al Oamenilor Muncii din Cipru.

Animați de profunde sentimente internaționaliste, comuniștii, po 
porul român urmăresc cu viu interes și caldă simpatie activitatea neobo 
sită desfășurată de partidul dv. pentru satisfacerea intereselor vitale al 
clasei muncitoare, ale maselor largi populare, pentru dezvoltarea țări 
pe calea progresului, pentru apărarea și consolidarea independenței ? 
suveranității Ciprului, împotriva acțiunilor agresive ale imperlalismulu 
pentru colaborare și înțelegere între popoare.

Exprimîndu-ne convingerea că relațiile frățești dintre partidei 
noastre, bazate pe principiile marxism-leninismului și internaționalismu 
lui proletar, ale independenței și egalității în drepturi, neamestecului î 
treburile interne, se vor dezvolta și în' viitor, vă urăm, dragi tovarăș 
noi succese în lupta ce o duceți pentru triumful cauzei nobile a demo 
crației, libertății, independenței naționale, socialismului și păcii.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
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O POARTĂ DESCHISĂ
SPRE FĂURIREA

ROMÂNIEI MODERNE
In marea carte o trecutului milenar al patriei, mișcarea detfoșu- 

rc!a acum 150 de ani, în numele felurilor de eliberare sociala si 
naționala ale maselor populare, se înscrie ca unul din cele 
moi remarcabile momente, iar conducătorul ei, Tudor Vadimi- 
rCSC|U' ■ C° Un° ^'n figuri de luptător revoluționar. Ieșit din
rindurile poporului, Tudor s-a identificat cu năzuințele seculare de 
dreptate sociala și o viață mai buna ale maselor largi. El a chemat 
țărănimea so se ridice ,,cu furci și lănci pentru a dobîndi libertatea 
si egal tatea, o impune desființarea privilegiilor boierimii ; de aceea 
țăranii ou alergat cu atita elan sub stindardul său, formînd o ade
vărată caste, căreia hici o forță locală nu i-a putut rezista.

Fatriot înflăcărat, exponent al conștiinței naționale, Tudor a 
ridicat in același timp poporul la luptă pentru scuturarea jugului 
otoman, pentru alungarea fanarioților, pentru dobînd rea indepen- 
dentei naționale. îndemnurile lui la întrajutorare cu frații de peste 
Milcov au dat expresie cerinței obiective de unire politică a țărilor 
române, contribuind la stimularea acestei cerințe, tot moi stringent 
reclamată de progresul societății românești.

în mișcarea revoluționară din 1821 găsim de fapt prefigurate 
marile obiective care au însuflețit generațiile făuritorilor României

moderne. Este ceea co explică profunda înrîurire po care «a a exorci- 
tat-o asupra dezvoltării ulterioare a țării.

împlinirea a 150 de ani dc la evenimentele din 1821 este cele
brată ca o adevărată sărbătoare de cei ce înalță, în vremurile 
noastre, edificiul măreț al societății în care țelurile dreptății so
cialo și independenței naționale și-au găsit pe deplin împlinirea.

în cadrul acestoi aniversări, „Scînteia" a publicat un șir de ar
ticole care au pus în lumina diferite aspecte ale evenimentelor de 
acum un veac și jumătate. Au fost evocate condițiile interne de or
din economic, social, politic care au generat mișcarea, s-au contu
rat încadrarea ei în contextul internațional al epocii, precum și le
găturile cu mișcările revoluționare desfășurate în alte țări. Au fost 
înfaț.'șalo obiectivele urmărite de luptătorii din 1821, programul lor 
social și național. Un articol distinct a fost consacrat influenței pu
ternice exercitate de mișcarea condusă de Tudor Viadimirescu în 
toate provinciilo românești, acțiunilor de solidaritate cărora le-a dat 
naștere în Moldova, ca și în Transilvania, și care au făcut din această 
mișcare o semnificativă manifestare a conștiinței naționale a între
gului popor român.

Articolul din numărul de față își propune să înfățișeze aspecle 
ale consecințelor imediate și de perspectivă ale mișcării din 1821.

Ea 1821 poporul român a deschis 
în iureș impetuos o poartă largă pe 
drumul spre istoria modernă. Ță
rani aserviți, moșneni, panduri ; 
meșteșugari și târgoveți, negustori : 
mica boierime liberală ; tot ce In 
Țara Romanească se simțea apăsat, 
exploatat, frinat și umilit de îngră
diri și corvezi, de privilegii excesive 
feudale și de dominația străină, s-a 
ridicat, in numele libertății și drep
tății sociale. în numele independen
ței si suveranității naționale.

După propriile sale cuvinte. Tudor 
Viadimirescu a ridicat steagul luptei 
revoluționare — „pcnlru binele și 
folosul a toată țara" — ca sâ împli
nească cererile norodului, să smulgă 
puterea din miinile jefuitorilor, să ia 
„averile cele râu agonisite ale tira
nilor boieri", să înlăture pe „domnii 
ce au stăpinit pină acum" și pe 
„vrăjmașul ce sc va arăta împotriva 
drepturilor țârii". „Eu alt3 nu sint
- scria Tudor in februarie 1821 —

decit un om luat de câtre tot noro
dul țării cel amârit și dosâdit din 
pricina jefuitorilor, ca sâ fiu chiver- 
nisitor in treaba cererii dreptăților".

Slugerul din Vladimirii Gorjului 
Întruchipa sentimente ieșite din a- 
dincul conștiinței unității naționale 
atunci cind. pentru izbinda marilor 
imperative, s-a gindit și la întraju
torarea frățească cu cei de peste Mil- 

■ . . „ca unii ce sîntem de un neam, 
de o lege și supt aceeași stăpinire... 
iiind la un gînd și intr-un glas cu 
Moldova, să putem ciștiga deopo
trivă dreptățile acestor Prințipaturi 
aiutorindu-ne unii pe alții". De ase
menea țăranilor transilvani. Tudor 
le-a insuflat speranțe legitimate de 
aceeași comunitate națională ; atiția 
din ei. învățind pe de rost cuprinsul 
proclamației de la Padeș, au așteptat 
pe crăiuțul Todoruț să le aducă drep
tate ; atiția au trecut direct Munții 
și s-au înrolat în rindurile panduri
lor. slujind aceluiași ideal.

O mișcare desfășurată sub semnul 
unor atit de legitime aspirații nu 
putea să nu aibă profunde urmări. 
Represaliile și ocupația otomană au 
fost mai grele, e drept, după înfrin- 
gere. Dar noile cerințe obiective de 
dezvoltare a societății pe plan econo
mic. social, național — nu mai 
puteau fi multă vreme nesocotite. 
Astfel, domnia fanariotă câzind prin 
revoluție. — o dată cu numirea noi
lor domni in cele două Principate, 
care are loc in iulie 1822. Poarta 
admitea restabilirea domniilor pă- 
mintene. naționale. Se dobindea prin 
aceasta un prim punct din progra
mul revoluționar ; și o dată cu el. 
încrederea in perseverare. Alte îm
pliniri erau numai aminate.

Peste consecințele imediate, revolu
ția lui Tudor a reverberat lumina sa 
pină departe in viitor. Moment cru
cial in istoria mișcărilor sociale și na
ționale. ea a avut urmări din cele mai 
profunde pentru viața politică și so
cial-economică a poporului roman, 
de-a lungul secolului al XIX-lea a 
dat puternic impuls luptei pentru so
luționarea pe cale revoluționară a 
unor probleme acute ce se puneau în 
fața societății românești. „Întîmplări- 
lor de la 1821 sîntem datori cu orice 
propășire am făcut de atunce" — a spus 
Mihail Kogălniceanu. in cunoscutul 
6ău discurs din 1843. Și tot el a 
•-ris 30 de ani mai tirziu : „Revolu
ția sa națională și socială este sim- 
burele nu numai al revoJuțiunii din 
1848. dar și al actului de emancipa- 
țiune din 2 mai 18G4". Pentru propă
șirea ei națională și social-economică. 
România modernă ii este datoare 
insă mișcării lui Tudor cu mai mult 
decit atit. Pe drumul ei ascendent, 
căutăm să desprindem astăzi, din
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Fraților locuitori ai Țârii Rumâ- 
nești, veri de ce neam veți fi !

Nici o pravilă nu oprește pre om 
de a întîmpina răul cu râu ! Șarpele, 
cind iți iese înainte, dai cu ciomagul 
de-l lovești, ca să-ți aperi viiața, 
care de mai multe ori nu să primej
duiește din mușcarea lui !

Dar pre balaurii care ne înghit de 
ri;. căpeteniile noastre, zic, atit cele 
bisericești cit și cele politicești, pină 
cind să-i suferim a ne suge singcle 
din noi ? Pină cind să le Hm robi ?

Veniți dar fraților, cu toții, cu rău 
tă pierdem pe cei răi, ca sâ ne fie 
noaă bine ! Si să să aleagă din că
peteniile noastre cei care pot să tie 
buni. Aceia sînt ai noștri și cu noi 
dinpreună vor lucra binele, ca sâ le 
fie și lor bine, precum ne sint fă- 
găduiți.

Nu vă leneviți, ci siliți dă veniți in 
grabă cu toții : care aveți arme, cu 
arme, iar care nu aveți arme, 
cu furci de fier și cu ,lănci. Să vă 
faceți degrabă, și să veniți unde veți 
auzi că să află Adunarea cea orin- 
duită pentru binele și folosul a toată 
tara Și ceiace va povățui mai marii 
Adunării, aceia să urmați, și unde vă 
vor chema ei, acolo să mergeți. Că 
ne aiunge, fraților, atita vreme de 
cind lacrămile noastre nu s-au uscat!

Și iar sâ știți că niminea dintre noi 
nu este slobod. în vremea aceștii A- 

amprenta străduințelor seculare. în
demnul și programul insuși de la 
1821.

★
Cele petrecute in vremea lui Tu

dor au determinat efecte, prin esen
ța lor, similare, atit In Țara Româ
nească. cit și in Moldova.

Peste Munți, Brașovul și Sibiul, 
Banatul, de la Lugoj la Orșova, găz
duind nu numai refugiul celor ce 
se temuseră de dezlănțuirea poporu
lui, ci și pe oamenii Vladimirescului, 
au adăugat noi intensități înfrățirii 
dintre o parte și alta a Carpaților. 
încercările de răscoală din 1826. din 
Oltenia, au fost pregătite de către 
foști căpitani panduri — Sunion Me- 
hedințeanul, Ghiță Cuțui și serdarul 
Toma Brâtianu — pe teritoriul ba- 
nato-transilvan. si cu sprijin trans
carpatin. Societăți literare „pe față" 
și politice „in taină" — numărind in
tre inițiatori pe N. Văcărescu, Ilarion 
al Argeșului. Constantin și loan Cim- 
pineanu. Iordache și Dinicu Golescu 
— s-au năs -ut in refugiul de la Bra
șov și au continuat să se dezvolte la 
București. Tot astfel, spiritul de re
voltă, semnalat după 1821 intre gră
nicerii și minerii bănățeni, atestă nu 
numai o stare endemică, ci și o re
ciprocitate de influențe.

150 de ani de k mișcarea revoluționară

In Principate, revendicările de la 
1821 aveau să-și găsească expresie 
întreită, socială, economică și politi
că. și în prevederile tratatului de la 
Adrianopol din 1829. care încheia 
războiul dintre Rusia și Turcia. Un 
osibit act pentru Moldova și Țar?. 
Românească inclus acestui tratat 
stipula autonomie administrativă, li
bertate comercială și industrială 
pentru ambele țări române. El men
ținea insă stâpinirea străină ! O le
giuire nouă — Regulamentul Orga
nic — avea să transpună in prac
tică hotăririle tratatului. Ea preve
dea crearea instituțiilor moderne de 
stat ; simplifica multitudinea impo
zitelor de natură feudală ; încuraja 
modernizarea de tip capitalist în 
agricultură și in industrie... dar nu 
in profitul tuturor. Boierimea se voia 
încă unică stăpină ; unică beneficiara 
a supramuncii impuse țărănimii ; 
unică deținătoare a supremației so
ciale și politice, nesocotind reven
dicări firești — pe plan extern și 
intern — ale noilor forțe sociale 
create din diviziunea socială a mun
cii, din însăși realitățile noului mod 
de viață al societății românești ce se 
conturau tot mai clar.

De aceea, „luîndu-și putere mare 
din revoluția de la 1821“ (N. Băl- 
cescu), mișcarea socială și națională 
s-a reafirmat cu vigoare după insta
larea domniilor regulamentare (1834). 
Existența sa se surprinde polimorf 
și multilateral : în operele istorio- 
grafice și literare, in acțiunea socie
tăților culturale, in ședințele furtu
noase ale Obșteștii Adunări, în pro
iecte de Constituție, dominate de 
preocuparea de a găsi un sistem mai 
bun de organizare politică, econo
mică și socială ; in fine. în legă- 
minte făcute cu scopuri mărețe de 
unitate statală, pentru „toți membrii 
despărțiți ai națiunii române".

Pentru primele generații revolu- 

âunări — obștii folositore — ca sâ 
să atingă măcar de un grăunți, de 
binele sau de casa vreunui neguță
tori, oroșan sau țăran, sau de al vre
unui lăcuitori, decit numai binele și 
averile cele rău agonisite ale tirani
lor boieri să sâ jărtfeascâ.

Cea dinții proclamație revo
luționară a lui Tudor Viadimi
rescu — ianuarie 1821.

Și eu de capul mieu nicidăcum 
n-am plecat, fără cit tot norodul cel 
amârit șt dosâdit al aceștii ticăloase 
țară, atit cei dă loc cit și cei streini, 
văzind că stăpinirea i-au adus in cea 
dăsărișită prăpădenie.

Și nemaiputind suferi arzimea fo
cului care ne-au pus peste capete, 
cu toții intr-un gînd s-au unit șt au 
hotărit ca să se scoale cu mici cu 
mari și sâ sâ adune la orașul cel dă 
căpetenie al țării.

Șl știindu-mâ norodul pe mine din- 
tr-alte vremi că sint un adevărat fiu 
al patrii mele, cu silnicie m-au luat 
a le fi și la această vreme chiverni- 
silor pentru bine și folosul tuturor.

Răspuns al lui Tudor Viadimi
rescu la o scrisoare a divanului 
țării — 4 februarie 1821.

Văz că toate pornirile cele vrăjmă- 
șești ale mai marilor noștri cari le-au 

ționare care i-au urmat. Tudor Vla- 
dimircscu este marele patriot, hrănii 
cu tradiții naționale : este sufletul 
energic împins la revoltă de specta
colul umilințelor și nenorocirilor 
Patriei. E Domnul Tudor al poporu
lui de țărani identificat cu setea lor 
de dreptate socială, cu dorința de a 
scutura jugul servitutilor feudale ; 
adversarul neîmpăcat al fanarioților 
și totodată al noilor susținători ai a- 
cestora. Prin această prismă a fost 
văzut și de Elias Regnault. Și de 
însuși Karl Marx.

Acumulările din tot timpul prime
lor decenii de după 1821 au punctat 
pe intreg teritoriul țării protuberan
te luminoase. După ce imperativul 
social răbufnise cu atita forță in 
1821. chestiunea proprietății și a re
lațiilor dintre țăran și boier au ajuns 
să figureze in toate programele con
spiratorilor din perioada următoare 
— și la 1834. și la 1838. și la 1840. în 
'34 se preconiza „eliberarea țăranilor 
de subt jugul aristocrației și refor
ma agrară". La 1838, secretarul lui 
Ioan Cimpineanu, Felix Colson, vor
bea in deplină cunoștință de cauză 
despre proiectele de „desființare a 
iobăgiei" și despre „țăranul care nu 
mai avea să fie serv supus corvezi
lor, ci un cetățean". în 1840. partida 

condusă de Tudor Viadimirescu
. .................. —

națională era hotărită — scrie Băl- 
cescu — „să declare, printr-o legis
lație clar formulată, pe țărani, franc- 
tenancieri (adică degrevați de obli
gațiile servile — n. n.). cu drept de 
moștenire asupra pămintului pe 
care-1 posedă, indatorindu-i să plă
tească. proprietarului nominal, o 
rentă în bani... statornicită o dată 
pentru totdeauna in raport cu valoa
rea pămintului cedat de veci...". Cu 
alte cuvinte o emancipare de sarci
nile feudale și împroprietărire în 
schimbul unei despăgubiri minime. 
Din 1846, chestiunea agrară preocupa 
cercuri și mai largi progresiste, pro- 
vocind strigăte de alarmă și stupoare 
în rindurile boierimii ; pentru ca la 
1848. problema dezlegării sărăciei 
poporului și a organizării proprietă
ții să dețină primatul tuturor discu
țiilor. Zdrobind Regulamentul Orga
nic „care monopolizase statul, pro
prietatea pămintului și capitalul in 
mîinile ciocoiului, era neapărat — 
scrie tot N. Bălcescu — a proclama 
democratizarea statului prin egali
tatea drepturilor, a pămintului. prin 
împroprietărirea țăranilor și a capi
talului prin instituțiile de credit or
ganizate de stat. De-acî nevoia de-a 
opera o revoluție democratică și so- 
lială".

îmbrăcată în semnificații preemi
nent sociale, amintirea numelui lui 
Tudor și a mișcării de la 1821 a în
suflețit aspirațiile crescinde ale po
porului, lupta lui pentru mai bine. 
Participarea maselor la 1848 și apă
rarea eroică a revoluției in două 
rinduri in cursul celor trei luni de 
guvernare — împotriva comploturi
lor forțelor reacționare și împotriva 
armatelor intervenționiste străine — 
erau semne supreme ale deșteptării 
sociale.

Statornic și tot mai răspicat apar, 
in deceniile următoare lui 1821. re- 

— Extrase din proclamații și scrisori —

Cula lui Tudor Viadimirescu din Cerneți, județul Mehedinți, astăzi casă 
memorialâ

pornit asupra patrii le grămădești a- 
supră-mi, ca cind eu aș fi făcut sau 
aș face vreun rău patrii mele ! Ci 
pă semne dumneata pă noiod, cu al 
cărora singe s-au hrănit și s-au po
leit tot neamul boieresc, il socotești 

vendicările de ordin național. Intre 
atitea exemple rite se pot da. Actul 
de Unire și Independență și proiec
tul de Constituție de la 1838. legate 
de numele și persoana colonelului 
loan Cimpineanu, reprezintă o eloc
ventă expresie a aspirațiilor și pla
nurilor ieșite din cugetare și scopuri 
unitare de o pane și alta a Milco- 
vului. de o parte și alta a Carpaților.

După planurile din 1838, strins le
gate de mișcarea revoluționară de 
la 1840. progresul mișcării de elibe
rare națională înregistrează ace
lași curs ascendent. Stadiul atins 
în pragul lui 1848 este înfățișat de 
H. Desprez, în ,Revue des Deux 
Mondes", la Paris. intr-un bilanț 
purtind girul și amprenta colectivă 
a colaborării cu fruntașii mișcării — 
unii intilniți de publicistul francez 
in călătoria pe care a făcut-o in 
țară, alții peste hotare, la Paris. Și 
intre aceștia din urmă aportul de 
izvor oral de primă mină l-a dat în
suși Nicolae Bălcescu. Se spune 
acolo că. in ciuda vicisitudinilor is
torice. „românismul supraviețuiește 
și prosperă" ; el domnește in toate 
provinciile române, stabilind între 
toate împreună „o legătură de idei 
și interese nu mai puțin puternică 
decit aceea a singelui". In mate

totdeauna", 
și „orbi- 
că „orice 
atunci se

rie de politică externă, partida na
țională revoluționară din Principate 
e arătată in mod deliberat a fi con
tinuatoarea politicii lui Tudor: „Mol- 
dovalahii pretind a ține drapelul 
național la înălțimea la care l-a si
tuat Tudor Viadimirescu".

La 1848, revoluționarii munteni 
hotăriseră să-i ridice lui Tudor sta
tuie la București, menită a sta ală
turi de Mihai Bravul, voievodul 
unificator, și Gheorghe Lazăr, învă
țătorul renașterii naționale. Tudor 
și Mihai, se spune in apelul lansat 
la 19 august 1848 pentru stringerea 
fondurilor, prin obol public, „și-au 
vărsat singcle lor spre a ne da acest 
pămint ce-l locuim, și niște drep
turi sfinte". De peste Carpați în a- 
prilie 1848, George Barițiu caracte
riza revoluția de la 1821 drept „in
surecția cea mai patriotică din lume". 
„Prin ea — scria Baritiu — naționa
litatea română și patriotismul ro
mân triumfă... pentru 
iar faptele ei arătau 
lor" (tot expresia Iui) 
popor și patrie numai ..........
naște, se regenera in adevăr, cînd 
regenerarea ii vine chiar din sinul 
său. prin ai săi. iar nu din mină 
străină, fie aceea oricare pururea 
egoistică, interesată, subjugătoarc".

Considerente, tactice au impus, și 
la 1848. limitarea programului politic 
oficial, in jurul ideilor de autonomie 
statală — precum Tudor odinioară. 
Formal se recunoștea suzeranitatea 
otomană, in fapt însă se urmărea 
emanciparea totală. Cit privește țe
lul unirii românilor intr-un unic stat 
național, el a fost afirmat, incă cu 
un deceniu înainte de 1848. nu numai 
în consfătuiri și acte secrete, ci in 
public, in scris, si cu o temeritate 
care și-a atras, evident, consecințe pe 
măsură. Apogeul însuși al luptei 
pentru unitate atins in deceniul al 

nimic și numai pă jefuitori îi numeri 
patrie.

Dar, cum nu socotiți dumneavoas
tră că patrie sâ cheamă poporul, iar 
nu tagma jăfuttorilor ? Și cer ca 
să-mi arăți dumneata ce împotrivire

șaselea al secolului trecut — 1850— 
1859 — nu se poa'c ințelege țișnind 
dinlr-o dată la înălțimi paroxistice, 
fără acele pregătiri din deceniile 
precursoare.

După înfrîngerea revoluției din 
1848, cind lupta pentru unire și in
dependență, pentru făurirea statului 
național modern român canalizează 
toate energiile in sprijinul ei. o serie 
de broșuri și articole de presă prind 
iarăși in far trecutul de luptă roma
nesc. De eroii libertății și ai unității 
naționale, pe Tudor „cel mai mare 
român al istoriei contemporane" 
(P. Bataillard. 1856). Poemul Dom
nul Tudor, pe care Cezar Boliac il 
compusese in septembrie 1844, apare 
in 1856 și 1857 in traducere franceză 
la Paris, în trei tiraje consecutive. 
„In momentul în care atenția Euro
pei se îndreaptă asupra Principate
lor dunărene, credem că facem o

> r< f-
bucurie cititorilor noștri oferindu-le 
aici traducerea unui poem român : 
Domnul Tudor, episode de la revo
lution roumaine de 1821 par Cesar 
Bolliac". E nota redacției editoare. 
„Revue de l’orient". In țară, ecoul 
și numele lui Tudor erau tot atit de 
des invocate ca și ale voievodalilor 
săi înaintași. „Vrem să fim o nație, 
una. puternică și liberă prin dreptul 
și datoria noastră" — scrisese N. Băi- 
cescu in 1850. evocind strădaniile 
ctitorilor seculari. ..Voim să fim o 
nație, și o nație stăpină la dînsa a- 
casă și liberă... stăruie C. A. Roselli, 
in toiul luptelor care au adus alege
rea din ianuarie 1859 — Și precum 
pentru aceasta iu luptat și Mihai și 
Ștefan și Cantemir și Viadimirescu, 
tot astfel — continuă Rosetti — au 
luptat și 1818 și va lupta și 1858". 

Alegerea și apoi domnia lui Ale
xandru Ioan Cuza au dovedit-o pe 
deplin. Pe plan social, momentul 
istoric al reformei agrare de la 2/14 
mai 1864, nu numai Mihai] Kogălni- 
ceanu l-a legat de intiia bătaie de 
gong din 1821. în articolul de fond 
al primului număr de reapariție al 
ziarului „Dîmbovița" de la 10 mai 
1864 se spunea răspicat : „2 mai este 
ruperea piedicilor ce marea revolu- 
țiune politică și socială de la 1821 
găsise in cale; este sfărimarea trans- 
acțiunilor făcute intre trecut și re- 
voluțiunea învinsă in 1821. 1818 și 
1858 ; este spargerea celui din urmă 
cuib de putere a| boierismului îm
brăcat in frac...". Coincidenta publi
cării de către D Bolintineanu a ro
mânului său social-politic — ..Dori
tori nebuni* 
1864. 
telor 
rație 
1840 
triva ___ .. ..
fără viitor", nu este nici ea 
de semnificație. .,Tudor nu mai este.

— în aceeași lună, mai 
consacrat eroului și evenimen- 
de la 1821, mișcării de regene- 
centrată în jurul anilor 1838— 
și îndreptată cu violență împo- 
boierimii „clasă fără viață și 

lipsită

arăt eu împotriva poporului ? Că eu 
alta nu sînt decit numai un om luat 
de. cătră tot norodul țării cel amârit 
șl dosădit din pricina jăfuitorilor ca 
să le fiu chivernisitor in treaba cere
rii dreptăților ! Iar tagma jăfuitori
lor, căci nu le place una ca aceasta, 
au rădicat arme de moarte asupra 
patrii și a ticălosului norod ! O, ce 
mare jale !

Scrisoarea lui Tudor Viadimi
rescu către N. Văcărescu — 11 
februarie 1821.

Fraților ! cîți n-ați lăsat să se stin
gă in inimile d-stră, sfinta dragoste 
cea către patrie, aduceți-vă aminte că 
sinteți părți ale unui neam ; și că, 
cite bunătăți aveți, sint resplâtiri din 
partea neamului către strămoșii noș
tri pentru slujbele ce au făcut. Ca să 
fim și noi vrednici acestei cinstiri ale 
neamului, datorie netăgăduită avem 
să uităm patimile cele dobitoceștl si 
vrăjbele care ne-au defăimat atit, in
cit să nu mai fim vrednici a ne 
numi neam. Să ne unim dar cu totii. 
mici și mari, și, ca niște frați, fii ai 
unla maici, să lucrăm cu toții îm
preună, fieștecare după destoinicia 
sa, ciștigarea și nașterea a doua a 
dreptăților noastre.

Proclamația lui Tudor Viadi
mirescu către locuitorii din 
București — 20 martie 1821.

dar ceea ce a voit să facă se va face"
— spunea autorul prin intermediul 
unuia din personajele sale. Cartea a 
treia a romanului se numește „Ridi
carea lui Tudor".

Amintirea lui Tudor, domnul să
racilor și al țăranilor, se impune și 
in teatru. Mihail Rascally. animato
rul scenei românești din al treilea 
sfert de veac XIX și propagator al 
ideilor înaintate. în toamna lui 1870 
a pus in scenă piesa „Țăranul din 
vremea lui Tudor", o creație proprie, 
pe muzică compusă de Alexandru 
Flechtenmacher. ..A fost o frumoa
să ocazie de a vedea — așa se ex
prima ..Românui", a doua zi după 
premieră — cum în teatru majes- 
tuoasa cugetare a unui singur om 
poate înflăcăra toate sufletele ca 
printr-o comoțiune electrică".

Era numai un prolog la ceea ce 
avea să prilej uiascâ sărbătorirea 
semicentenarului morții lui Tudor, 
anunțat tot de pe acum de „Socie
tatea Românismul". Programul ani
versării s-a desfășurat in zi de du
minică. la 6 iunie 1871, de la orele 
10 dimineața la 7 seara. 11 evocăm 
aici, după reportajele apărute in 
presa din București. Sibiu. Ploiești, 
Fălticeni, Botoșani etc. „Cotrocenii 
fu locul unde oștile lui Tudor po

li’ posiră la ajungegga f.în Z__.
cimpul Cotroceriilor fu dară 
pentru sărbătoarea comemorativă",
— scria G. Dem. Teodorescu în „Ro
mânul". Un vast cort cu verdeață, 
împodobit cu stindarde tricolore fîl- 
fiind la adierea vîntului atrăgea din 
depărtare privirile .. Portretul pan- 
durului-erou, de Papazoglu. „încon
jurat de o magnifică cunună de 
flori și așezat între trofee formate 
din drapele, cuprindea cu pătrunză- 
toarea-i privire întreaga asistență". 
Orășeni și țărani din București și 
din jurul capitalei au putut asculta 
acolo cuvîntările rostite cu patetism 
și înălțare patriotică de B. P. Has- 
deu. G. Missail. Gr. G. Tocilescu, 
N. V. Scurtescu.

București : 
ales

„Ridicarea 
lui Tudor fu
deșteptarea
națiunii16

.... Viadimirescu era patriot 
român. El nu s-a adresat bo
ierimii. ci țăranilor. Cum a au
zit despre cele dinții mișcări 
ale lui Ipsilanti, a și chemat la 
arme pe țăranii din munții Ol
teniei : coborit cu dinșii la Cra
iova, adună poporul și ii făcu 
cunoscute planurile sale de eli
berare. în ciieva zile era stăpin 
pe întregul banat al Craiovei... 
Țăranii alergau în masă in 
jurul sâu, nu-l mai numesc de- 
cit Tudor Vodă (principele Tu
dor) (...)

KARL MARX

„Revoluția de la 1821 a strigat 
dreptate și a vrut ca tot româ
nul să fie liber și egal, ca sta
tul să sc facă românesc. Ea fu 
o revoluție democratică... Ridi
carea Iui Tudor fu deșteptarea 
națiunii".

N. BĂLCESCU

„Tudor Viadimirescu reven
dică drepturile nu numai ale 
țării, dar și ale claselor dez
moștenite. El ia arma nu numai 
in contra fanarioților, dar și in 
contra boierilor sau a despuie- 
torilor norodului".

M. KOGĂLNICEANU

„...cu anul 1821 se începe is
toria modernă a României, cu 
anul 1821 se curmă veacul nos
tru de mijloc, (...), cu anul 1821 
se redeșteaptă din dureroasa le
targie conștiința hațională a ra
murii de pe țărmul Dunării".

B. P. HAȘDEU

Cu anii care au urmat, în ritmul 
creșterii avîntuiui premonitor al 
emancipării din 18'7 — simbolul cre
zului lui Tudor Viadimirescu se ma
nifestă pregnant, dinamizator. Războ
iul pentru Independență a mar
cat un nou punct de culme din 
programul lui Tudor. Aspirațiile lui 
au fost îmbrățișate și de mișcarea 
socialistă la 1877 și după aceea. Re
vista ..Dacia Viitoare" din 1883. de- 
clarindu-se dintru început „o tribună 
pentru toți desmoșteniții". iar „co
loanele sale deschise tuturor celor 
ce voiesc a lupta pentru desrobirea 
semenilor lor", se prezenta continua
toarea „a ceea ce ar fi dorit Tudor 
să mai facă".

Dacă dezideratul unității statale 
s-a desăvîrșit in apoteoza de epos 
din decembrie 1918. dezideratele so
ciale își cereau alti făurari. Conti
nuatorul luptei revoluționare si de
mocratice a poporului român s-a 
dovedit a fi gloriosul partid al co
muniștilor. Sub conducerea sa. idea
lurile pentru care a ridicat steagul 
Tudor acum 150 de ani și-au găsit 
deplină împlinire’și depășire.

Cornelia BODEA

„Tudor fu întiiul bărbat care-și 
puse încrederea în însăși nați
une, și cu puterile ei proprii în
cearcă ca s-o mântuie de umi
lirea in care căzuse. Mișcarea 
națională din 1821 mai are incă 
o însemnătate : ea a arătat cla
sei stăpînitoare că poporul ro
mân nu mai voesce a fi con
dus de bici și despotism, și că 
in sinul lui răsar la nevoie oa
meni ca Tudor Viadimirescu, 
cari scriu cu sabia drepturile 
omenirii călcate in picioare și 
știu să moară voioși pentru ele".

GR. TOCILESCU

Iasțe știută la toți cea pină acum 
pornire a mea, ce cu glasul norodului 
chiui năpăstuit am urmat și urmez, 
spre dobindirea dreptăților. Am ho
tărit, dind cel întîi semn de bun pa
triot... să ocirmuieasc pre toți cei 
ce au incins arme din partea a 
tot norodului, spre zdrobirea și înce
tarea a vericăruia jaf și nedreptate ce 
ați cercat pină acum din pricina o- 
blăduitorilor domni ce au stătut, ca
rii intru desăvirșită nemilostivire a- 
flindu-să, au aplecat oricite chipuri 
de mijloace s-au îndeletnicit și 
v-au supt sîngele, aducindu-vă în- 
tr-această mare dărăpănare și proas
tă stare intru care vă aflați. Iar 
cei mai de temei hotărire a mea, 
însoțită de glasul norodului, iaste ca 
nici într-un chip sâ nu încetez din 
cererea dreptăților țării, pre care și 
de nu le voi vedea dobîndite prin 
tr-acele destoinice cuvinte care s-au 
făcut cunoscute pină acum pă unde 
s-au cuvenit, vă făgăduiesc sufleteș
te că se vor dobindi negreșit pr»^ 
vărsare de singe împotriva verică
ruia vrăjmaș să va arăta călcătoriu 
acestor dreptăți, de care întii voi 
aveți să vă bucurați.

Proclamația lui Tudor către 
locuitorii județelor țării — mar
tie 1821.

„Anul acesta (1921 — n.r.) e al 
lui Tudor din Vladimirii Gor
jului, al fiului de sătean... 
in casa boierului din Craiova și 
ridicat pentru știința lui de drept 
și meșteșugul lui de condei Ia 
cinstea de sluger și la dregăto
rii de administrație măruntă, 
care, prin hotărîrea lui îndărăt
nică, prin îndrăzneala lui de tă
cut și de mocnit, chinuit de gin- 
duri mari izbăvitoare, a dat ță
rii un „Domn" țăran — cel din
ții și cel de pe urmă.

Viața acelor care au jucat un 
mare rol in isoria neamului lor 
se urmează și după ce s-a în
cheiat în margenile-i pămîntești. 
Se urmează prin tot ce e faptă 
pornită din fapta lor și se des
lușește prin fiecare pecete a 
vremii care se rupe, lărgind 
perspectiva gindului lor. Și 
„Domnia" lui Tudor, care a plă
tit cu chinurile robiei și ale 
morții năpraznice triumful in
trării în București, urmat de 
oastea lui țărănească, e ca un 
simbol al .lucrurilor care vor 
trebui să vie pentru ca in viața 
și dezvoltarea României să fie 
Interesați adine cei mai mul(i 
dintre fiii ei...

Să știm da acestei aniversări 
cea mai frumoasă sărbătorire și 
cea mai mulțămitoare pentru 
umbra mucenicului : ducerea la 
capăt a faptei sale".

N. I0RGA - din prefața 
la ediția din 1921 a lucrării 

„Domnul Tuoor 
din Vladimiii"

...Țăranii români, mai ales cei 
care trăiesc in munții Valahiei 
— așteaptă... să apară din 
nou un oarecare român-revolu- 
ționar, Viadimirescu care să-i 
organizeze șl să-i conducă împo
triva boierilor și ciocoilor".

NICOLAIE ZUBCU- 
CODREANU
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Șl PARTIDUL DE STÎNGA COMUNIȘTII DIN SUEDIA
Cuvintarea tovarășului 

Nicolae Ceaușescu
Cuvintarea tovarășului

Carl-Henrik Hermansson
(Urmare din pag. n 

Dați-mi voie să mă refer, în 
continuare, la unele aspecte ale 
activității uzinei dumneavoastră. 
..Republica" este o uzină veche, cu 
tradiții revoluționare : în anii ile
galității, aici — sau. mai bine zis, 
în fosta uzină „Malaxa", din care 
s-a dezvoltat întreprinderea dum
neavoastră. împreună cu uzinele 
..23 August" — am avut o orga
nizație puternică a partidului nos
tru. După eliberare, muncitorii de 
la aceste două uzine — ca, de alt
fel, întreaga noastră clasă munci
toare — au■ acționat-.cu fermitate 
în înfăptuirea politicii partidului 
nostru comunist de_ transformară 
revoluționară, socialistă a Româ
niei.

Tovarășii din delegația Partidu
lui de stinga-comuniștii din Sue
dia au vizitat unele locuri din ța
ra noastră, au vizitat acum și u- 
zina dumneavoastră. Cred că și-au 
putut face, cit de cit, o imagine 
despre munca clasei muncitoare 
din România, despre hotărîrea și 
fermitatea cu care întregul nostru 
popor înfăptuiește politica parti
dului comunist — politica ce co
respunde năzuințelor întregii noas
tre națiuni socialiste. (Aplauze 
puternice, urale. Se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R.").

Mă bucură că oamenii muncii 
din uzina „Republica" au rezultate 
bune în activitatea lor, că pe pri
mele 7 luni au îndeplinit și depă
șit planul de producție — și do
resc să vă exprim cele mai calde 
felicitări pentru aceste rezultate. 
(.Aplauze puternice).

Desigur, tovarăși, sîntem abia

ță. deci are capacitatea de a re
zolva această problemă, să anali
zeze cu toată seriozitatea proble
ma calității producției și s-o re
zolve in timpul cel mai scurt. Tre
buie făcut din aceasta una din sar
cinile principale ale activității or
ganizației de partid, ale conducerii, 
ale tuturor muncitorilor și ingineri
lor. Eu sint convins că veți putea 
rezolva cu succes această sarcină. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Nu vreau sâ mă refer la alte sec
toare de activitate, la alte proble
me ale activității din uzina dum
neavoastră. Cunoașteți preocupă
rile partidului in domeniul dezvol
tării economico-sociale a țării, al 
ridicării continue a bunăstării po
porului. Recentele măsuri privind 
sporirea alocațiilor pentru copii 
sint o nouă dovadă a felului în 
care partidul nostru înfăptuiește 
neabătut programul de ridicare a 
bunăstării poporului — țelul su
prem al politicii partidului, esen
ța însăși a socialismului. (Aplauze 
prelungite, urale : se scandează 
„Ceaușescu—P.C.R.").

Doresc să închei, exprimîndu-mi 
convingerea că oamenii muncii din 
uzina „Republica", la fel ca oame
nii muncii din întreaga noastră 
țară, vor face totul pentru a rea
liza cu succes sarcinile mari ce le 
au in acest cincinal, că își vor adu
ce contribuția activă la rea
lizarea hotăririlor Congresului 
al X-lea al partidului. Sper că, 
in lupta pentru transpunerea 
în viață a acestor botârîri, dum
neavoastră, cei de la „Republica" 
nu veți fi printre colectivele din 
urmă, ci. dimpotrivă, vă veți numă
ra printre colectivele din primele 
rînduri : vă doresc din toată inima 
aceasta. (Aplauze puternice, urale).

îl rog pe tovarășul Hermansson 
și pe ceilalți tovarăși din delega
ția Partidului de stinga-comuniștii 
din Suedia să transmită comuniști
lor suedezi sentimentele noastre de 
prietenie și solidaritate ; îl rog să 
transmită, de asemenea, hotărîrea 
comuniștilor din țara noastră, a în
tregului popor român de a face to
tul pentru a asigura construirea cu 
succes a socialismului în România, 
știind că prin aceasta ne îndepli
nim și o îndatorire față de comu
niștii .și muncitorimea de pretutin
deni. contribuim la cauza păcii și 
colaborării intre popoare. (Aplauze 
puternice).

Urâm comuniștilor din Suedia 
succese tot mai mari in activitatea 
lor ! Urăm poporului suedez multă 
prosperitate si pace ! Sperăm că a- 
ceastă vizită va fi o contribuție nu 
numai la dezvoltarea colaborării 
dintre partidele noastre, ci va în
semna, totodată, un aport concret 
la unitatea mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale ; ne 
exprimăm, de asemenea, speranța 
că această vizită va contribui 
la dezvoltarea colaborării dintre 
România și Suedia. (Aplauze pu
ternice. prelungite).

Dumneavoastră, tovarăși de la 
uzina „Republica", vă urez multe, 
multe succese in întreaga activita
te, multă fericire și sănătate ! 
(Aplauze puternice, prelungite : 
urale și ovații : se scandează 
„Ceaușescu—P.C.R.").

(Urmare din pag. I) 

intr-un mod just. Liderii social- 
democrați se mulțumesc cu încer
carea de a administra societatea 
capitalistă. Ei nu văd nici o cale 
de ieșire din capitalism.

Istoria a arătat însă că proble
mele oamenilor muncii nu se pot 
rezolva în cadrul capitalismului. 
Această cale duce la șomaj de 
masă, la creșterea deosebirilor de 
clasă .și la pauperizarea poporului.

Suedia a evitat atît grozăviile 
primului război mondial, cît și pe 
ale celui de-al doilea război mon
dial. în timp ce alte popoare sîn- 
gerau, economia suedeză se putea 
dezvolta. Țara noastră este astăzi 
foarte dezvoltată din punct de ve
dere industrial. Prin lupta sa, cla
sa muncitoare a atins un nivel de 
trai relativ ridicat. Dar ascuțirea 
contradicțiilor capitalismului — 
care în momentul de față se ex
primă atît de clar in criza dolaru
lui american — s-a făcut simțită 
și în Suedia. în ultimul an. șoma
jul a crescut, iar salariile reale 
s-au redus prin puternice creșteri 
ale prețurilor, chiriilor și impozite
lor. Un apartament modern poate 
înghiți 25 la sută din salariul unui 
muncitor, impozitele către stat și 
comună chiar mai mult. Societatea 
capitalistă întemeiată pe clase con
tinuă să existe în toate domeniile, 
iar diferențele dintre bogați și 
săraci cresc. Capitaliștii impun o 
intensificare a ritmului de muncă 
in fabrici, ceea ce are drept re
zultat accidente și îmbolnăviri.

Dar clasa muncitoare suedeză s-a 
ridicat la apărarea intereselor sal* 1?. 
Greva muncitorilor portuari din 
Goteborg, greva de lungă durată 
a muncitorilor mineri din Malm- 
fiilten din nordul țării, grevele din 
sute de alte locuri de muncă din 
ultimii ani reprezintă pași impor
tanți pe calea spre o nouă etajă 
in lupta revoluționară din țară 
noastră.

I \ pl.iv CC 
prelungite).

în aceasLâ luptă, noi acordăm o 
atenție deosebita unității tarilor so
cialiste, participăm lor active, uni- 
Inului penVru’d^vMtai ,mpcriahS‘ 

ceea, partidul și guvernul nostru 
acționează și vor acționa in conti
nuare pentru depășirea divergen
telor actuale dintre statele socia- 
liste, pentru întărirea unității lor, 
a tuturor forțelor antiimperialiste 
Victoria păcii, asigurarea dezvoltă
rii libere a fiecărui popor cer uni
tatea acestor forțe, unitate și iar

i Iplauze prelungite, urale. 
se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R.").

Vizita în România a delegației 
Partidului de stinga-comuniștii din 
Suedia este o expresie a relațiilor de 
prietenie dintre partidele noastre. 
In discuțiile avute in cadrul aces
tei vizite, am exprimat dorința co
mună de a dezvolta și pe mai de
parte aceste relații și, totodată, de 
a contribui la întărirea unității tu
turor partidelor comuniste și mun
citorești. pe baza principiilor mar- 
xist-leniniste, a respectării drep
tului fiecărui partid de a-și ela
bora linia politică corespunzător 
intereselor poporului, clasei mun
citoare din țara unde își desfășoa
ră activitatea, cauzei generale a 
socialismului, păcii și progresului. 
(Vii aplauze).

la începutul cincinalului. Cu
noașteți programul elaborat de 
Congresul al X-lea ; știu că uzina 
dumneavoastră are un plan ceva 
mai mic, mai lejer — ca să spun 
așa — dar eu cred că nu veți rămî- 
ne în urma altor colective, că veți 
dovedi atît comitetului de direcție 
cit și ministerului, tovarășului mi
nistru câ au subapreciat forța și 
capacitatea colectivului dumnea
voastră cînd au stabilit asemenea 
sarcini și că vă veți depăși cu 
mult prevederile pe care le aveți 
fixate în acest cincinal. (Aplauze 
puternice, prelungite). De ce ri
dic această problemă ? Pen
tru că noi importăm încă, plă
tind în valută, multe din pro
dusele pe care le-ați putea pro
duce dumneavoastră aici. Dorim 
ca dumneavoastră, colectivul de 
la ..Republica" să analizați apro
fundat problema dezvoltării capa
cităților de producție : nu s-ar pu
tea spune, cred, câ nu se mai gă
sește spațiu pentru aceasta, chiar 
c c;î va fi nevoie să mutăm in 
altă parte terenul de fotbal. Dez- 
v'ti fi nd uzina, putem satisface mai 
bine necesitățile economiei cu ma
teriale pe care le procurăm astăzi 
din import. (Vii aplauze).

In al doilea rînd, doresc să mă 
refer la problema calității produ
selor. Avem și oaspeți aici, dar curo 
noi. comuniștii, nu avem secrete 
între noi. trebuie sâ vorbim des
chis și despre unele neajunsuri 
al- activității noastre. Dumnea
voastră știți bine — deși cind am 
întrebat pe tovarășii care ne-au 
insolit, au spus că nu-și aduc a- 
minte. dar eu îmi aduc aminte — 
câ întreprinderea U.Z.U.C. și, in 
°eneral, industria chimică, se 
plinge de calitatea nu întot
deauna corespunzătoare a țevi
lor livrate de „Republica". Sîntem 
citeodată in situația că se întreru
pe timp de săptămini producția 
unei uzine chimice datorită calități) 
slabe a țevilor furnizate de uzina 
dumneavoastră. Iată de ce este ne
cesar ca întreg colectivul de oa
meni ai muncii de la această uzi
nă, care posedă o înaltă experien-

în ultimii ani are loc un avînt 
al luptei democratice și antiimp^- 
rialiste din Suedia Acest avînt. se 
exprimă în mișcările greviste și în 
alte activități de apărare a intere
selor celor ce muncesc. El se mani
festă și în dezvoltarea mișcării de 
solidaritate cu popoarele aflate în 
luptă din Indochina, solidaritate 
care este puternică în țara noas
tră. In rîndul muncitorilor salariați. 
în rîndul femeilor, în rîndul tine
retului cresc voința de luptă și ho
tărîrea de a lupta pentiu o socie
tate nouă și mai buna, pentru o 
societate socialistă.

Acest avînt al luptei sindicale 'i 
politice a dus, de asemenea, :•« 
creșterea forței partidului comunist 
și a influenței sale în rîndurile 
maselor. Acest lucru și-a găsit ex
presie in ultimele alegeri pentru 
parlament, în care partidul nostru 

a cucerit 17 mandate. Acesta este 
cel mai mare număr de locuri o; 
care partidul comunist l-a avut 
vreodată in camera aleasă de po
por. (Aplauze prelungite). Această 
victorie electorală înseamnă creș
terea posibilităților sale de a in
fluența evoluția politică din țara

Firește că Partidul Comunist din 
Suedia are multe probleme. No: 
acționăm pentru a le rezolva. Sin
gurul mod este de a dezvolta ac
tivitatea în lupta pentru interesele 
celor ce muncesc și de a trage în
vățămintele juste din această acti
vitate. Sarcinile pe care noi le pu
nem astăzi în prin plan sînt urmă
toarele : \

Luptă pentru creșterea salariilor 
și împotriva creșterii, prețurilor, 
chiriilor și impozitelor

Luptă pentru influență din par
tea celor ce muncesc la locurile de 
muncă și în întreprinderi.

Luptă împotriva puterii monopo
lurilor și pentru o dezvoltare de
mocratică.

Luptă împotriva încercărilor de 
afiliere a Suediei la Piața comună 
din Europa occidentală

Solidaritate cu mișcările de eli
berare socială și națională, cu toa
te popoarele care luptă împotriva 
imperialismului și în primul rînd 
cu popoarele din Vietnam. Cam- 
bodgia și Laos. (Vii și îndelungi 
aplauze, urale).

Dragi tovarăși,
Delegația partidului nostru do

rește să-și exprime recunoștința 
pentru invitația primită de a vizita 
țara dumneavoasră. Am vizitat di
verse părți ale țării și diverse 
locuri de muncă. Pretutindeni am 
întîlnit o hotărîre puternică de a 
încununa cu succes lupta pentru o 
viață mai bună, atît materială, cît 
și culturală, pentru poporul ro
mân. Vă urăm mari succese si vic
torie deplină în această luptă. 
(Aplauze îndelungi).

In partidul nostru, noi apreciem 
mult legăturile bune care există 
între Partidul Comunist Român și 
Partidul de stinga-comuniștii din 
Suedia. Această colaborare este în
temeiată pe interese comune, ega
litate în drepturi și respect re
ciproc pentru independența parti
delor. De aceea, este o colaborare 
care va dura și se va dezvolta. 
(Aplauze puternice).

Trăiască Partidul Comunist Ro
mân 1

Trăiască prietenia dintre munci
torii români și muncitorii suedezi ! 
(Urările au fost rostite în limba 
română). (Aplauze puternice, urale 
îndelungi. Se ovaționează pentru 
prietenia militantă și solidaritatea 
frățească dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul de stînga-comu- 
nîștii din Suedia, pentru unitatea 
mișcării comuniste și muncitorești).

(Urmare din pag. T)

tărîm social, cultural. Oaspeții ur
măresc cu atenție pe graficele pre
zentate dinamica creșterii princi
palilor indicatori tehnico-economici 
înregistrați pînă acum și perspec
tivele dc dezvoltare ale unității.

Conducătorii dc partid români și 
suedezi sint invitați apoi să vizi
teze principalele secții de produc
ție ale întreprinderii. Se începe cu 
laminorul de (> țoii, prin a cărui 
producție s-a creat posibilitatea di
versificării și realizării unor noi 
sortimente de țevi, inclusiv țevi din 
oțeluri aliate folosite in industriile 
petrolieră, chimică, constructoare 
de mașini. Oaspeții urmăresc cu 
atenție procesul tehnologic meca
nizat și automatizat al complexu
lui agregat, se opresc la unele 
locuri de muncă, se interesează de 
specificul producției, de alte as
pecte ale procesului tehnologic. 
Muncitorii întrerup pentru cîteva 
momente lucrul, salutîndu-i căl
duros pe tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Carl-Henrik Her- 
mansson, care string mîinile a nu
meroși muncitori.

Se vizitează apoi o altă secție 
nouă a întreprinderii — trăgători;) 
pentru țevi la rece, dotată și ea cu 
utilaje fabricate de industria noas
tră constructoare de mașini. Se 
arată că intrarea ei în funcțiune 
a permis întreprinderii creșterea 
producției de țevi trase la rece de 
la 9 000 la 29 000 tone, iar in ac
tualul plan cincinal capacitatea de 
producție a acestei unități va a- 
junge la 42 000 tone. Și aici fac 
o imnres’.e deosebită oaspeților 
gradul înalt de mecanizare a pro
cesului tehnologic, utilajele și a- 
gregatele cu care este dotată sec
ția. Gazdele informează că specia
liștii întreprinderii acordă o deo
sebită atenție realizării. în cadrul 
întreprinderii, a unor utilaje și in
stalații prin autodotare. Au fost 
realizate în această direcție mașini 
importante, printre care un banc 
dublu pentru tras țevi la rece, 
instalații pentru reglarea automată 
a valțurilor de la laminoare. Efi
ciența activității economice a în
treprinderii a crescut, ca urmare 
a acțiunilor întreprinse pe linia 
autodotârii, cu peste 5 milioane lei.

în încheierea vizitei în uzină, 
în marea hală a secției de sculă- 
rie a avut loc un entuziast miting, 
la care au oarticipat mii de mun
citori. tehnicieni si ingineri. Apa
riția tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
a tovarășului Carl-Henrik . Heț- 
mansson a celorlalți conducători 
c--? pai'iicr "români și sue'dfezL" ciîre 
i-au însoțit este întîmpinatâ cu 
ropote de aplauze. Se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R.", se aud lo
zinci : „Trăiască Partidul Comu
nist Român", ..Trăiască Partidul 
de stinga-comuniștii din Suedia".

Mari pancarde domină hala. Pe 
ele sînt înscrise in limbile ro
mână și suedeză urările : „Tră
iască unitatea țârilor socialiste, a 
forțelor antiimperialiste de pretu
tindeni", „Trăiască prietenia și co
laborarea dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul de stinga- 
comuniștii din Suedia", „Trăiască 
unitatea mișcării comuniste și 
muncitorești de pretutindeni". 
Domnește o athiosferă de puter
nică însuflețire.

Mitingul a fost deschis de to- 
varășul yicre! Bătlilti, secretarul 
comitetului de partid a) întreprin
derii, care a spus : îmi revine 
cinstea ca, in numele comitetului 

de partid al uzinei „Republica", al 
comuniștilor, al întregului nostru 
colectiv de muncă, să adresez de
legației Partidului de stîtlga- 
coinuniștii din Suedia, condusă dc 
tovarășul Carl-Henrik Hermans
son, președintele partidului, un 
cald salut tovărășesc, o frățească 
urare de bun venit în mijlocul 
nostru. Este o deosebită bucurie 
să avem prinții* noi pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân, sub conducerea căruia în
tregul popor a obținut mari suc
cese în opera de construire a so
cialismului și muncește cu însu
flețire pentru dezvoltarea multi
laterală a patriei noastre, pentru 
înfăptuirea programului trasat de 
Congresul al X-lea al partidului.

Vizita dumneavoastră în uzina 
noastră este pentru întregul colec
tiv un plăcut prilej de a ne ex
prima solidaritatea cu lupta co
muniștilor, a muncitorilor suedezi 
pentru democrație, pentru progres 
social, pentru pace și socialism. 
Comuniștii români, întregul nos
tru popor urmăresc cu profund 
interes această luptă și se bucură 
sincer de fiecare victorie obținută 
de clasa muncitoare suedeză.

Cunoaștem eforturile dumnea
voastră în vederea unirii tuturor 
forțelor democratice ale țării pen
tru apărarea intereselor vitale ale 
celor ce muncesc, pentru înainta
rea pe calea democrației și socia
lismului și sîntem convinși că a- 
ceastă luptă, care exprimă și nă
zuințele generale ale poporului 
suedez, va fi încununată de succes.

Ne bucură, stimați oaspeți, că 
ați putut vedea realizările obținute 
in economie, știință și cultură,^ în 
dezvoltarea generală a societății 
noastre socialiste, expresia hotă- 
lirii cu care clasa muncitoare, în
tregul popor român înfăptuiesc 
sarcinile trasate de Partidul Co
munist Român, de secretarul său 
general. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu

Asemenea întregului popor, co
lectivul uzinei „Republica", co
lectiv cu îndelungate tradiții re
voluționare. unul din detașamen
tele de bază ale industriei grele 
românești, își dezvoltă larg ener
giile creatoare pentru valorificarea 
superioară a resurselor materiale 
de care dispunem, pentru obține
rea unor produse cu parametri ca
litativi și tehnico-funcționali su
periori, pentru ridicarea^ întregii 
activități economice a întreprin
derii. In acest fel înțelegem să 
dăm viață politicii Partidului Co
munist Român, politică inspirată 
din realitățile concrete ale țării 
noastre. întemeiată pe aplicarea 
creatoare a ideilor marxist-leni- 
niste la condițiile construcției so
cialiste în România.

Vă asigurăm că și în viitor vom 
depune toate eforturile pentru a 
ne spori contribuția la progresul 
și propășirea patriei noastre și, 
prin aceasta, la întărirea sistemu
lui mondial socialist, la creșterea 
prestigiului și influenței sale, la 
întărirea forțelor revoluționare, 
antiimperialiste din întreaga lume.

Adresîndu-vă încă o dată căldu
rosul nostru salut, vă urăm : Fiți 
bine veniți, iubiți soli ai clasei mun
citoare suedeze !

In cuvîntul său. muncitoarea 
Aiieia GhineQ ' spus Vizita 
dumneavoastră, iubiți oaspeți, are 
loc în preajma marii sărbători a 
poporului nostru, ziua eliberării de 
sab jugul fascist, moment de cotitu
ră istorică pentru România. La 23 
August 1944 a învins insurecția ar
mată. încununare a luptelor eroice 
împotriva fascismului și războiului 
hitlerist, purtate de clasa muncitoa
re, de cele mai largi forțe patriotice 
ale poporului nostru, avînd în frun
te Partidul Comunist Român în cei 
27 de ani care au trecut de la acest 
măreț act revoluționar, urmînd 
neabătut politica partidului, am ob
ținut importante succese in indus
trializarea țării, in făurirea socie
tății socialiste.

Ne aflăm acum la începutul unui 
nou cincinal. încă din primul său 
an. însuflețiți de documentele Con
gresului al X-lea al partidului, ob
ținem importante realizări în mun
ca noastră. Este plăcut pentru noi 
să vă informăm, dragi oaspeți, că 
muncitorimea Capitalei a realizat 
lună de lună, înainte de termen, 
planul de stat, sporind contribuția 
sa la creșterea avuției naționale, la 
ridicarea bunăstării poporului.

Muncind cu toate forțele pentru 
realizarea mărețelor obiective ale 
programului stabilit de partid, pen
tru înălțarea României pe noi culmi 
de civilizație și prosperitate, sîntem 
conștienți că în acest fel ne facem 
și o datorie internaționalist», con
tribuim activ la întărirea sistemului 
mondial socialist, a forțelor progre
siste și democratice, a tuturor forțe
lor care luptă împotriva imperia
lismului.

Ne bucură să constatăm că între 
Partidul Comunist Român și Parti
dul de stinga-comuniștii din Sue
dia s-au statornicit și se dezvoltă 
relații de prietenie frățească, stimă 
și respect reciproc, relații înte
meiate pe principiile marxism-leni- 
nismului, ale internaționalismului 
proletar. Comuniștii români, po
porul nostru urmăresc cu simpatie și 
viu interes activitatea Partidului de 
stinga-comuniștii, consacrată înfăp
tuirii unității de luptă a clasei 
muncitoare și a tuturor forțelor 
populare din Suedia, în lupta pen
tru apărarea intereselor funda
mentale ale oamenilor muncii, pen

tru împlinirea Idealurilor de de
mocrație, pace și progres social.

Exprimîndu-ne lotala adeziune 
față de politica internă și externă 
a partidului nostru, strîns uniți in 
jurul Partidului Comunist Român, 
al Comitetului său Central, al iubi
tului nostru conducător, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. sîntem hotăriți 
sâ ne dedicăm întreaga putere de 
muncă operei de edificare a socia
lismului în România, cauzei păcii 
și comunismului.

Luînd apoi cuvîntul. ing. Gheor- 
Ene -<i arătat vizita pe cai e 

o întreprinde în aceasta uzină de
legația Partidului de stînga-comu- 
nistii din Suedia, condusă de to
varășul Carl-Henrik Hermansson, 
nreședintele partidului, constituie 
un prilej de manifestare a solida
rității cu clasa muncitoare, cu toți 
oamenii muncii din Suedia.

După cum ați constatat și dum
neavoastră, stimați oaspeți, în pre
zent poporul nostru, condus de 
Partidul Comunist Român, se află 
angrenat cu toate forțele în reali
zarea programului de făurire a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate. elaborat de istoricul Con
gres al X-lea al partidului nostru, 
care a stabilit cu clarviziune di
recțiile principale în făurirea unei 
societăți cu o economie modernă, 
bazată pe tehnica și știința cea 
mai înaltă, pusă în slujba fericirii 
omului.

De un neprețuit ajutor pentru 
munca noastră sînt indicațiile to
varășului Nicolae Ceaușescu, date 
cu prilejul frecventelor vizite de 
lucru făcute în uzină, expresie a 
democrației noastre socialiste, a 
dialogului viu, permanent cu po
norul. realizat direct, la locul de 
muncă. Un profund ecou are în 
colectivul nostru de muncă, asemă
nător întregii țări, programul re
cent de pregătire politico-ideologi- 
că și educare marxist-leninistă a 
comuniștilor, a tuturor oamenilor 
muncii, elaborat de secretarul ge
neral al partidului nostru.

Chintesență a țelurilor și voinței 
întregii națiuni, politica internă ș- 
internațională a partidului se 
bucură de adeziunea deplină, de 
sprijinul înflăcărat al tuturor fiilor 
României socialiste. Noi dăm c 
înaltă prețuire consecvenței neabă
tute cu care Partidul Comunist Ro
mân, în frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, militează — in numele 
idealurilor nobile ale internaționa
lismului — pentru dezvoltarea le
găturilor frățești cu țoale țările so
cialiste.. cu toațe. .partidele comu
niste și muncitorești, pentru întări- 
rea și consolidarea unității mișcă
rii comuniste ~și muncitorești, pen 
tru lărgirea frontului antiimperia- 
list, lichidarea focarelor de războ 
și de încordare, zădărnicirea politi 
cii imperialiste de dictai și agre 
siune.

Ne afirmăm deplina solidarități 
cu popoarele care luptă împotrivi 
imperialismului și neocolonialismu 
lui, pentru independență național; 
și progres social. Cerem cu hotărîr 
încetarea războiului de agresiun 
dus de Statele Unite ale America 
în Vietnam, respectarea dreptulu 
inalienabil al popoarelor vietna 
mez. cambodgian și laoțian de a-ș 
hotărî singure destinul.

Susținem cu toată hotărîrea pc 
lirica partidului nostru îndreptat 
spre crearea unui climat de pac 
si securitate in Europa și în lumi 
pentru dezvoltarea largă a eolabe 
rării și cooperării întie state p 
baza principiilor respectării suve 
vanității și independenței nations 
le. egalității în drepturi, neamestt 
cului în treburile interne, avanta
jului reciproc.

In lumina acestor înalte idealu 
care călăuzesc întreaga activitate 
partidului nostru, dînd glas seni 
mentelor ce stăoinesc colectivul i 
•zinelor ..Republic; . pe toti cetăți 
nii României socialiste, vă urăi 
dumneavoastră, stimați oaspei 
tuturor comuniștilor suedezi, sui 
ces deplin în lupta ce o desfăși 
tați pentru dezvoltarea liberă 
poporului suedez, pe drumul dem.i 
orației și socialismului, pentru pai 
și securitate în lume.

Intr-o atmosferă entuziastă, pr 
mit cu vii și puternice aplauze, 
luat cuvîntul tovarășul NÎCOLA 
CEAUȘESCU.

Minute în șir, participanții ’ 
miting ovaționează pentru parti 
pentru secretarul său general. St 
cupola marii hale, mii de glasu 
scandează „P.C.R. — Ceaușescu" 

în aceeași atmosferă vibrantă 
vorbit, apoi, tovarășul CARI 
HENRIK HERMANSSON.

Cei prezență manifestă călduri 
pentru întărirea relațiilor dinți 
comuniștii români și suedezi, pei 
tru unitatea țărilor socialiste, 
mișcării comuniste și muncitoreș 
internaționale, pentru Partidul C 
munist Român, conducătorul îi 
cercat al poporului nostru, 
drumul făuririi societății sociali.* 

multilateral dezvoltate.
Mitingul se încheie într-o a 

mosferă de entuziasm înflăcărc 
In aplauzele mulțimii, tovarăș 
Nicolae Ceaușescu și tovarăș 
Carl-Henrik Hermansson își strir 
călduros mîinile.

Luîndu-și rămas bun de ia sidi 
rurgiștii uzinei de țevi „Republica 
care i-au înconjurat cu multă că 
dură pe întregul parcurs al vizite 
tovarășii Nicolae Ceaușescu 
Carl-Henrik Hermansson le mu 
țumesc pentru primirea făcuta, 
adresează noi urări de succese i 
activitatea viitoare.

(Agerpre
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e oriunde ne-ar purta viața, 
trăind pe acest pămint, ne le
găm ohlrsia de un loc anume, 
unlr p»Qtru fiecare, unde sin 
văsuț lumina zilei. Locui de 
naftere si părinții nu m-l 
ge. deși viața ne este fun- 

mental marcata de »ce«te două noțiuni. 
Mlârie. și. mai întotdeauna, ii n- 
ijectivul de „fericită", căci, re- 
nu Wcit să ne vedem altfel de 
perioadă de viață petrecută un- 
rnargine de oraș. Intr-o mahala 
•mna și primăvara înecată In 

rna zgribulită de frig și copleșită 
“ “".““7*-- In duhorile pos

eurilor de canal. Aproape un 
ă la primul trotuar, trei zvir- 

pină la liniile de cale ferată 
imn desfrunziți, mneg. iți 
c ciori h'imesite. un rlu 

izvor cu zoaie cafenii 
spele reziduale ale uzinelor ai 
ie petrol, ucigind, în scurgerea 
letație si înnegrind cu păcură 
ăror pămînl era atit de imbibat 

ase, incit oamenii il ar
ici lemnul il vindeau bă- 
și banii erau prea pe 

Cind veneau ploile mari, strada se 
ru copaia și apa era azvârlită din 
fereastră, cu lighcanele. Atunci, 
arăta ca o lume lacustră și băl- 

rinsc prin locurile do unde uzinele 
âilc ferate ridicaseră pâmlntul, rezis
te două anotimpuri cintate in orăcâi- 
e broaște și înmiresmate cu putregai

_ ’tal. Iar cind apele se zvintau, pămin- 
tul râminea tare șl scorojit, ca o carapace 
de tc^toasâ de nu mai creșteau decit scaieții 
și cucuta, sec. să joace pe el cu o minge 
de cirpă, fotbal, copiii mahalalei. Era și o 
școală, dacă putea fi numită așa, câsoaia 
aceea de pe fundătura a Ill-a Izvoare, in 
care toate clasele învățau intr-o singură ca- 
moră de la un profesor inimos, cu plămînii 
șubreziți, cu creierul astenizat de griji și 
nesomn, dar mal ales de norodnicia demer
surilor neîntrerupte pe care le făcea pe la 
mai marii orașului pentru a-și zmulge școa
la din promiscuitatea moștenită. în curtea 
căsoaii aceleia, pe un „pavilion" de brad 
mai înalt decit salcimii mahalalei, înălțăm 
cu gesturi festive, tricolorul, urindu-i, în 
rin tec. regelui viață lungă și eroilor neamu
lui somn liniștit Și mai erau vreo cinci 
circiumi in barieră, un scrinciob care se in- 
virtea de paște, primind plata in ouă roșii, 
și vreo citeva băcănii cu marfă puțină și 
registre groase pentru datoriile „distinsei" 
clientele cărora patronii îi vindeau pe cre
dit : De un leu gaz. de un leu boia, un 
sf-rt de hamsii și o litră de țuică. La apusul 
soarelui, oltenii care iși cărau cu cobilița 
cast coanele de lut ars hrăneau toată maha
laua cu felii de „iaurgiu", cintat in răcnete 
triumfătoare și drămuit ca la farmacie, 
după ce, mai intii. luau taraua farfuriilor 
cu pietre strinse din drum. Doamne, ce vre
muri bune, cc vremuri minunate, unde sint 
vremurile de altădată ?

La cinci fără cinci minute, dimineața, cu 
o punctualitate de necălcat, sirena de la 
..Dorobanțul" — Stofe fine", începea să 
urle ca un vapor naufragiat și o ținea așa, 
intr-un muget gutural, care speria somnul 
copiilor, pină trezea și punea pe răcnet în
treg corul celorlalte uzine și rafinării, fie
care eh vocea ei. de parcă hornurile fume- 
gâtoare care înconjurau orașul, ar fi fost 
tuburile unei gigantice orgi cu cla
pele apăsate haotic de Moloh. La radio cinta 
de trei ori cocoșul, iar indicativul sonor al 
postului național era motivul melodiei „Hai 
lelițo-n deal la vie". Treceau bocancii mun
citorești pe sub ferestre, zornăiau obloanele 
dughenelor cu „ciorbă de burtă și tuslama 
regală la orice oră din zi și noapte", iar 
noi îniltam pavilionul cintînd cu voci seîn- 
cite și mațe ghiorlăitoare „Trăiască rege
le...".

Nu era „Maidanul cu dragoste", nu exis
tau nici armoniști romantici, nici cuțitari 
celebri, ci doar un perceptor cu toba, care 
aduna, din cind in cind, de prin case, citeva 
gioarse, să despăgubească regatul României 
de neplata impozitelor. petrecut intotdegu- 
r.a cu huiduieli și pEnset sfîșietor de le-' 
.mei : o fan?ilie de țigani lăutari, care nu se 
imbrăcau omenește'' debit de~ donă ' ori'pte 
an, la paște și la crăciun, în rest, mulțimea 
aceea cenușie, bărbați cu sudoarea mirosind 
a benzină, inmormintări sărace in fundul 
cimitirului „Eternitatea", săpate chiar sub 
gardul rafinăriei „Unirea", și o puzderie 
de coșmelii mărunte, clădite din chirpici 
prin care, uneori, poliția dădea iama în cău
tarea de comuniști. Da, da, vremuri...

Apoi, deodată, după trei ani de război. în 
care bărbații nechemați sub arme rămăse
seră mobilizați pe loc. în rafinării, cu regim 
d front, s-a abătut peste acest oraș o pri
măvară de foc și o vară tragică. Ziua de 5 
aprilie 1944 a deschis cortina unui teatru 
de lupte cu reprezentații cotidiene date 
după orar fix. anunțate metodic, cu alarme 
de gradul intii, doi și trei, după care cohor
tele de fortărețe zburătoare luau orașul la 
tocat matematic, acoperindu-1 cu covoare de 
bombe. Stolurile de baloane captive, spin- 
zurate ca niște balene cenușii de cer, făceau 
orașul să semene cu un straniu acvariu 
uscat, în care apa fusese înlocuită cu focul 
ce nu apuca să se stingă.

Deschis prin surprindere, șirul bombarda
mentelor care căutau să anihileze produc- < 
ția petrolieră a Ploieștiului, a învățat oa- ț 
menii să-și măsoare timpul după alarmele 1 
aeriene : la gradul intii, care cum apuca ( 
fugea spre gări, unde așteptau trenurile , 
încărcate cu hirțoagele administrației, la 
gradul doi locomotivele părăseau orașul, la 
gradul trei cine mai răminea își căuta o 
gaură de șarpe, căci imediat începea cano
nada și ploaia de bombe. Tocmai urgisiții 
din mahalaua mea au crezut atunci că des
coperiseră cel mai grozav adăpost in tune- l 
lele canalelor de lături ale orașului, care i 
se revărsau in Dimbu spre a fi duse pină r 
in Prahova. Și se tixeau acolo, la fiecare t 
alarmă, pină într-o zi, cind două bombe au i 
explodat simultan, una în gura canalului, i 
alta intr-o râsuflătoare deschisă ca un puț, < 
prin care tocmai coboriseră vreo citeva sute s 
de suflete. N-a mai ieșit nimeni. Suflul ex- : 
ploziilor i-a tescuit de pereți și multora c 
mormintul le-a rămas acolo... Iar cind tre- i 
nurile se întorceau in orașul cuprins de < 
flăcări, oamenii alergau să-și vadă căsu- j

i semnalul a fost dat de Parti
dul Comunist Român prin che
marea la insurecția armată din 
August 1944. O vară tragică >e 
sfirșea pentru ploieșteni și în
cepea o săptămină de luptă

pe viață și pe moarte pentru supraviețuirea 
orașului lor. Era un oraș acoperit de ruine, 
răvășit de incendii, dar Ploieștiul exista, și 
forța lui industrială reprezenta, pentru ar
matele fasciste, o chestiune vitală in a- 
ceastă zonă a Europei. Ploieștiul însemna 
petrol. în ansamblul acțiunilor duse pe 
teritoriul României între 23—31 august, 
după luptele din Capitală, sint de relevat, 
ca amploare și importanță, cele desfășu
rate la Ploiești și in Valea Prahovei.

Cine a văzut Ploieștiul in zilele premer
gătoare acelui 23 August, nu se poate să nu 
fi fost frapat de excepționala concentrare 
de forte hitleriste. care demonstrau pregă
tirea ocupanților de a păstra cu orice preț, 
in gheara lor de fier, citadela aurului ne
gru. Regiunea era infestată de trupe hitle
riste, peste 27 000 de oameni, dotați cu ar
mament modern, o puternică artilerie an
tiaeriană, care domina instalațiile petrolie
re, tancuri, un tren blindat cu 14 vagoane, 
încărcate cu muniții, tunuri și mitraliere, 
zeci de cazemate din beton armat ampla
sate in toate punctele strategice dar, mai 
ales, in incinta rafinăriilor și în schelele 
din bazinul prahovean. Baterii de tunuri 
montate pe parapeți, peste o sută de avi
oane pe pistele de la Strejnic și Tirgșor, 
gata să-și ia, in orice moment, zborul, com- Ioan GRIGORESCU

De la mormanele de moloz și fiare arse lâsate de „covoarele de bombe"... la giganjii petrochimiei ploieștene de astâzl

țele făcute zob *1 să caute, prin gropile 
h>de. cu miros de trotil, cite o dorvlrtâ din 
«irtosura lor de o viață. Ardeau rafinăriile, 
ala căror Instalații trebuiau refăcute pc<tc 
noapte sub amenințarea pistoalelor nem> 
țești. ardeau rezervoarele de carburanți, ar
deau spitalele, maternitățile *1 liceele, car
tierele arătau de flecare dată ca după un 
tot mal cumplit prăpăd. Iar grădinile și o- 
goarcle din jurul orașului erau pline de 
cratere ca Intr-un sinistru peisaj lunar.

Și ura care mocnise îndelung exploda. 
Întrebările „pină cind ?“ nu se mal rosteau 
In șoaptă, iar oamenii din orașul îndelung 
martirizat erau gata să răspundă in orice 
moment unul semnal care sB pună capăt 
dezastrului. Comuniștii 11 pregăti seră de 
mult timp In adinca conspir alivit atc. la che
marea lor detașamentele muncitorești erau 
gata să intre ,in luptă, lumea petrolului 
secular împilată avea de răsplătit o notă 
grea pe care se adunaseră atitea nelegiuiri, 
prețul alitor jertfe de singe, jefuirea bogă
țiilor ce le aparțineau de drept, oprimarea 
brutală a oricărui protest, pumnul In gură, 
gituirca strigătului de demnitate, sutele și 
miile de ani de temniță grea dați In sentin
țele din procesele montate împotriva luptă
torilor. rușinea Doftanei, reprimarea greve
lor, dezmembrarea tragedia

panii înarmate pint) In dinți pentru a de
clanșa operațiunea „Ceața* cu ajutorul in
stalațiilor fumigene destinate camuflării o- 
rașului sub o perdea de fum alb, Inec.âctos, 
zeci de detașamente cantonate In pădurile 
Bătuta, Tirgșor, Tinosu șt Crlngul Iul Bot, 
o tehnică de luptă și de distrugere covirai- 
toare. Această enormă forță de șoc se cerca 
redusă la tăcere, făcută incapabilă de ri
postă, anihilată, altfel, planul Insurecției gp- 
nerale risca dacă nu un eșec, o gravă intir- 
Zierc.

Ce l se putea opune, care era acea forță 
capabilă să țină la respect o astfel de ar
mată. de unde putea veni riposta care să le 

zmulRft din gheare rioicștlul șl bazinul pe
trolier prahovean ?

Vorbesc cu ploleșteni care. în acea Ic I- 
bilă și cumplită vară, au dat una dintre is
toricele lecții trufașului ocupant piln lovi
turi necruțătoare care, nu numai că au sal
vat orașul de la o iminentă distrugere con
formă cu tipul retragerilor germane, dar 
i-au păstrat aproape intactă forța econo
mică și capacitatea industrială. Pină la 
sosirea armatelor sovietice, care au Intrat 
in Ploiești la 30 august, fiind primite cu 
flori, orașul ar fi fost supus unei metodice 
devastări, schelele petroliere ar fi fost 
incendiate, producția paralizată, pentru ca

cosită de obuze, dar cizma hitleristă 
putut călca peste trupul uzinei. Puținii

In zilele cina

înroșea salopeta
petroliștilor
si haina

9

ostășească
9

război nedrept care dusese un popor întreg 
pe marginea prăpastie!...

importantele instalații de prelucrare a țițe
iului să nu intre, ca material strategic, in 
miinile inamicilor Reichului hitlerist. Pen
tru cei care nu cunoșteau decit chipul de 
oraș martirizat prin valul bombardamente
lor anglo-americane, vara aceea a fost vara 
tragică a Ploieștiului. dar un ochi mai 
atent, mai profund, mai scrutător, putea 
distinge, in lunile el, pregătirea renașterii 
acestui oraș. Conducerea partidului comu
nist, care cunoștea raportul de forțe net in 
favoarea armatei germane, atit din punct de 
vedere numeric, cit șl al instruirii și al 
dotării cu tehnică de luptă, a luat mă
suri capabile să asigure succesul insurec
ției. Numai mobilizarea maselor de munci
tori petroliști, organizarea și instruirea lor 
în detașamente de luptă patriotică, dotarea 
cu armament capturat chiar de la inamicul 
„aliat", numai pregătirea lor pentru a 
zmulge cu forța, prin surprindere, între
prinderile petroliere și de a le apăra, capa
citatea de a ocupa, în momentul declanșă
rii insurecției, principalele instituții pra
hovene, de a lansa operațiuni de luptă in
dependente de armată și in colaborare cu 
armata română, puteau răsturna raportul 
de forțe cu inamicul și asigura zdrobirea 
excepționalei forțe de război dușmane. 
Acest plan, minuțios pregătit, in vara lui 
1944, trebuia să transforme inexpugnabila 
fortăreață hitleristă instalată la Ploiești 
intr-un cerc de foc din care -ocupanții să 
nu mai aibă ieșire. Loviturile date inami
cului la 23 și 24 august, în însăși incinta 
rafinăriilor ploieștene de către unitățile ar
matei române și detașamentele pe
troliștilor înarmați, fulgeră

toare. Ocupanții care hălăduiau de cițiva 
ani In marile rafinării ca „Vegn", ..RomA- 
no-Amerlcana", ,.Astra", „Steaua Română" 
și care credeau că dețin, sub controlul lor, 
orice mișcare, nu se așteptau ca. la prelua
rea schimburilor, „pașnicii" petroliști, in 
salopetele lor pline de unsori, să le inva
deze prin surprindere garnizoanele, să le 
imobilizeze orice mișcare, să Ic paralizeze 
capacitatea de ripostă, să le anihileze forța 
de distrugere. In seara zilei d<> 24 august, 
toate Instalațiile petroliere din zona Praho
vei, toate Instituțiile ploieștene se aflau in 
miinlle și sub controlul muncitorilor Înar
mați și ale armatei române.

Dar marea luptă abia IncOpca. Dcrufn 
primului moment a trecut și. cu toate că 
ocupanții pierduseră controlul asupra unor 
obiective esențiale, principala lor forță de 
atac era încă intactă In zona Păulești, cinci 
mii de hitleriști înarmați cu tancuri șl ar
tilerie grea se pregăteau de asalt. în zona 
Buda, pădurea Filipeanca, se afla o grupa
re de aproximativ 2 000 de soldați nemți. 
La vest șl sud de Ploiești inamicul ocu
pase șl organizase pentru apărare satele 
Tirgșorul Nou, Brazii, Tinosul, Miroslăvești 
și pădurea Bătuta. Pe linia Buda, trenul 
blindat, adevărată fortăreață pe roate, în
cepuse să reverse foc și pară asupra sche

lelor, bateriile de artilerie antiaeriană de 
la Mărgineanca, Boldești și Scăeni s-au pus 
in linie de tragere la sol, coloanele căștilor 
de oțel de la Brazi au trecut la atacul șo
selei București-Ploiești.

începind din dimineața zilei de 25 au
gust, acțiunile duse împotriva trupelor hitle
riste din regiunea petroliferă s-au genera
lizat. Lupte de amploare deosebită s-au des
fășurat in zonele Ploiești, Moreni, Cimpi- 
na. Boldești, Băicoi, Buda, Păulești ș.a.

Un extraordinar film s-ar putea inspira 
din operațiunile militarilor români și ale 
formațiunilor patriotice de luptă pentru ni
micirea trenului blindat care revărsa un 
val de foc asupra schelelor petroliere de 
la Cimpina, Țintea, Băicoi și Moreni. In- 
chlpuiți-vă trenul rulind diabolic, cind îna
inte, cind înapoi, pe o cale ferată păzită cu 
strășnicie de o infanterie întărită cu ar
tilerie ușoară, un colos de oțel de care nimic 
nu se putea apropia. Părea că nici o forță 
nu l-ar fi putut opri și reduce la tăcere, pă
rea că sinistrul miriapod de fier nu și-ar fi 
stăvilit focul decit epuizindu-și munițiile, 
dar asta ar fi fost prea tirziu și pagubele 
pe care le-ar fi adus pină atunci erau in
calculabile. Posibilitatea apropierii de tren 
era exclusă, nici șinele nu puteau fi atinse 
pentru a provoca o deraiere și numai un 
tir concentric asupra țintei mobile, execu
tat de artileriștii de elită, ar fi dat. poate, 
rezultate. Dar puținele obuze care 11 nime
reau ricoșau în blindajul de oțel și trenul 
morții continua să circule, stropșind, prin 
toate ambrazurile vagoanelor sale, foc și 
pară. Petroliștii stăteau în virful sondelor 
și indicau artileriștilor poziția fortăreței pe 

roate, obuzeje le șuierau pe la capele, ici, 
colo, clic o sondă exploda amenlnțînd sche
lele cu incendii distrugătoare. N-am mul 
gă sit pe nimeni din grupul de ostași și 
muncitori care, știind că merg la moarte 
sigură, s-au infiltrat prin linia inamică pină 
la terasamentul colosului șl. strecurlndu-se 
sub el, au aruncat in aer două dintre va
goanele cu muniții, provocind explozia in 
lanț a întregii garnituri Ar trebui, cred, ca 
in regiunea aceasta, fie măcar și numai în 
memoria noastră, să facem loc. alături de 
un monument de veșnică recunoștință în
chinat ostașului-erou, celui care să cin
stească memoria petrolistului necunoscut, 
căci în zilele acelea de luptă pe viață șl pe 
moarte pentru salvarea celei mal impor
tante bogății prahovene, salopeta sondorilor 
s-a înroșit de același singe care stropea 
piepțli uniformei militare.

Un necruțător „Pe-aici nu se trece" a 
fost ridicat de muncitorii uzinelor Mărgi- 
neanca în calea rămășițelor trupelor ger
mane scăpate de la Păulești și care n-aveau 
alta posibilitate de evadare decit drumul 
care traversa incinta uzinelor din pădure. 
O zl și o noapte a durat hărțuiala, bătrina 
pădure de stejar a Mărgineancăi a

dați germani scăpați au fost caoturațl la 
Slănic de către elevii școlii de ofițeri de re
zervă Ploiești, adolescenți care aveau, pen
tru prima oară, ocazia să aplice, in practi
că, teoria artei militare, trecînd astfel cu 
strălucire un examen de mare încredere.

In schela de la Boldești lupta s-a dus 
pentru cucerirea fiecărei sonde transfor
mată de hitleriști in turn de observație sau 
cuib de mitralieră. Nemții impînziseră 
schela cu fire telefonice duse de la o son
dă la alta și numai ruperea acestor con
tacte și izolarea fiecărui grup au permis 
lichidarea metodică a rezistenței lor din 
zona nord-vestului orașului.

La poarta dinspre miază-noapte a Ploieș- 
tiului, în capătul vechiului cartier munci
toresc, Sfintul Vasile, se afla un cimitir 
străvechi, astăzi restrîns și înconjurat de 
zecile de blocuri albe ale unui întreg oraș 
nou, răsărit sub numele de Ploiești-nord. 
Era cimitirul Viișoara, în care ploieștenii 
își îngropaseră străbunii. Locul acesta a 
fost teatrul unor sîngeroase lupte duse de 
ostașii regimentului 7 Dorobanți, vestit 
pentru un celebru atac nocturn dat împo
triva ocupanților germani în timpul primu
lui război mondial, și de muncitorii înar
mați din rafinăria „Vega“. Era punctul-cheie 
de apărare a ieșirii din oraș spre Brașov, 
locul de asalt continuu, timp de trei zile și 
trei nopți, concentrat de trupele fasciste, 
care încercau să spargă cercul de foc. Lup
tele s-au dus corp la corp, printre morminte, 
cavourile morților au fost transformate în 
redute, sub tirul canonadelor scheletele să
reau din gropi și osemintele răposaților de 
altă dată erau stropite de singele proaspăt, 

cald, al ostașilor și muncitorilor care apă
rau ființa Ploieștiului.

Au fost momente cind raportul de forțe 
era douăzeci contra unul, in favoarea tru
pelor hitleriste.

La 29 august, corespondentul agenției 
Reuter, Haig Michelson, transmitea la 
Londra : „O divizie germană, capturată do 
trupele române in regiunea Ploiești. Trupe 
de elită antiaeriene germane, estimate la 
o divizie, au fost prinse In capcană de tru
pele române in inelul de fler din regiu
nea petrolieră Ploiești... în vreme ce tru
pele române se apropiau de germanii care 
păzesc legiunea petrolieră, rușii Înaintează 
rapid pe o șosea principală *>i pe'calea 
ferată spre a stabili legătura cu for
țele române. Pe frontul de răsărit, 
armata sovietică străbate acum ulti
mele 24 de mile spre Brașov...".

Era la 29 august 1944. In acea zl, In ju
rul orei 18,30. divizia 13 infanterie română 
șl brigada 6 infanterie moto sovietică, ve
nită de pe frontul din Moldova, au lichidat 
ultimele rezistențe hitleriste de la marginea 
sud-estică a orașului, curățat de ocupanțiși 
păstrat cu fermitate in miinlle trupelor ro
mâne și ale muncitorilor petroliști înar
mați. La 30 august, ora 13, întrea
ga rezistență germană din bazinul pe
trolier și de pe Valea Prahovei a fost zdro
bită. Bilanțul luptei de o săptămină n-a 
fost numai salvarea citadelei aurului negru 
românesc, ci și realizarea unei importante 
capturi. în afară de cei 3 800 de ostași hit
leriști uciși in lupte sau răniți, au fost 
luați 9 100 de prizonieri, numeroase trenuri 
încărcate cu armament, 1 300 de camioane 
și 265 de tunuri de diverse calibre. De 
cealaltă parte a baricadei, victoria aceasta 
s-a plătit cu un tribut greu de singe și 
jertfe căzute acolo unde dragostea de pa
trie, de libertate șl independență ridicase 
oamenii cu arma in mină intr-un răspuns 
unic, febril și total, la chemarea comuniș- 

u existat, în ființa acestui oraș 
relativ tinăr, citeva momente e- 
sențiale care i-au marcat des
tinul. Cind oamenii i-au pus 
piatra de temelie nu știau 
că peste cerul lui trecea in

vizibilă linia paralelei de 45 de gra
de, jumătatea distanței dintre Pol și 
Ecuator, și nici nu bănuiau că, în adincu- 
rile subteranului prahovean se ascundeau 
comorile aurului negru, care, într-un sin
gur secol, urmau să-i dea acestui oraș o 
fizionomie proprie, o viață clocotitoare, o 
expansiune frenetică, o faimă mondială și 
o notorietate de puternică cetate a indus
triei românești. Și dacă al doilea act de 
naștere a acestui oraș a fost iscălit cu 
petrol, tot cu petrol au avut să-i iscălească 
atentatorii lui și actul unui deces ce părea 
iminent. Căci in această teribilă și cum
plită vară a lui '44, orașul îndoliat al auru
lui negru fusese de două ori condamnat, 
o dată din aprilie pină în august, iar a 
doua oară în ultima săptămină a celei de-a 
opta luni a anului, cind ocupanții fasciști 
puși pe fugă încercaseră cu disperare să-și 
înfigă gheara ucigașă in carnea lui. L-au 
apărat cei care il ridicaseră pe baricade 
in februarie 1933, l-au apărat ostașii ar
matei române într-o luptă pe viață și pe 
moarte și orașul a supraviețuit. Ieșit din 
război cu fața mutilată de mușcătura hidă 
a bombelor și obuzelor, și-a vindecat cu- 
rind rănile și s-a reinălțat din temelii. Re
nașterea lui a fost iscălită de astădată cu 
singele vărsat pentru a-1 apăra de moarte. 
Ca in atitea alte locuri de pe cuprinsul 
țării, anii de după eliberare au însemnat 
aici aceeași vastă epopee a construcțiilor, 
aceleași eforturi pentru așezarea unei vieți 
noi, demne, omenești, cu fața spre viitor. 
Eroismul acelor zile din august ’44 s-a per
petuat ani în șir in eroismul diurn pentru 
ca fizionomia acestei puternice urbe să-și 
merite în fond frumosul nume de „oraș 
alb al aurului negru”.

Ploieștenii sint oameni modești, dar min
eri. Demnitatea lor este fructul unor în
delungate lupte de clasă și participării cu 
trup și suflet la toate momentele esențiale 
din viața țării din momentul cind orașul lor 
a luat ființă și pînă in.zjlele de azL, Cind 
amintesc de luptele din hdgu'st 1944, nu 
vorbesc cu emfază, nici cu orgoliu, mîndria 
lor e sobră, reținută, și mai curind ar 
accepta să li se spună că au făcut mai 
puțin ca in realitate decit să li se atri
buie ceva ce nu le-a aparținut.

După război, orașul lor a rămas în rui
ne, cu peste 4 000 de clădiri nimicite de 
bombardamente, cu rafinăriile și uzinele 
grav afectate. Astăzi, el este una dintre min- 
driile țării, puternică cetate a petrochimiei 
și metalurgiei, izvor de bogăție și experi
ență pentru întreaga lume a petrolului ro
mânesc in continuă expansiune. Petroliștii 
prahoveni au fost deschizătorii noilor schele 
subcarpatine, din Oltenia pînă în fundul 
Moldovei, și, în tînăra industrie apărută 
pe alte meleaguri, ei au fost dascăli price- 
puți și neintrecuți meșteri.

Orașul alb al aurului negru și-a regăsit 
cerul senin și acum iși merită pe deplin 
numele. De la Brazi, inegalabilă constelație 
nocturnă coborită pe pămint la porțile su
dice ale orașului și pină în pasul Predea
lului, care deschide drumul spre cetatea 
Brașovului, frumoasa Prahovă, dintot- 
dcauna neingenuncheată, este astăzi bla
zon de onoare al României, cu însemnele 
puterii și ale marii forțe industriale.

Renăscut din propria-i cenușă, ca un Fe- 
nix nemuritor, orașul alb al aurului negru 
înalță, pe harta înfloritoare a țării, un 
punct de lumină.

Și mă 'gindesc la cei care s-au dus, la 
oropsiții mei de altădată, din mahalaua 
sordidă a Izvoarelor, la cel prigoniți care 
încercau, fără ostoi, să le aprindă în inimi 
lumina speranței, la învățătorul meu din 
primii trei ani de școală, răpus de o luptă 
inegală, la cei care au apărat cu prețul 
vieții urbea martirizată de o iijiinentă dis
trugere, și le pling în tăcere pe mormintul 
necunoscut din acest pămint, care a pus 
față în față Doftana cu Peleșul, 
face conștiințele să seînteieze și 
amintească 
este unica 
lor fapte.

pentru a 
să-și 

neuitareadeapururi. Căci 
răsplată a măreței și anonimei

■ i ■
j ’Sr4--''*’’1 !
fi
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LA CONSTANȚA
SOARELE
ÎNTlLNEȘTE 
ROMÂNIA

Puternicul centru economic de la Marea Neagră va 
deveni în curînd orașul vas-amiral al industriei navale 

românești

...Kilometri de diguri și de cheiuri noi, hectare de platformă portuară cu instalații mecanizate, hectare de magazii... Cea mai 
mare poartă maritimă a țării s-a născut într-o luptă dură și eroică cu marea

Cineva asemuia valurile mării cu un 
fabulos ceasornic. Ascultam pulsul aces
tuia aici, la Constanța. Valuri — secunde 
se fugăresc din largul necuprins și vin 
la mal, harnice să fie aruncate în genu
nile lui Cronos. Ascultăm freamătul viu, 
ca o nesfirșită și adormitoare curgere, și 
rememorăm cu Ovidiu din „Pontice" :

Aici, piatră nu e, in Pontul Euxin,
Și oile de-aicea dau lină-așa de aspră 
Iar fetele din Tomis de tors nu se mai țin 
Aici, la noi, femeia iși macină făina 
Urciorul greu de apă și-1 duce ea pe cap...

Două mii de ani a tot măcinat neastim- 
părul mării de la epistola poetului exilat. 
Timp adine. Timp de istorie. Două mile
nii pină la timpul contemporan și eroic. 
Soarele răsare azi ca și atunci la Tomis. 
Secole întregi, bătrinul telegar și-a odih
nit razele pe o corabie neagră, bătută 
într-un vechi scut heraldic — simbolul 
de cindva al Constanței.

Soarele răsare ca totdeauna la Tomis. 
La fel de strălucitor, pe un cer la fel de 
curat, adine și albastru. Dar însemnele 
heraldice care-1 intimpinâ in acest diurn 
și străvechi ritual sint astăzi cu totul 
altele. Sint ale epocii noastre socialiste, 
aducătoare de împliniri in destinul oame
nilor și al străvechii așezări tomitane_. 
Lumina bogată scaldă principala poartă 
maritimă a României, punct de conver
gență a tranzitului pentru țările din cen
trul Europei, in schimbul de valori cu 
lumea. Scaldă capitala județului aureolat 
cu mindria de a fi fost primul cu agricul
tura cooperativizată. învăpăiază Con
stanța — centrul de gravitație, reședința 
estivală a turismului românesc. Lumina 
solara leagănă pe aripile ei de bronz una 
dintre cele mai efervescente așezări ur
bane ale țării...

...Sintem în port, „printre sute de ca
targe". Stăm de vorbă cu doi oameni. Re

prezentanți a două generații : Alexandru 
Mihai, fost docher, Ion Șiu, actual docher. 
Mai intii, citeva întrebări lui Ion Șiu :

— Se mai lucrează cu samarele ?
— Nu știu ce-s alea. Aud că le-a spart, 

în urmă cu ani, tovarășul aici de față.
— Și văd c-am făcut rău că n-am oprit 

unul, să nu se uite — adaugă fostul do
cher.

— Știi ce-i „paralicul" ?
— Nu.
— Dar „zi de rind" ?
— Nu.
— „Geambași de oameni" mai aveți ?
— Nu înțeleg despre ce vorbiți.
— Cind vă „cad" mușchii, cine vi-i 

„trage"?
— De ce să ne cadă ? E adevărat că pe 

27 merg la Herculane a treia oară, dar 
nu pentru... „mușchi căzuți" 1

Alexandru Mihai ne ajută, și-1 ajută pe 
Ion Șiu să înțeleagă :

— în ’30, cind am venit aici, patru lu
cruri trebuia să le știu ca pe apă : grăma
da. schela, sacul și vătaful.

Schela, — punte de viață, dacă aveai 
norocul și puterea să o străbați. Punte 
de moarte cind te dobora sacul și te pră
vălea in mare. Șiu n-are cum vibra la 
realitatea rememorată. Sub ochii lui 
s-au născut kilometrii de diguri și de 
cheiuri noi, hectarele de platformă por
tuară cu instalații mecanizate, hectarele 
de magazii. 60 de mii de ore-scafandru 
au fost cheltuite pentru asta, plus 02 
milioane kilometri parcurși de șoferi cu 
piatra de la Ovidiu și aruncată in mare. 
O originală și contemporană ofrandă ? 
Nu, nu o ofrandă, ci o bărbătească și 
demnă luptă a omului cu natura, cu 
marea. Pentru nașterea noului port, mării 
i-au fost smulși sute și sute de mii de me
tri pătrați convertiți in magazii, platforme, 
dane de acostare in stare să primească 
nave de pină la 60 000 tdw și, in viitor, 
cetăți plutitoare și mai mari. Și, în pa
ralel, s-a dus o eroică și răscolitoare bă

tălie pentru om, pentru a-i crea condiții 
mai bune de muncă.

— Dimineața ne strîngea vătaful să ne 
împartă treaba. „Treci tu, treci tu, treci 
tu“... „Pune-mă domnule și pe mine !“.. 
El n-auzea. Zicea mai departe : „Treci 
tu, treci tu, treci tu..." „Și noi ? “ între
bam cei rămași. „Voi ? Păi voi ia cărați 
schelele alea și cavaleții ăia !“ „Fără 
plată ?". „Că doar n-ați vrea bani pen
tru asta !...“

Căram schelele, cavaleții și numai ce 
te trezeai cu mina pe pulpa piciorului. 
Normal, tresăreai. „Stai bă, ce dai cu co
pita. Stai să văd dacă ai mușchi, dacă 
ești bun la treabă..." Geambași de oameni, 
ce mai !...

„Treci tu, treci tu, treci tu..."
Onomatopeea muncii, calvarul docheru

lui de cindva. Un destin, o existență cu
prinsă in două aprige vorbe născute in
tr-o realitate crudă, potrivnică omului. La 
cițiva pași de noi, lingă chei, gata de 
voiajul acvatic, cargoul „Sighișoara". O 
macara portuară urcă ultimele cantități 
de marfă. Mai incolo, alte macarale, trac
toare, autostjvuitoare zoresc la „Midia". 
„Gorets" descarcă pește, iar „Suzana" 
e de-acum gata de drum. Zilnic, peste 30 
de nave, sub diverse pavilioane ale lumii, 
încarcă și descarcă aici.

— Plățile se făceau la circiuma cu care 
vătaful era in legătură. Apoi mai erau 
și „morții", oamenii de paie, trecuți de 
vătaf pe listă „cum că au muncit". Pro
testai ? A doua zi din nou : „Treci tu, 
treci tu, treci tu“. „Eu ?“ „Mai ai și gură, 
ai ?“ Și muieai de foame.

— Munca manuală — zice Șiu — practic 
nu mai e. Greul e pe mașini.

Șiu vorbește de parcă ar compătimi ma
șinile. Dar vorbește cu tonul omului obiș
nuit cu această realitate. A omului care 
nu ar mai admite să se răstoarne echili
brul acestei realități.

— Munca toată — zice și Alexandru 
Mihai — era manuală. Știți cum ne cu

noșteam intre noi ? Pe rujari (cel care in
culcau sau descărcau cereale — n.n.) după 
tușea tuberculoasă. Pe nlții după varicele 
de pe picioare din pricina greutăților că
rate. după hernii, după reumatismul care 
ne chinuia mai pe toți că lucram in pi
cioarele goale „să facă priză talpa pe 
schelă, să nu cădem". „Cădeau" la cile 
unul mușchii ? Era chemat fie Alexandru 
Cănuțâ, uzi pensionar, fie moș Aii, cu 
sticluța de ulei și măduvă de cal, și-ți 
tiăgea In ioc vina ce-o luase anapoda. Ce 
doctor, ce cantine, ce dușuri — aveam ca 
„duș11 turnul de răcire al uzinei I Cu altoie 
ne învățam aici : cu „treci tu, treci tu, 
treci Iu..." cu obiceiul „zilei de rind" - - 
unii căpătau odată de lucru, apoi, dacă 
aveai noroc, iți venea rîndul ție. (La (lu
xul de 30 de nave pe zi, care trebuie în
cărcate sau descărcate, cine și cum să 
mai pomenească azi de „zi de rind" ?). Cu 
obiceiul „paralicului" — un (el de evi
dență a banilor ciștigațl ca să ajungă la 
fiecare cite-o îmbucătura.

De undeva, din larg, răzbate pină aici 
fluierul grav al unei sirene. Probabil o 
nouă navă cere permisiunea să fie găz
duită la danele portului. Una din cele 
peste 2 000 de nave românești și străine 
care acostează anual Ia Constanta șl care 
• er docherilor să manipuleze peste 8 mi
lioane tone mărfuri generale, minereuri, 
cocs pc an, adică de peste 10 ori mai mult 
decit in anul de virf dinaintea ultimului 
război mondial.

— Tovarășe Mlhai, unde sint azi doche
rii ale căror viață și existență ni le-ai în
fățișat ?

— Apăi, tovarăși, ce să vă spun ? Unii, 
care n-au rezistat, au murit de atunci. 
Că nu-i trimlti a nimeni, ca pe Șiu, la 
Herculane, să-și vadă de nu știu ce bete
șug. Alții, .s-au urcat pe vapor, schimbind 
munca, sperind in altceva. Dar cei mai 
mulți au urcat pe macarale, autostlvui- 
toare, autocamioane.

Cit de departe a rămas expresia aproape 
onomatopeică a unui destin crud, a unor 
realități îngenuncheate definitiv : „Treci 
tu, treci tu. treci tu..."

...Nava din larg solicită din nou, prin 
semnalul ei grav, cu ecourile alergind 
din val in val, atenția necesară. Poate că 
e unul din cargourile făurite aici la 
șantierul naval constănțean, abia întors 
din cursa de probă, înaintea marilor și 
totdeauna romanticelor călătorii acvatice. 
Vuietul din bazinele de manipulare 9 
mărfurilor se îngemănează firesc cu vuie
tul muncii constructorilor navaliști. Nave 
in port. Nave la cheiurile de armare, cu 
suprastructurile încă roșii, in așteptarea 
albului, a albastrului marin.

„Șantierul naval Constanta — spunea 
de curind tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
întilnirea cu activul județean de partid — 
are sarcina ca pină în 1975 să construiască 
nave de 60 000 tone și. în același timo, să 
înceapă construirea unui vas de 150 000 
tone. Acestea sint sarcini mărețe, de înal
tă răspundere, a căror îndeplinire presu
pune luarea tuturor măsurilor și eforturi 
susținute din partea organizației de par
tid județene și a municipiului Constanța, 
din partea comuniștilor de la șantierul 
naval, a conducerii administrative, a spe
cialiștilor. a tuturor oamenilor muncii".

Flota noastră dispune acum de peste 50 
de cargouri pentru mărfuri generale, mi
neraliere și petroliere de diferite mărimi 
realizate in țară sau pe diferite șantiere 
ale lumii. însumind o capacitate de 
peste jumătate milion tone. în actualul 
cincinal, alte nave se vor adăuga acestora, 
astfel incit tonajul total să sporescă cu 
855 000 tone, astfel incit cărăușia navală 
românească să transporte circa 10,5—12 
milioane tone in 1975. Sint obiective am
bițioase și lucide in același timp și. in 
acest efort al devenirii lor în faptă, șan
tierul naval constănțean va urca la cin
stea de vas-amiral al industriei navale 
românești.

Discutăm despre această responsabili
tate și mindrie cu unul dintre cei mai 
buni „corpiști" de aici. Stoica Nichita, și 
cu sudorul Ion C. Barbu. Amîndoi, comu
niști. Amîndoi — prezenți la dialogul pe 
care secretarul general al partidului l-a 
avut aici, la docurile de unde' se vor 
desprinde întiile nave de 60 000 -tdw, apoi 
cele de 150 000 tdw.

— Ne-a bucurat și ne-a onorat cinstea 
acordată. Știm în același timp cit de mare 
e răspunderea de a fi șantierul naval nu
mărul unu al țării. Există la /fiecare din
tre noi hotărîrea de a trece cu bine acest 
examen. De altfel, nu-i primul. De la 
reparațiile micilor șalupe la construirea 
cargoului de serie aflat pe cală e un salt. 
Un salt, o suită de examene. Acum ne 
pregătim pentru severul examen al nave
lor de mare tonaj, efort în care simțim 
alături umărul întregii industrii navale 
românești, al întregului potențial econo
mic al României socialiste.

Străvechiul Tomis reînnoadă azi, cu 
navele construite in cetatea lui contem
porană de la marginea mării, cărăușia 
triremelor pe vechile drumuri acvatice in 
urmă cu peste 2 000 de ani. Corăbiile an
tice aduceau aici chiupurile cu renumitul 
vin de Rodhos sau cu ulei de măsline, cu 
pinzeturi și săbii și luau în cursele lor 
din rodul greu și fabulos al acestui pă- 
mint. Azi pleacă, prin această mare 
poartă maritimă a țării, utilaje petroliere, 
mașini, tractoare, fabrici complete de ci
ment, produse ale chimiei — toate oglin
dind creșterea ponderii României in co
merțul mondial. Și nu o dată în calele 
navelor pornite pe itinerarele maritime 
sint și produsele Tomisului contemporan 
— între care „Tomitext", stofă produsă 
Ia combinatul textil, unde se reeditează la 
scară amplă legenda cu lina de aur a unor 
argonauți mai norocoși, hirtia și mobila 
de Constanța, îngrășămintele fosfatice de 
Năvodari. în iot mai amplul schimb de 
valori cu lumea, România socialistă iși 
făurește navele sale in stare să străbată 
mările și oceanele lumii, capabile să înfă
țișeze opera de creație a unui popor li
ber, stăpin pe destinul și valorile create 
de el. Arhitectul acestui edificiu strălucit 
este Partidul Comunist Român, conști
ința vie și demnă, lucidă și înțeleaptă a 
întregului popor de douăzeci de milioane 
de oameni.

....Există dovezi — afirmă un cercetă
tor pasionat de trecutul milenarului port

— că meșterii tomitani au creat splendide 
coloane și capiteluri, frumoase statui, ba
soreliefuri, arhitrave, frize, cornișe, anca
dramente de uși și de ferestre, socluri 
de statui... Pe cheiul antic al portului 
Tomis a fost descoperit un mare atelier 
de prelucrare a marmurii. Din acest loc 
s-au scos pilaștrii de marmură, tăblii de 
tavan, căpițele, toate in curs de finisare, 
ca și o arhitravă, o cornișă, un capac de 
sarcofag, neterminate". Deci, înaintașii 
noștri antici in această margine de țară 
și de ape, încă în zorii intîiului mileniu 
al erei noastre, deprinseseră virtuțile 
marmurii, vccația de constructori. Arhi- 
tecții și constructorii dc azi ai Constan
ței au ridicat această vocație la presti
giul liniilor de forță ale ansamblurilor și 
edificiilor socialiste. Poate că nicăieri in 
altă parte noua arhitectură românească nu 
a susținut atitea multiple și tulburătoare 
examene ca la Constanța. Poate că ni
căieri în altă parte, în aceste decenii gu
vernate de ritmurile înalte ale construc
ției socialiste, arhitectura româneasca 
n-a atins parametrii virtuozității ca aici. 
Fierul și betonul, marmura și traverti- 
nul, sticla și fibra lemnului din pădurile 
noastre au devenit elementele cu care 
fantezia și ingeniozitatea, calculul elabo
rat și nevoia de a rezolva niște cerințe 
urbanistice concrete au fost manevrate cu 
rezultate dintre cele mai remarcabile.

— Ce anume idee a ordonat întregul 
efort de sistematizare a Constantei ? — 
întrebăm pe arhitecții Petru Niculescu și 
Dan Corneliu de la D.S.A.P.C.

— Mai intii și întîi e vorba de schița 
de sistematizare. Pentru că orașul — nu-i 
o noutate, era o stare generală — n-a 
avut pină in ultimii ani o asemenea 
schiță. Rațiunile acesteia sint : Constanța 
e primul port maritim al țării ; e princi
pala gazdă a vacanței estivale ; e centru 
economic, social-politic al județului ; e 
un important nod de circulație aeriană, 
maritimă, feroviară, rutieră.

Privim configurația municipiului în 
care, in ultimele două cincinale, s-au 
construit aproximativ 14 000 apartamente. 
In următorul cincinal se vor adăuga mai 
bine de 10.000 apartamente. Trei artere 
viguroase — adevărate magistrale vitale
— trasează planul urbanistic : dinspre 
Medgidia, dinspre Hirșova și dinspre 
Mangalia. Punctul de convergență a aces
tui uriaș evantai ? Vechiul Tomis. Către 
el vin și pleacă bifurcațiile moderne ale 
marelui evantai, unele împlinite in ver
dele matur, de prefigurarea toamnei, al 
teilor și plopilor, altele strălucind in lu
mina albastră și pură și adîncă a mării 
scăldată și ea în continuă lumină. Totul 
curge către acest antic Tomis, pe care ar
hitecții, îndrăgostiți de cîntecul pietrei, 
de bucuria fantastică a volumelor, de cro
matica imaginată și împlinită de ei, il 
văd ca un efervescent centru al creației 
industriale moderne și, totodată, ca o 
mărturie-muzeu, generator de sentimente 
patriotice, de respect pentru istorie și 
pentru opera durată de înaintașii noștri 
strămoși.

Deschiderile acestui amplu evantai ? 
Largi aripi, de pasăre a apelor, cu 
vîrfurile albe, care țin de la Vama Veche 
și pină Ia Năvodari. Spații populate cu 
nume ale căror sonorități au impreg
nată toată faima litoralului românesc : 
Năvodari. Mamaia, Techirghiol, Eforie 
Sud, Eforie Nord, Mangalia — cu sateli

ții ei cosmici, fii tineri al mării șl ai po
tențialului de imaginație al creatorilor : 
Jupiter, Neptun, Saturn, Venus și Olymp. 
Nume generice pentru splendori create 
de om în folosul omului aici, la portul- 
reședință al tristelor „Pontice" de odini
oară.

Toate aceste ansambluri turistice — ho
teluri, sate ale vacanței, vile, stațiuni 
speciale pentru tineri, campinguri — în
sumează azi in jur de 100 000 dc locuri. 
Viitorul și aici ? Este măsurat cu com
pasul obișnuit al realităților noastre so
cialiste : tot ce înnobilează acum litora
lul, altădată bintuit de pustietate, tot ce 
ține tovărășie vuietului odihnitor al mării 
la care vin, ca intr-un uriaș pelerinaj de 
sănătate, in fiecare an peste un milion 
dc oameni de pretutindeni — va putea 
fi dezvoltat pină la aproximativ 300*000 
de locuri pe serie. O adevărată industrie 
a soarelui și a brizei marine, o adevărată 
industrie a reconfortării.

Pe lingă blocuri și noi artere de circu
lație, pe lingă edificiile industriale, pe 
lingă salba fermecătoare a stațiunilor 
litoralului. Constanța zilelor noastre se 
remarcă și prin virtuțile sale de centru 
cultural. Cu institut de învățămint supe
rior creat in anii noștri. Cu instituții tea
trale constituite în anii noștri. Cu edifi
ciul român cu mozaic dat la lumină in 
anii noștri. Cu muzeul de artă și muzeul 
marinei, cu plânetariul și acvariul des
chise afluenței turiștilor, tuturor celor 
îndrăgostiți de istoria și prezentul vibrant 
al acestor locuri.

Proiectat pe ritmurile dezvoltării eco
nomice și social-culturale ce țin de esența 
întregii noastre orinduiri, primul port 
maritim iși durează, într-un demn și lău
dabil efort de sincronism cu țara, monu
mentele sale contemporane. Sint trăinici- 
ile care dau splendoare fabuloaselor des
coperiri arheologice de pe aici — Șar
pele fantastic sau Fortuna-marina, Cava
lerul trac sau Ponthos-zeița norocului.

în această țară a Dobrogei, unde totul 
parcă respiră istorie și prezent, nu cu 
mulți ani in urmă se descoperea acea 
minune a artei neolitice „Gînditorul de 
la Cernavoda", despre care un comenta
tor spune : „Privindu-l, vedem parcă un 
bărbat vajnic, in amurg, întors de la o 
vinătoare grea, stind pe scaun, obosit, 
împovărat. Umerii, capul sint ai omului 
răbdător, încăpățînat, de o rară voință. 
Un om mindru și liber. Acești umeri pu
ternici au trecut prin milenii necunos- 
cind sclavia și au învins". Au învins, in 
fapt, gindirea și voința statornică de pro
pășire a oamenilor acestor păminturi, ale 
căror năzuințe seculare le-a cristalizat 
și le-a înălțat pe suprema treaptă lupta 
dîrză, consecvent revoluționară a comu
niștilor, a oamenilor neinfricați care au 
știut să dea și acestor meleaguri, ca și 
întregii țări, o nouă strălucire și vigoare, 
un nou dinamism in acord cu epoca, — 
dinamismul socialismului.

De aceea, cind azi, la fel ca dintotdea- 
una, soarele răsare la Tomis, invăpăind 
marea, învăpăiază în același timp splen
dorile înălțate aici de constructorii socia
lismului, edificiile erei noastre eroice, 
străbătută de geniul lor constructiv. 
De fapt, Ia Constanța, în fiecare dimi
neață, soarele intilnește ROMÂNIA.

Ilie TANĂSACIIE 
Radu APOSTOL

Așa arată doar o parte din „industria soarelui, a reconfortării" litoralului românesc — stațiunea „Venus"
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în cinstea marii sărbători

Oamenii muncii 
raportează îndeplinirea 
cu succes a planului 

și angajamentelor

Omagiu marelui

90 DE ANI DE LA NAȘTERE

GALAȚI. Muncitorii, ingi
nerii și tehnicienii întreprinde- 
i<i de construcții si montaje si- 

d< rurgice dm Galați, antrenați 
intr-o însuflețită întrecere socia
listă in cinstea zilei de 23 Au- 
țust, au rc.ili/at integral planul 
du producție pe opt luni. Aceasta 
creează posibilitatea obținerii 
unei producții suplimentare, 
pină la sfirșilul lunii in curs, de 
peste 41 milioane lei. și a unor 
beneficii peste plan de 17,4 mi
lioane lei.

Anunțând acest succes printr-o 
tvlugramâ adresată Comitetului 
C . a», ral al Partidului ComuniJ 
Roman. tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. colectivul întreprin
derii subliniază câ efortul prin
cipal in perioada parcursă pină 
acum a fost canalizat spre mo
dernul laminor de benzi la cald, 
care a fost pus in funcțiune in 
termenul stabilit, adică la 30 iu
nie a.c.

Asigurăm conducerea partidu
lui și statului nostru, pe dum
neavoastră, tovarășe secretar ge
neral. se spune in telegramă, câ 
vom valorifica cu pricepere în
treaga putere 
ga capacitate 
pentru a da 
de dezvoltare 
Congresul al 
lui Comunist

spor de producție de peste 22 
milioane lei și importante be
neficii suplimentare.

Sint abordate, intre altele, 
problemele legate de transpor
tul lemnului fasonat provenit 
din dobori turi le de vini, crea
rea de stocuri in timp util, u- 
tilizarea sortimentelor inferioa
re in fabricarea plăcilor fibro
lemnoase. reproiectarea unor 
repere de mobilă și folosirea 
accesoriilor din mase plastice.

Tabloul însufletitor
unor realizări

de muncă, intrea- 
tehnică și umană, 
viată programului 
a tării stabilit de 
X-lea al Partidu- 
Român.

ARGEȘ. In cinstea zilei 
de 23 August, colectivele uni
tăților industriale din judelui 
Argeș au obținut, în întrecere, 
realizări deosebite. Pe baza unor 
estimări recente, rezultă că pa 8 
luni se va realiza suplimentar o 
producție globală industrială de 
peste 175 milioane lei și o pro
ducție marfă de peste 165 mili
oane lei. Colectivele din 13 în
treprinderi. între care C.E.I.L. 
Pitești. Combinatul petro-chimic 
și unitățile industriei locale, au 
raportat îndeplinirea și depăși
rea angajamentelor anuale asu
mate în întrecerea socialistă. Au 
fost substanțial depășite anga
jamentele privind economiile de 
material lemnos, metal, combus
tibil convențional și energie e- 
lectrică.'Din angajamentul anual 
de beneficii, s-a realizat 
in prezent S3.9 la sută.

NEAMȚ. Calculele preli
minare 
cinstea 
oamenii __________ ____ _____
județului Neamț au realizat o 
productivitate a 
la sută mai mare decit ... 
velul planificat și un volum de 
beneficii suplimentare totalizind 
48 milioane lei. De asemenea, 
in domeniul investițiilor, peri
oada premergătoare sărbătoririi 
zilei de 23 August este caracte
rizată printr-un ritm susținut 
de execuție a lucrărilor, pentru 
devansarea termenelor de pune
re in funcțiune a noilor obiecti
ve. Este vorba de lucrările pen
tru reamplasarea și moderniza
rea întreprinderii mecanice 
Ceahlăul", de noua unitate de 
îngrășăminte cu azot de la Roz- 
nov, de dezvoltarea întreprinde
rii mecanice Roman, in vederea 
trecerii la fabricarea de strun
guri Carusel, dezvoltarea plat- 
tormei chimiei de la Săvinești 
etc.

Cumulate, succesele colective
lor din unitățile industriale ale 
județului Neamț reprezintă ob
ținerea peste plan a unei pro
ducții globale industriale in va
loare de 218,8 milioane lei și a 
18a milioane lei la producția 
marfă. Acesta este bilanțul oa
menilor muncii din industria 
județului Neamț, pe care il în
chină apropiatei sărbători de la 
23 August.

indică faptul
* ■ 23

din
zilei de 
muncii i

că in 
august, 

industria

muncii cu 2
ni-

pîn.a

cer-SUCEAVA. In “drul 
cetărilor aplicative pentru 
ganizarea superioară a produc
ției și a muncii, la Combinatul 
pentru exploatarea și 
trializarea lemnului 
au fost aplicate studii 
eficiență economică se 
tizeazâ, in acest an,

or-

indus- 
Suceava 
a căror 
concre- 
într-un

SĂLAJ. Măreața zi a eli
berării patriei noastre este în
tâmpinată de colectivele de oa
meni ai muncii din iotreprindc- 
rile industriale ale . județului 
Sălaj cu noi și însemnate reali
zări. Din datele centralizate la 
direcția județeană de statistică 
reiese că planul producției 
globale industriale, pe primele 
8 luni ale acestui an, va fi înde
plinit cu 10 zile mai devreme, 
obținîndu-se o producție cu 9,5 
la sută mai mare decit în aceeași 
perioadă a anului precedent, de- 
pășindu-se astfel substanțial și 
angajamentul anual asumat în 
întrecerea socialistă.

de prestigiu
Asemenea întregului popor, oamenii muncii de pe meleagurile vrin- 

ccne iutimpină măreața sărbătoare de la 23 August cu noi și rodnice 
succese in înfăptuirea sarcinilor de plan pe acest an și a angajamen
telor asumate in întrecerea socialistă. Răspunzind înflăcărate! chemări 
a Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, colectivele dc 
muncă din industria județului Vrancea și-au asumat angajamentul de 
a fabrica, in acest an, peste prevederile planului, o producție globală 
în valoare de 35 milioane lei.

în fiecare colectiv de muncă acest 
angajament a fost precedat de largi 
dezbateri in cadrul cărora s-au evi
dențiat însemnate rezerve in dome
niul folosirii capacităților de produc
ție, a utilajelor din dotare și a timpu
lui de lucru, generalizării schimbului 
II și extinderii schimbului III, gospo
dăririi judicioase a bazei de materii 
prime și altele. O dală puse în evi
dență aceste rezerve, atenția organe
lor și organizațiilor de partid, a con
ducerilor de unități, a tuturor colecti
velor a fost orientată 
soluțiilor optime, 
scurtarea drumu
lui între angaja
ment și faptă. La 
jumătatea lumi 
august, colecti
vele de oameni ai 
muncii din indus
tria județului nos
tru au obținut un 
succes de presti
giu : realizarea principalilor indi
catori ai planului pe 8 luni cu 
15 zile mai devreme. De ase
menea, iot cu această ocazie a fost 
înregistrată îndeplinirea și depășirea 
substanțială a angajamentului'anual. 
Astfel, pină la această dată, s-a obți
nut in plus peste angajamentul inițial 
asumat o producție marfă în valoare 

L de 54 milioane lejr ( De. asemenea, la 
export s-au livrat suplimentar mărfuri 

pin valoare dc 2.8 milioane Iei valută, 
■iar lă ' fondul pieței’.“mărfuri în va
loare de 27 milioane lei. Potrivit an
gajamentului au fost puse in funcțiu
ne, Complexul avicol de la Golești, 
Complexul comercial și un număr de 
600 apartamente in Focșani, etc. Se 
cuvine menționat, de asemenea, că 
circa 80 la sută din sporul de pro
ducție peste plan este rezultatul di
rect ai creșterii productivității 
muncii.

In aceste succese sint încorporate 
eforturile tuturor oamenilor muncii 
din unitățile industriale ale județului 
care, in frunte cu comuniștii, au dat

spre găsirea 
care să ducă la

dovadă de abnegație și maturitate 
politică, făcind totul pentru ca an
gajamentele asumate sâ devină o rea
litate deplină. De reținut este că or
ganizațiile de partid au desfășurat o 
intensă muncă politico-educativă pen
tru creșterea conștiinței socialiste a 
tuturor salariaților in vederea unei 
cit mai depline participări la valori
ficarea rezervelor interne. Pentru a 
demonstra cit de eficientă este mun
ca politică, atunci cînd știi s-o folo
sești in condiții optime, amintesc că 
aproape un sfert ” 
anual la producția

în județul Vrancea

Maeștri ai recoltelor ț
mari de grîu

un
a-

Cooperativa agricolă din 
Sioicauești, judviul Olt, are 
u bună experiență in cul
tura griului. Anul trecut, 
pentru recolta realizată i 
s-au decernat diploma și 
d’apelul de unitate frunta
șa pe țară, iar in această 
vară a obținut cite 4120 kg 
la hectar de pe cele 800 ha 
cultivate cu gnu. Este 
rezultat meritoriu dacă
\em in vedere că terenurile 
cooperativei sint pretenți
oase la lucrările agricole : 
solul cind este tare ca cre
menea, cind este extrem de 
umed, și intr-un caz și in 
celălalt neputindu-se lucra 
Line. Acest specific al so
lului brun-roșcat de pădu
re, cu un grad mai mare 
sau mai mic de podzolire, 
este binecunoscut de spe- 
c aliștii și cooperatorii din 
Stoicănești, care atunci cind 
prind momentul, acționează 
cu toate forțele pentru a 
smulge pâmintului cit mai 
multe roade. Totul este sâ 
cultivi acele soiuri care co
respund cel mai bine con
dițiilor specifice din unitate 
și să aplici o tehnologie 
modernă, adaptată totodată 
la aceste condiții concrete, 
ne spunea tovarășul Dumi
tru Tudose, președintele co
operativei. Cu cițiva ani in 
urmă, se considera că la 
cultura griului nu se poale 
t’-ece de 3 000 de kilograme 
la hectar. Atunci, consiliul 
c conducere, specialiștii 
s -au îndreptat mai mult a- 
tenția asupra acestei cul
turi. Că „granița" produc
ției considerată a fi o limită 
r-.aximă a putut fi depășită, 
o dovedesc producțiile me
dii la hectar obținute in .-ei 
coi ani consecutivi: 3 520 
kg in 1970 și 4 120 kg in 
1971. Care este secretul a- 
c-estor rezultate, cum au ac
ționat specialiștii și coop?- 
ratorii din Stoicănești pen
tru obținerea lor ?

..Vorbind despre aseme
nea producții bune, spunea 
inginerul șef al cooperat:- 
v?i. tov. Dumitru Militant, 
mulți așteaptă să le spu-

iiem „ceva" deosebit, „ce
va" de care a depins totul. 
Realitatea este că nu am 
făcut altceva deosebit decit 
am respectat cu strictețe 
tehnologia culturii și an. 
introdus cu mai mult curaj 
soiurile noi". O grijă aparte 
s-a acordat totuși amplasă
ri judicioase a culturii 
griului, pe teienurile cu 
fertilitatea cea mai ridicată, 
și după plantele premergă
toare cele mai favorabile. 
Dacă in urmă cu cițiva ani.

cultură, 
toamna 
jnsămințat 525 ha din soiul 
Olt, 200 hectare din soiul 
Roșu românesc, acestea re- 
prezentind peste 90 la sută 
din suprafața cultivata. îu- 
tr-adevăr. acesta soiuri sini 
adaptate mai bine condiții
lor naturale de climă și sol 
cin partea locului, au o re
zistență mai mare la boli și 
dăunători, fapt dovedit și 
de producțiile realizate - 
4 337 kg la hectar la soiul

Ca urmare, în 
anului trecut s-au

• LA C.A.P. STOICĂNEȘTI, JUDEȚUL CLT
— 4 120 KG LA HECTAR PE ÎNTREAGA SU
PRAFAȚĂ CULTIVATĂ • NUMAI PRIN AM
PLASAREA CORESPUNZĂTOARE A CULTU
RILOR Șl INTRODUCEREA UNOR SOIURI NOI
— UN SPOR DE APROAPE 1 500 KG LA HA.

aici se mai cultiva, in pro
cent ridicat, griu după griu, 
in anul trei și chiar patru, 
acum acest neajuns s-a eli
minat cu desăvirșire. Din 
cele 800 ha cultivate anul 
trecut 120 ha au fost ampla
sate după leguminoase, 146 
ha după păioase anul doi și 
restul după prăsitoare. De 
fapt, o bună parte a spo
rului de producție înregis
trat față de media anilor 
trecuți, care era de 2 500— 
2 700 kg la hectar, se dato- 
rește amplasării corespun
zătoare a griului.

în vara anului trecut, 
înainte de seceriș, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a vizitat 
cooperativa agricolă din 
Stoicănești. Cu acel prilej, 
secretarul general al parti
dului a recomandat să se 
extindă „2_.L 
create la stațiunea experi
mentală ~ 
prezentau foarte bine in

soiuriP de griu

Caracal care

Roșu românesc și 4 197 kg la 
nectar la Olt, față de numai 
3 481 kg la hectar la soiul 
Bezostaia. De. asemenea, 
cultivarea mai 'multor so
iuri permite sâ se eșalone
ze recoltatul și să se evite 
pierderile prin scuturaie. 
Experiența din acești doi 
ani a dovedit că soiurile de 
griu create la Stațiunea ex
perimentală Caracal sint 
deosebit de valoroase, 
mai ales în condițiile jude
țului Olt, fapt cc impune ca 
acestea să fie extinse cu 
rapiditate și în celelalte u- 
nitâți agricole din județ. De 
altfel, la recenta consfătui
re pe țară a griului, soiul 
Olt a fost recomandat să se 
cultive pe scară largă in zo
nele : Cimpia Boianului și 
Cimpia Caracalului. Aceas
ta. deoarece Oltul și Roșu 
românesc se comportă foar
te bine in condițiile specifi
ce acestor zone și pot asi-

gura producții ridicate, dar 
cu obligativitatea respectă
rii stricte a tehnologiei de 
producție. La Roșu roma
nesc, de pildă, este necesa
ră o cantitate de sămînță 
mai mare la hectar care sâ 
asigure 600—700 boabe ger- 
minabile la m.p. Apoi, și u- 
nul și celălalt răspund foar
te bine la îngrășăminte, 
cind se aplică in proporții 
echilibrate.

O dată cu terminarea 
campaniei de.-recoltare a 
cerealelor păioase. coope- 
îatorii din Stoicănești nu 
acționat pentru a pune ba
zele recoltei de grîu din a- 
nul următor, cind vor cul
tiva tot 800 de hectare, 
ceasta deoarece pentru 
obține producții mari 
griu, este necesar ca pregă
tirea celei mai importante 
faze : semănatul in timpul 
optim, trebuie să se facă cu 
mult înainte. Din cele 800 
de hectare — 200 se vor am
plasa după păioase anul 
doi, 100 după leguminoase 
și restul după culturi pră
sitoare. Suprafețele elibe
rate de păioase și legumi
noase — 300 hectare — au 
fost arate imediat și fertili
zate cu cite 300 kg super- 
fosfat la hectar, realizîn- 
du-se in felul acesta refa
cerea structurii solului și a 
conținutului cu elemente 
nutritive. Este deosebit de 
important ca terenurile ce 
se vor cultiva cu griu să fie 
arate imediat duDâ ce au 
fost eliberate. Numai în fe
lul acesta se poate realiza 
un bun pat germinativ.

Folosind soiurile cele mai 
indicate și productive in 
condițiile pe care le are co
operativa. executînd la timp 
și de calitate toate lucră
rile pregătitoare semănatu
lui — in mod sigur produc
ția de griu va atinge valori 

mai mari in anul viitor
Emilian ROUĂ 
corespondentul 
„Scînteii"

A-
a 

de

din angajamentul 
rrlobală industrială 
a fost realizat 
in ultima lună, 
ci nd programul
de îmbunătățire 
a muncii politico- 
ideologice și cul
tural-educative e- 
laborat de partid 
a făcut obiectul 
unor fructuoase 

dezbateri cu masa largă a comuniș
tilor și a celorlalți oameni ai mun
cii din județ.

Acționind operativ, pentru înlătu
rarea oricăror neajunsuri survenite 
pe parcursul activității productive, 
organizațiile de partid și conducerile 
unităților economice au reușit să asi
gure, bunăoară, generalizarea schim
bului II la Combinatul pentru exploa
tarea și industrializarea lemnului din 
Focșani, introducerea autocontrolului 
la Fabrica de confecții. Merită in 
mod deosebit evidențiată inițiativa 
organizațiilor de partid și a conduce- 
i ii de la C.E.I.L. Focșani — unitate 
reprezentativă in economia județului 
— de a declanșa o largă acțiune pri
vind economisirea masei lemnoase. în 
acest sens, s-a acționat pentru intro- 
ducerea și generalizarea tehnologiei 
de exploatare a buștenilor in trun
chiuri lungi și catarge, pentru spori
rea proporției lemnului de lucru in 
volumul total de masă lemnoasă ex
ploatată, îmbunătățirea sortării, tre
cerea la reproiectarea unor produse 
de mobilă, introducerea pe scară lar
gă a înlocuitorilor, reducerea con
strucțiilor pasagere și extinderea me
canizării lucrărilor in parchete. Co
lectivul fabricii de mobilă din Foc
șani, de exemplu, a fost preocupat de 
folosirea cit mai judicioasă a spații
lor de producție. Din inițiativa comu
niștilor de aici s-a trecut la genera
lizarea schimbului II și introducerea 
parțială a schimbului III. la concepe
rea și realizarea unei mașini de fur
niruit pe canturi. Aplicarea acestor 
măsuri. însoțite de munca harnică a 
întregului colectiv, a dus la depăși
rea cu 50 la sută a capacității pro
iectate la Fabrica de mobilă.

în domeniul investițiilor, s-a avut 
In vedere o mai bună organizare a 
muncii pe șantierele de construcții de 
la fabrica de plăci fibrolemnoase, cit 
și pe șantierele noilor cartiere de lo
cuințe. ale Casei de cultură și super- 
magazinului din Focșani, precum și 
pe șantierele de combatere a eroziu
nii solului din zona Vrancei. Drept 
rezultat, o bună parte din aceste lu
crări înregistrează stadii de execuție 
in avans față de grafice.

Ca urmare a îndeplinirii planului 
pe 8 luni, cu mult in avans, cit și 
datorită depășirii substanțiale a an
gajamentelor anuale, au fost create 
premisele ca pină Ia sfirșitul acestei 
luni industria județului Vrancea să 
realizeze peste plan o producție mar
fă vindută și încasată in valoare de 
95 milioane lei, iar la activitatea de 
export va înregistra o depășire valo
rică de 11 milioane lei valută.

în prezent preocuparea comitetului 
județean de partid, a tuturor comu
niștilor și oamenilor muncii din ju
dețul Vrancea este ca prin eforturi 
susținute să mențină acest avans, să 
consolideze și să dezvolte succesele 
in producție, pe care le dedică măre
țului eveniment de la 23 August.

Ing. Ioan CIOARA
secretar al Comitetului iudefean 
Vrancea al P.C.R.

UN MANUSCRIS

ENESCIAN REGĂSIT

Și

Compozitorul clujean Cornel 
Țăranu a terminat descifrarea și 
ordonarea partiturii pentru voci 
și pian a oratoriului „Strigoii", 
după poemul lui Mihail Emines- 
cu, scris de George Enescu in oc- 
tombrie-noiembrie 1916. Manu
scrisul — regăsit in anul 1957 de 
către Romeo Drăghici, directorul 
Muzeului „George Enescu" — 
este un oratoriu în trei părți, 
pentru recitator, tenor, soprană, 
bariton, cor „mut" și orchestră, 
compus in perioada primelor va
riante ale operei „Oedip".

Fragmente comentate ale ora
toriului „Strigoii" vor fi prezen
tate in cadrul „Toamnei muzica
le clujene".

Prin semnificația umanistă a 
marilor direcții de gindire și 
creație pe care le conti
nuă, prin intensitatea și 

valoarea contribuției sale inova
toare, prin diversitatea personalită
ților care o reprezintă, cultura mu
zicală a epocii noastre iși afirmă 
rolul său specific în efortul de an
samblu al societății spre civilizație 
și progres, spre desăvârșirea etică și 
estetică a ființei umane. Verificat in 
decursul epocilor trecutului, adevă
rul relației fundamentale dintre pro
priile aspirații ale muzicianului și 
imperativele nobile ale contempora
neității luminează viața și opera 
unuia dintre cei mai proeminență 
artiști ai secolului XX, fiu al pă- 
mintului românesc. George Enescu. 
împlinirea a nouă decenii de la naș
terea muzicianului român constituie 
un eveniment al culturii naționale 
și mondiale care il așează pe Enescu 
printre exponenții săi dc frunte.

Deschizind drumul recunoașterii 
universale pentru înfăptuirile școlii 
muzicale românești moderne, Poema 
Română pentru orchestră — 1897, 
începutul consacrării însăși a com
pozitorului Enescu, și cele două 
Rapsodii române ale sale, realizate 
in anul I al acestui veac, au 
însemnat prima întruchipare 
strălucită a unui crez ce va 
deveni apoi programul estetic : 
al compozitorilor remâni : a- 
cela de a „stringe sub ace- ' 
lași acopeuș toate activitățile 
muzicale și in jurul aceluia >i 

. gind pe toți slujitorii mu- > 
zicii".

Afirmarea lui Enescu în • 
domeniul creației, artei inter- ' 
pretative, al activității de 
răspindire a frumuseților ar- ; ' 
tei in straturile largi ale pu- ' 
blicului și de sprijinire a 
tendințelor de democratizare 
a societății românești, a fost 
pilduitoare în orientarea miș
cării muzicale naționale din 
primele decenii ale veacului. 
Sensibilitatea vie și activă • 
față de suferințele și lupta \ " 
poporului, încrederea in vii
torul luminos al țârii, care 
ne este astăzi prezent, dra
gostea fierbinte pentru patrie, 
sint constantele unui sufli < 
generos, a le unei conștiinț. - 
profund și deplin angajate '■ j 
in destinul națiunii căreia ir- 
tistul ii aparține.

Aportul lui Enescu la ne- |p 
murirea capodoperelor aridi 
universale și la deschiderea ||| 
de orizonturi noi in gindirca 
și exprimarea muzicală ră- ||| 
mine înscris pentru totdea- W 
una in istoria culturii. Pre- ||| 
țuit deopotrivă de către mu- ral 
zicieaii precursori ca un con- 
tinuaior de prestigiu al pro- gh 
priei lo- opere, ca și de ti- fcw 
nerele generații dc creatori a 
căror misiune era descoperi
rea zărilor noi ale muzicii româ
nești. Enescu a înfăptuit una din
tre sintezele cele mai durabile și 
totodată una dintre înnoirile cele mai 
rodnice pe care le-a cunoscut arta 
secolului nostru. Prezent in marea 
confruntare de idei și valori care a 
cuprins lumea contemporană, Enescu 
a fost un promotor de școală cu largă 
viziune estetică, un neîntrecut tăl
măcitor al muzicii, un pedagog și un 
militant a cărui virtute de bază a 
constituit-o exemplul personal. Pa
triot și artist al timpului său, el a 
mijlocit contactul dintre individ și 
semenii săi, dintre patrie și umani
tate : „Viața mea toată mi-ani pus-o 
fără preget in serviciul artei ; iar 
arta mea e pusă la dispoziția lumii 
întregi. Lumea insă trebuie să cu
noască țara mea așa cum e ea. Peste 
tot unde mă duc, eu nu uit că a- 
ceasta e prima mea datorie”.

Născut in Livenii Dorohoiu- 
lui — așezare pitorească, 
scăldată in lumina soare
lui, cu oameni deschiși la 
suflet, primitori, care peste săptă- 

mină și-arată hărnicia pe ogoare, iar 
duminica se adună la horă străbună 
— Enescu a uimit cu o muzicalitate 
precoce, dovedindu-se de la bun 
început dăruit de muze cu har in
terpretativ și creator. Reprezentind 
mediul necesar apariției lui Enescu. 
creația compozitorilor predecesori 
avea meritul de a fi afirmat cre
dința intr-o artă națională, iar acti
vitatea de concert pe acela de a fi 
pregătit interesul publicului pentru 
muzică. După însușirea, la Conser
vatorul din Viena, a artei clasicilor, 
muzicianul care nu împlinise încă 
virsta de 13 ani, prezintă la Ateneul 
Român din București, Concertul pen
tru vioară de Mendelssohn-Bartholdy. 
Consacrat apoi ca violonist in 
capitala Franței, el obține pri
ma mare izbîndă pe tărimul crea
ției cu amintita Poema Română, 
interpretată de orchestra concer
telor Colonne. Aprecierea strălu
cită de care s-a bucurat compozi
torul, aflat încă pe băncile conserva
torului, se explică prin noutatea pe 
care o aducea el evocind imagini din 
viața de la țară a cărei amintire i se 
păstra vie în suflet. După Sonata 
pentru pian și vioară nr. 2 in fa 
minor și Octetul în do major pentru 
coarde realizate în prag de veac, 
pătrunse de un puternic suflu roman
tic și exprimînd un lirism nobil, ele
vat, compozitorul revine, o dată cu 
cele două rapsodii, la procedeul fo
losirii melosului autentic național 
ca material tematic de bază. Filozofie 
optimistă în fața problemelor exis
tenței, vitalitate exuberantă in prima 
rapsodie, meditație gravă asupra sen
sului vieții, vibrație patriotică la a- 
mintirea trecutului glorios perpetuat 
in pagini de doină și baladă, în rap
sodia a doua — acesta este mesajul 
unei muzici care avea să cucerească 
lumea. Iar taina de măiestrie pe care 
o ascund aceste creații o deslușim 
in inseși cuvintele lui Enescu : „O 
melodie, și in special o melodie popu
lară, are o armonie a ei firească, sin
gura care o completează. Orice altă

armonie riscă să-i altereze caracte
rul, să-i schimbe semnificația... Cu 
cil o melodic populară e prezentată 
mai simplu, cu atit mai viu strălu
cește in toată frumusețea ci". Pen
tru a nu tulbura insă această armo
nie perfectă in sine, compozitorul 
va renunța la procedeul preluării 
materialului folcloric ca atare, dar 
se va identifica in mod programatic 
cu esența gindirii muzicale națio
nale, tot așa cum Alecsandri, Emi- 
nescu, Arghezi sau Blaga se con
fundă cu verbul românesc, cum Gri- 
gorescu, Luchian sau Brâncuși se 
identifică cu viziunea plastică a ță
ranului român.

Această modalitate de transfigurare 
superioară, creatoare a substanței 
muzicale folclorice, zugrăvind un 
univers sufletesc pe cit de autentic 
pe atit de complex, de nuanțat in 
dinamica lui lăuntrică, este concre
tizată in Suita I in do major pen
tru orchestră simfonică, prezentată 
la București in 1903 sub bagheia au
torului. Adoptind caracterul părților 
suitei vechi, Enescu iși afirmă ne
stingherit personalitatea prin inspi
rația de o nobilă poezie și adesea 
prin inflexiuni care ne poarlă ghi
dul la cîntecul popular. Ca o nou

tate surprinzătoare a fost primit 
Preludiul la unison al acestei creații, 
care ridică pină la apoteoză confe
siunea lirică a doinei, exprimată in
tr-un monolog al coardelor construit 
cu atita măiestrie incit a fost compa
rat cu pagini de forța și densitatea 
expresivă a Ariei de Bach.

Preocuparea compozitorului se în
dreaptă asiduu către formele instru- 
mental-simfonice ample, capabile să 
dezvăluie cit mai cuprinzător con
cepția sa artistică, profunzimea sim- 
țămintelor sale. Prezentată la Paris 
in 1906, Simfonia I in mi bemol 
se distinge prin concentrarea pro
porțiilor și relieful tematic, prin iscu
sința elaborărilor armonic-orches- 
trale. situindu-1 pe Enescu in rindul 
marilor continuatori din veacul nos
tru ai tradițiilor simfonismului. Pa
tos eroic, teme de o semnificație 
gravă, triumful bărbăției și optimis
mului se arcuiesc intr-o impetuoasă 
triadă dramatică ce structurează ma
gistral simfonia.

Izbucnirea primului război mon
dial întrerupe proiectele artistice ale 
lui Enescu, muzicianul simțindu-se 
chemat alături de compatrioți in lup
ta pentru salvarea țării. „Nu nii-am 
servit patria — declară el — decit 
cu armele mele — pana, vioara și 
bagheta mea". Prin concerte susți
nute in spitale pentru a alina su
ferințele rănițUor, prin întemeierea 
și conducerea orchestrei simfonice 
din Iași in zilele grele ale războ
iului, Enescu a contribuit cu puterea 
artei sale la ridicarea morală a com- 
patrioților și astfel la izbinda luptei 
împotriva invadatorilor. Intr-o vre
me cînd arta națională nu se bucura 
cîtuși de puțin de sprijinul statului, 
Enescu înființează premiul de com
poziție care-i va purta numele, sti- 
mulind timp de peste trei decenii, 
din fonduri adunate prin truda sa 
artistică, eforturile tinerelor generații 
de creatori.

Sonatele pentru pian, pentru vi
oară sau violoncel și pian exprimă 
în modul cel mai concludent împli
nirea idealului enescian al unei 
creații moderne de esență originală 
românească. Profunda gindire poe
tică, mijloacele absolut inedite de 
realizare a discursului muzical, va
loarea expresivă pe care au dobin- 
dit-o resursele tradiționale ale artei 
instrumentale populare au determi
nat pe muzicienii români contempo
rani cu Enescu să consacre la loc 
de frunte această contribuție : „Sta
tornicirea năzuinței către o estetică 
„națională" — in sensul cel mai cu
prinzător al cuvintului — printre mai 
toți compozitorii de Ia noi, o dove
dește acea a treia Sonată pentru pian 
și vioară, care l-a așezat pe maestrul 
Enescu in fruntea școlii românești", 
se afirma. Iar compozitorul A. Ho
negger avea să însemne : „Puternic 
inspirată din folclor, această sonată 
este una din cele mai reprezentative 
lucrări ale repertoriului ultimilor 30 
de ani".

Trăsături de concepție și stil iden
tice vădesc Suita a III-a „Săteasca” 
pentru orchestră și Suita „Impresii

din copilărie" pentru vioară și plan 
care îmbogățesc posibilitățile de 
structurare a limbajului pornind de 
la sugestiile ritmice și melodice ofe
rite de melosul popular. Considerată 
in mod convențional ca izvorind din 
folclorul lăutăresc, cu care marele 
muzician a venit in contact direct 
și frecvent, creația lui Enescu releva 
tot atit de organic legătura cu cin- 
tecul și dansul țărănesc, genialul său 
spirit de pătrundere și' afinitatea de 
simțire a muzicianului cu poporul. 
Pe treapta sublimării dcsăvirșilc a 
cthosului artei naționale, in strins 
raport cu o problematică de larga 
rezonanța umanistă, se află cvarte
tele, tragedia lirică „Oedip", Simfo
nia dc cameră, poemul „Vox inaris", 
Uvertura de concert pe teme popu
lare românești. Tensiunea răscoli
toare a sentimentelor, dominate de 
încrederea nețărmurită in putei^i 
omului de a dobindi libertatea și fe
ricirea prin cunoașterea adevărului 
și prin lupta împotriva întunericului 
și opresiunii, registrul imens de mij
loace artistice, care situează creația 
lui Enescu in fruntea muzicii inova
toare din timpul său, puterea cu care 
arta sa se adresează gindirii și sen
sibilității omului contemporan fac din 

aceste lucrări de maturitate 
adevărate capodopere. Can
tilene de un lirism grav, tăl
măcind o profundă contem
plație filozofică, ultimele 
creații enesciene reflectă 
convingerea muzicianului că 
și-a făcut datoria de artist 
al patriei sale și al umani
tății.

Această datorie el și-a fă
cut-o cu prisosință și ca e- 
ducator al publicului, ca in
terpret. punind inalta sa 
măiestrie in slujba unor- 
înalte țeluri. „Să servesc dc 
îndrumător, ducind muzica 
in cartierele mărginașe, in 
provincie, la țară, prin ser
bări, șezători, societăți co
rale și instrumentale", a- 
ceasta era aspirația sa stră
lucit transpusă in viață. 
„Arfa viitorului — anticipa 
vizionar Enescu, indemnind 
cu prestigiul său de artist 
patriot și democrat — va tre
bui să fie sinceră, și sinceră 
l'iincl, ea va corespunde nă
zuințelor și idealurilor este
tice ale maselor... Prin au
diții destinate poporului si 
printr-o educație progresivă 
se va ajunge la o reală cu
noaștere a aspirațiilor popu
lare'." Acttvînd ca violonist/ 
dirijor și pianist, cu o ab
negație, energie și exigență 
fără seamăn, Enescu a im
presionat timp de peste șase 
decenii publicul românesc 
și din mari metropole ale 
lumii, prin muzicalitatea ex
cepțională, prin concepția 
realistă de subordonare a 

tehnicii virtuoase redării vii și 
pătrunzătoare a fondului emotiv 
al artei. EI a atins performanțe unice 
în istoria muzicii, in ce privește pu
terea de înfăptuire : sint de amintit 
astfel cele 16 concerte istorice din 
literatura viorii, date in decurs de 
trei luni la începutul anului 1916, in 
care a cuprins 28 concerte cu or
chestră, 17 sonate și partite și un 
mare număr de piese prin care a 
reprezentat repertoriul universal al 
acestui instrument de la preclasici 
pină la contemporani, acordînd un 
loc de seamă și creației românești. 
Criteriul de apropiere a lucrărilor 
este astfel explicat de muzician : 
„Cind iubesc ceva, se gravează in 
inima mea pentru toată viața". In 
ceea ce privește memoria fenome
nală care il ajuta să-și însușească 
creații din toate genurile și epocile, 
discipolul său Menuhin mărturisește: 
„Toți cei ce i-au fost aproape, toți 
muzicienii cu care a colaborat i-au 
cunoscut această uluitoare facultate 
de a reține orice muzică i-a plăcut 
vreodată". O contribuție de neuit^ 
a adus-o Enescu in formații de ca
meră, in care a cintat alături de mu
zicieni ca A. Casella, I. Perlea, P. 
Casals, A. Alessandrescu, L. Four
nier, J. Thibaud, A. Cortot. Fr. 
Kreisler. W. Gieseking, E. Ysaye, 
D. Lipatti. D. Oistrah. L. Oborin, D. 
Șafran, Cvartetul Rose. Cvartetul 
Vuillaume. Printre elevii muzicianu
lui român se află Y. Menuhin. A. 
Grumiaux, Ch. Ferras, un număr de 
artiști români pe care i-a îndrumat 
să-și perfecționeze măiestria.

Prețuind contribuția marelui 
artist și creator la înflorirea 
culturii naționale și la îm
bogățirea vieții spirituale a 

timpului nostru, statul socialist a 
inițiat acțiuni de amploare pen
tru cinstirea memoriei și punerea 
în valoare a moștenirii lui George 
Enescu. A fost creat Muzeul Enescu, 
pe care zilnic il vizitează muncitori, 
țărani și intelectuali de pe întreg 
cuprinsul țârii, iubitori ai muzicii 
care vizitează România. Festivalul și 
concursul internațional „George E- 
nescu" a devenit un eveniment ar
tistic de prestigiu care prilejuiește 
interpretări de înaltă ținută ale crea
țiilor marelui muzician. Tipărită ș* 
înregistrată pe disc, opera lui Enescu 
este larg răspîndită de soliști și an
sambluri române și de peste hotare. 
Știința muzicală îi dedică numeroase 
studii, iar in mai multe țări au luat 
ființă asociații al căror scop este a- 
cela de a contribui la cunoașterea 
înfăptuirilor muzicianului.

In acest fel opera lui George E- 
nescu se înscrie la locul cuvenit 
printre marile realizări spirituale ale 
epocii noastre, iar exemplul său de
vine tot mai viu in conștiința celor 
ce militează pentru progresul și cul
tura urpanității. Și in primul rind 
numele și opera enesciană se consti
tuie într-un model strălucit pentru 
creatorii și interpreții noștri. Come
morarea sa este încă un semn al 
prețuirii ce se acordă artiștilor care 
și-au legat destinul cu destinul po
porului, al celor ce-și pun vocația, 
talentul in slujba ideilor umaniste, 
înnobilării spirituale a omului, așa 
cum a făcut marele nostru Enescu.

Dr. Vaslle TOMESCU
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FAPTUL;'

divers;
„Amintiri 
și cadouri4*

Petre Mavrodineanu, țeful ■ 
serviciului financiar ai fffvpu- I 

'~’1rîCi ppnfr • •I
■' i'rc din Brajuv, țț tritor-
Cttt fz' ntr-o CtHdforie turistică | 

in strdindtate. La punctul I 
hcrâ Borș, lucrătorii va- I 

: •: t l-cu întrebat conform uzan- i 
fci ce obiecte a cumpărat. Râs- I 
pun .ti? a fost scurt : ..Amintiri |

■ cadouri". La un control amă
nunțit al autoturismului insă. I 
s-au păși» js umbrele. 52 cutii I 
1 cremă „Marina" și alte ase- ‘ 
\ evea... suveniruri destinate. I 
după proprta-i declarație mamei I 

ji<- și mamei soției sale, tatălui, I 
fratelui. cumnatului, nașului, ce- . 
lor trei veri primari, celor mai I 
buni prieteni și celor mai apro- I 
piați colegi de muncă. Evident o ’ 
1 Xplieație cusută cu ață albi, I 

i pț irn care vrganele va- I 
n ele ou luat măsura confiscării I 
obiectelor, oplicindu-i. totodată, . 
ș. o amendă de 4 500 lei. Para- I 
do.ra.’â ni se parc insă atitudi- j 
rea conducerii grupului de fa
brici care, aflind de cele intim- I

'• Kd ca salariatul tdti I 
•irritâ m.ntdtre deplină șl cil • 

dcp’.ne toate eforturile pentru i 
vom baterea operațiunilor ilegale I 
(’•') Aprecieri pur și simplu ulu- | 
• 'oare, avind în vedere faptele 
comise. Considerăm necesară I 
■-Jv.-rcntra fermă, principială a I 
' ■ ••. .'r.r.ri ac partid. pentru •
dezbaterea acestui caz pentru 1 

•ea" celor ce nu înțeleg I 
să ia atitudine împotriva celor | 
i • nesocotesc — din dorința de . 
căpătuială — legile țării. . |

Ciobanii 
și ursul

într-una din zilele trecute, in I 
hotarul comunei Stoiceni (Ma- • 
ramureș), a avut Ioc o drama- i 
tică intimplare : un urs a dat I 
iama in turma de oi a coopera- | 
t:\ei agricole din localitate. Do- . 
vedind curaj. ciobanul Ioan [ 
Anton a intervenit, vrind sâ I 
împiedice sălbăticiunea să pro- ’ 
ducă pagubă. Ursul, care înșfă- I 
case o mioară, a lăsat-o, repe- I 
zindu-se la om. L-a trintit la I 
pămint. rănindu-1. în ajutorul . 
acestuia a sărit insă un alt ci o- 1 
ban — Teofil Butcură. Pină la I 
urmă, cu ajutorul ciinilor, fiara 1 
a fost alungată, nu însă inainte I 
de a-1 răni și pe Teofil, din fe- I 
ricire, fără urmări grave. Pen- • 
tru a preveni insă orice in- t 
tenție de „recidivă”, vinătorii I 
cin Tg. Lăpuș sint gata oricind | 
să intervină,

„Stingeți44 
neglijența!

Nu se știe cum, în curtea se- I 
diului cooperativei agricole de I 
producție din Șieu-Măgheruș 1 
(Bistrița-Năsăud), Ungă un co- I 
ridor de scindură a fost depozi- I 
ta? un butoi cu 200 litri de ben- I 
zină. Fără ca nimeni sâ se ■ 
sinchisească, butoiul zăcea in I 
soare și cum temperatura zilei | 
era ridicată, benzina s-a auto- 
aprins, producind un incendiu I 
care era gata să mistuie intrea- I 
pa clădire. Vigilența pompierilor I 
a făcut ca focul să fie stins des- a 
t?.’ de repede, dar o parte a clă- I 
di iii a ars. Urmează ca acum, | 
cercetările să stabilească cine 
se face vinovat de această ne- I 
glijență, pentru a se vedea în I 
'■cama cui trebuie făcută impu- I 
tafia pentru paguba produsă.

Faraziți 
și „paraziți44

Cooperativa meșteșugărească I 
„Muncitorul" din Tg. Secuiesc | 
(Covasna) execută, intre altele, . 
lucrări de deratizare și depa- I 
razitare. Iată insă că un grup I 
de salariați ai cooperativei in 1 
cauză s-au hotărit să Iacă, ei I 

pe „paraziții". Prof Hind I 
de lipsa unui control temeinic | 
din partea conducerii unității. . 
au întocmit documente fictive I 
privind executarea unor lucrări I 
de deratizare și deparazitare. 
Sumele decontate pentru așa- I 
zisele lucrări, ca și pentru ma- I 
terialele folosite, intrau_ astfel I 
in propriul buzunar. Uzind de ■ 
această metodă, au reușit, in I 
scurt timp, să delapideze suma | 
de 41500 de lei. Cu aceasta ac
tivitatea lor infracțională a luat 
sfirșit. Descoperiți cu ocazia 
unei verificări întreprinse de 
organele de control, urmează să 
dea răspuns, pentru faptele lor, 
in fața legii.

Plante rare
în urma unor cercetări intre- ■ 

prinse de un colectiv de bota- I 
niști, pe raza județului Vîlcea, | 
s-au descoperit mai multe specii 
i are de plante. Dintre ele se de- I 
fișează Hieracium praecurrens. I 
plantă care constituie o noutate • 
nentru știința mondială a bota- I 
nicii și care se găsește pe dea- I 
Iul Petrișor și pe muntele Pinul | 
Ciinelui (munții Olănești). Deo- . 
sebit de rară este Hieracium I 
zizianum varianta stenophies, I 
care crește în munții Lotrului 
si care iși are aria de răsnindire I 
in Bavaria de sud. Elveția, I 
Austria, Alpii meridionali și I 
Corsica, nefiind semnalată plnă ■ 
acum in țara noastră. Aces- I 
tora li se mai adaugă Rosa | 
coziae și Centaurea coziensi», 
plante descoperite pe masivul I 
Cozia și pe muntele Foarfecă — I 
toate considerate printre rărită- » 
♦ ile floristice ale țării. Cum se i 
vede un adevărat „buchet*4 de I 
descoperiri valoroase pentru | 
cercetarea științifică. .

Rubrica redactatâ de : j
Gheorghe DAVID 
Gheorghe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților I 
„Scinteii". i

Vizita primului ministru 
al iranului,

Amir Abbas Hoveyda
Primul ministru al Iranului, 

Amir Abbas Hoveyda, și persoa
nele oficiale române care îl în
soțesc, au fost miercuri oaspeți ai 
litoralului Mării Negre, vizilînd 
complexe turistice și hoteliere din 
Mangalia Nord, multe dintre ele 
date in folosință chiar pentru si
ces t sezon.

Primul ministru iranian și-a ex
primat admirația față de linia ar
hitectonică a construcțiilor, față 
de condițiile de confort și de de
servire asigurate celor veni ți să-și 
petreacă vacanța în această parte 
a litoralului românesc.

Seara, președintele Consiliului 
popular al județului Constanța. 
Vasile Vilcu, a oferit în onoarea 
primului ministru al Iranului, 
Amir Abbas Hoveyda, și a per
soanelor oficiale care îl însoțesc,

Plecarea la Moscova a unei delegații

Miercuri la amiază a plecat la 
Moscova delegația Consiliului Gene
ral A.R.L.U.S.. condusă de Maria 
Groza, vicepreședinte al Marii Adu
nări Naționale, vicepreședintă a Con
siliului Național al Femeilor, membră 
in Biroul Consiliului General 
A.R.L.U.S., care, la invitația Asocia
ției de prietenie sovieto-vomână. va 
participa la manifestările organizate 
in Uniunea Sovietică cu prilejul zilei 
de 23 August.

de Centru din Finlanda
Delegația Partidului de Centru din 

Finlanda, condusă de Johannes Vi- 
rolainen, președintele partidului, 
prim-vicepreședinte al Parlamentului 
finlandez, a făcut, in cursul zilelor 
de marți și miercuri, o călătorie in 
județul Constanța. Oaspeții au vizi
tat unități agricole de stat și coope
ratiste și stațiuni de pe litoralul Mă
rii Negre. Ei au avut, de asemenea, o 

Cu prilejul împlinirii a 500 de cni tie existență

documentară

într-o însuflețită adunareîntruniți
populară, sătenii din Averești, județul 
Neamț, localitate care a împlinit 500 
de ani de la atestarea sa documentară, 
au luat cunoștință miercuri dupâ- 
amiază, cu deosebită mindrie și sa
tisfacție, de mesajul care le-a fost 
adresat de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
cu prilejul acestei aniversări.

Mesajul, căruia i s-a dat citire de 
către Gheorghe Ibânescu, prim-vice
președinte al consiliului popular ju
dețean, membru al biroului comite
tului județean de partid, a fost pri
mit cu recunoștință și un puternic 
entuziasm, cu aplauze îndelungate de 
țăranii cooperatori din comuna Ion 
Creangă, din care face parte satul 
Averești, de ceilalți locuitori, de re
prezentanții organelor județene de 
partid și de stat, participanți la a- 
ceastă adunare.

însuflețiți de caldele cuvinte ale 
secretarului general al partidului, nu
meroși cetățeni, printre care Dumitru 
Simionescu, secretarul comitetului 
comunal de partid, Gheorghe Maco- 
vei, președintele cooperativei agrico
le de producție din Averești, Vasile 
Trifan, directorul școlii generale, au 
luat cuvintul exprimind in numele 
locuitorilor fericirea lor de a fi des
tinatarii direcți ai felicitărilor condu
cătorului partidului și statului nostru. 
Ei au mulțumit din inimă pentru 
grija pe care partidul o acordă dez
voltării tuturor localităților patriei și 
și-au manifestat hotărîrea fermă de 
a nu-și precupeți eforturile pentru 
traducerea in viață a îndemnurilor 
cuprinse in înaltul mesaj ce le-a fost 
adresat.

★
Cu prilejul acestui eveniment ani

versar, cu citeva zile în urmă, Comi
tetul de partid din comuna Ion 
Creangă, locuitorii satului Averesti, 
au adresat tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU un mesaj. în care se 
spune : Fiii satului, veniți din tot cu
prinsul patriei, comuniștii, țăranii 
cooperativei agricole de producție 
Averești, vă transmit sincere și calde 
recunoștințe pentru grija părintească 
față de viitorul oamenilor muncii de

vremea
Ieri în țară : Vremea s-a ameliorat 

ușor. Cerul a fost variabil, mai mult 
noros. Ploi slabe, izolate, s-au mai 
semnalat în Oltenia și Muntenia și 
local în zona muntoasă din sudul țării. 
Vintul a suflat slab, pînă la potrivit, 
cu intensificări locale pe litoral. Tem
peratura aerului la ora 14 oscila între 
15 grade la Polovraci și Cîmpulung 
Mușcel și 26 grade la Oradea, Săcueni, 
Vărădia, Jurllovca și Tulcea. In Bucu
rești : Vremea s-a ameliorat ușor. Ce
rul a fost mai mult noros. Vintul a 
suflat slab, pină la potrivit. Tempe
ratura maximă a fost de 24 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 20, 
21 șl 22 august a.c. In țară : Vreme in 
general frumoasă, mai ales la începu
tul intervalului. Cerul va fi variabil. 
In a doua parte a Intervalului vor 
cădea ploi Izolate însoțite de descăr
cări electrice in vestul și sudul țării, 
precum șl în regiunea muntoasă. Vînt 
potrivit. Temperatura în creștere ușoa
ră, minimele vor fi cuprinse intre 9—19 
grade iar maximele între 24—32 grade. 
In București : Vreme în general fru
moasă. Cerul va fl variabil, favorabil 
aversei de ploaie în cursul după-amie- 
zelor. Vînt slab, pînă la potrivit. Tem
peratura in creștere. 

un dineu. Au luat parte Octavian 
Gio?.a, ministrul energiei electrice, 
Petru Burlacii, adjunct al minis
trului afacerilor externe. Alexan
dru Boabă, ambasadorul României 
la Teheran. Tudor Jianu. directo
rul protocolului din M.A.E., oficia
lități locale.

Au participat, de asemenea, Sa- 
degh Sadrieh, ambasadorul Iranu
lui la București, membri ui am
basadei

In timpul dineului, desfășurat 
într-o atmosferă cordială, preșe
dintele Consiliului popular al ju
dețului Constanța și primul mi
nistru al Iranului au toastat pen
tru conducătorii celor două state, 
pentru prietenia și colaborarea 
dintre popoarele român și ira
nian.

(Agerpres)

Pe aeroportul Otopeni, delegația a 
fost salutată de Octav Livezeanu, 
vicepreședinte al Institutului român 
pentru relațiile culturale cu străină
tatea, membru in Biroul Consiliului 
General A.R.L.U.S., de activiști ai 
A.R.L.U.S.

A fost prezent V. 
ambasadorul Uniunii 
București.

I. Drozdenko, 
Sovietice la

(Agerpres)

întrevedere cu primarul municipiului 
Constanța. Petre Nicolae, cu care au 
discutat diferite aspecte ale activi
tății municipale.

In timpul călătoriei, membrii de
legației au fost însoțiți de Titus Po
pescu, vicepreședinte al Uniunii Na
ționale a Cooperativelor Agricole de 
Producție.

(Agerpres)

i

la sate, față de creșterea continuă a 
nivelului de viață .și civilizație al 
țărănimii cooperatiste.

Vă urăm, iubite tovarășe Nicolac 
Ceaușcscu, dumneavoastră, întregu
lui Comitet Centra! al Partidului 
Comunist Român, multă sănătate, ani 
mulți și fericiți, succese pe mai de
parte in nobila operă de conducere 
a României pe culmile progresului și 
civilizației, asigurindu-vâ, in același 
timp, că ne vom intensifica eforturile 
pentru a traduce in fapte programul 
partidului.
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Astăzi la DinamoFinala interzone a

a e
nerv!

o Arbitrul meciului: Derek Hardwick, vicepreședinte al 
Federației internaționale de tenis de cîmp o Mîine are 

ioc tragerea la sorți

RIO DE JANEIRO, 18. Echipele de 
tenis ale României și Braziliei au 
căzut de acord ca englezul Derek 
Hardwick, vicepreședinte al Federa
ției internaționale de tenis de cîmp, 
să fie arbitrul finalei interzone a 
„Cupei Davis“, pe care cele două for
mații și-o vor disputa la Sao Paulo 
in zilele de 21, 22 și 23 august. îm
preună cu arbitrul, căpitanii celor 
două echipe vor pune la punct ulti
mele detalii ale regulamentului în- 
tilnirii, regulament elaborat in linii 
mari de Federation paulista de tennis, 
însărcinată cu organizarea competi
ției.

Orarul partidelor va fi stabilit, de 
asemenea, de comun acord cu ar
bitrul : sint prevăzute cinci minute 
de încălzire înaintea fiecărei partide, 
un minut pentru schimbarea cimpului 
de joc, repaus de zece minute la 
terminarea celui dc-al treilea set. 
Partidele vor putea fi întrerupte la 
ora 17,45 (ora locală — ora 22,45 ora 
Bucureștiului). in cazul cind căpitanii 
celor două echipe vor solicita acest 
lucru.

Tragerea la sorți are loc mîine (vi
neri) la ora 11, ora locală, la palatul

„Europenele14 de canotaj academic

Echipajele României continuă
cursa pentru titlu

A 56-a ediție a campionatelor eu
ropene masculine de canotaj acade
mic a început De lacul Bagsvaerd de 
lingă Copenhaga cu probele de califi
care. Echipajele României in probele 
de 4 fără cîrmaci și 2 plus 1 au ciș-

Vizita unor membri ai delegației 
Partidului Comunist din Spania 

in județul Brașov
Tovarășii Santiago Alvarez, Juan 

Cal.mda șl Mauricio Perez, membri 
ai Comitetului Executiv al Partidu
lui Comunist din Spania, membri ai 
delegației P C.S. care face o vizită 
in țava noastră la invitația C.C. al 
P.C.B.. au făcut miercuri o călătorie 
in județul Brașov.

Oaspeții, însoțiți de tovarășul Mi
hai Dalea, membru supleant al Co
mitetului Executiv al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân. au vizitat Uzina de autocamioa
ne din Brașov, unde au luat cunoș
tință de activitatea întreprinderii, de 
condițiile de lucru și viață ale mun
citorilor.

în continuare, oaspeții au avut o 
convorbire la sediul comitetului ju

Întîinirea tovarășului Vasile Vilcu 
cu tovarășul Abdon Alinovi

Tovarășul Vasile Vilcu, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secrctar al Comitetului 
județean Constanța al P.C.R., s-a în- 
tilnit cu tovarășul Abdon Alinovi, 
membru al-Direcțiunii Partidului Co
munist Italian, prim-secrctar al Co
mitetului regional Campagna

nr. 8/19/1
Numărul pe luna august a.c. 

al revistei se deschide cu edi
torialul „23 August” — început 
de viață nouă. în continuare, 
se publică un grupaj de arti
cole consacrat dezbaterii măsu
rilor pentru îmbunătățirea acti
vității politico-ideologice, de 
educare marxist-leninistă a 
membrilor de partid, a tuturor 
oamenilor muncii : Conducerea 
și îndrumarea unitară a acti
vității politico-educative de 
CONSTANTIN DÂSCALESCU ; 
Combativitate partinică, eficien
ță în activitatea educativă, de 
GHEORGHE NASTASE : Creș
terea conștiinței socialiste a oa
menilor muncii, de RICHARD 
WINTER : Sarcini educative de 
răspundere ale Organizației pio
nierilor, de VIRGILIU RADU- 
LIAN ; Caracterul militant și 
responsabilitatea socială a filo
zofiei, de AL. TANASE ; Edu
cația ateistă a maselor in per
spectiva cercetării științifice, de 
PETRU BERAR ; Cu mijloace 
oricît de noi. dar ce spunem *? 
de DEMOSTENE BOTEZ.

Revista mai publică interven
țiile Tui IOSIF BAȚI, AUREL 
BOZGAN, VASILE CONSTAN
TIN. REGHINA CREȚOIU, 
GHEORGHE DUMITRU, H X- 
RALAMBIE ENE, MARIA FU- 
LEA. TRAIAN LAZAR, ILEA
NA PAUL. GHEORGHE POPA, 
GEORGE RABOACA la dezba
terea organizată de redacția re
vistei „Lupta de clasă” pe tema 
„Stimulente morale și materiale 
in societatea noastră”.

Acest număr al revistei mai 
cuprinde materialele : Problema 
libertății umane in viziunea fi
lozofiei marxiste, de LUDWIG 
GRUNBERG : Implicații socio
logice în reportajul literar din

De

Bandeirantes din Sao Paulo și va fi 
efectuată de Lauro Natel, fost pre
ședinte al clubului F. C. Santos. Tri
bunele arenei „Pinheiros”, pe terenul 
căreia se vor disputa partidele, au 
fost reamenajate, capacitatea lor fiind 
mărită la 6 000 de locuri, fapt ce ilus
trează interesul deosebit cu care este 
așteptată aici întilnirea tenismenilor 
români și brazilieni. De altfel, după 
felul cum se desfășoară vinzarea bile
telor, federația locală speră să con
teze pe trei zile de tenis jucat cu 
casa închisă.

la sosirea In Sao Paulo, Ilie 
Năstase. Ion Țiriac, împreună cu ju
cătorii de rezervă Petre Mărmureanu 
șl Sever Dron se antrenează in fie
care dimineață pe terenurile de zgură 
roșie de la „Pinheiros”, lăsind apoi 
locul brazilienilor, in frunte cu vede
tele lor Thomas Koch și Edson Man- 
darino. Jucătorii noștri se pling, însă, 
de zgomotul pe care-1 fac oamenii 
care frecventează clubul, stinjenin- 
du-le pregătirea în vederea intîlnirii. 
Comentînd acest lucru, coresponden
tul agenției „France Presse” scrie : 
„Războiul nervilor intre cele două 
tabere a și început”.

tigat seriile respective și s-au califi
cat pentru semifinalele de simbătă. 
Echipajul de 2 fără cîrmaci a ocupat 
locul doi în seria a doua și va parti
cipa la recalificări. 

dețean de partid. Cu acest prilej, 
tovarășul Constantin Drăgan, mem
bru al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R.. prlm-secretar al Comitetu
lui județean Brașov al P.C.R., a în
fățișat aspecte din preocupările și ac
tivitatea organizației județene de 
partid In diferite domenii.

în cursul acele iași zile, membrii de
legației P.C.S. au vizitat întreprinde
rea agricolă de stal Prcjmer, precum 
si Stațiunea turistică internațională 
Poiana Brașov.

Pretutindeni, vizita s-a desfășurat 
intr-o atmosferă prietenească, de 
caldă cordialitate.

Tovarășul Constantin Drăgan a 
oferit in cinstea oaspeților un dejun.

(Agerpres)

P.C.I., care își petrece concediul de 
odihnă in țara noastră.

în cadrul discuției tovărășești, care 
a avut loc cu acest prilej, s-a făcut 
un schimb reciproc de informații a- 
supra activității șl metodelor de 
muncă ale celor două organe locale 
dâ partid, precum și asupra unor 
preocupări actuale ale P.C.R. și P.C.L

revistele maghiare 
noastră, de KOVACS JANOS : 
Avataruri sociale ale evoluției 
economice in capitalismul post
belic, de V. PILAT.

Cu prilejul împlinirii a 100 de 
ani de la nașterea lui Karl 
Liebknecht, GH. UNC semnează ‘ 
articolul „Un militant de seamă 
al mișcării muncitorești germa
ne și internaționale". La rubri
ca „Documentar", EMILIAN 
RODEAN, VALENTIN IONES- 
CU și DUMITRU ȚIBULEAC 
semnează studiul : Participarea 
României la cooperarea interna
țională in domeniul aplicațiilor 
pașnice ale energiei nucleare.

DANA VOINEA și GH. I. IO- 
NIȚA semnează, in cadrul ru
bricii „Critică și bibliografie”, 
materialele : „O sinteză a mari
lor prefaceri în viața țării" și, 
respectiv. „Perenitatea poziției 
militante".

în cadrul rubricii „Revista re
vistelor” sint inserate următoa
rele note : ROMÂNIA LITE
RARA. CRONICA : De la „ten
tativa de a crea „fum" la „ca
ruselul vermicular...” (N. MI- 
HAESCUj: ROMANIA LIBE
RA : Un mod de a face critică 
(ANTOANETA TANASESCU) ; 
Finanțe și credit : Cerințe încă 
neonorate... (AUREL VERNI- 
CEANU); INFORMAȚIA BUCU
REȘTIULUI : „Categoria 40—50 
de ani” (A. TUDOR); FOREIGN 
AFFAIRS : Optica deformată a 
d-lui Salisbury (C.A.); INTER
NATIONAL AFFAIRS : Care 
este pericolul real pentru pacea 
mondială ? (A.C.) : ENTREPRI- 
SE : Adevărata finalitate a în
treprinderii capitaliste (A.O.).

Numărul se încheie cu ru
brica : FAPTUL ECONOMIC ȘI 
SEMNIFICAȚIA SA.

Astăzi la bazinul Dinamo din Capi
tală se inaugurează întrecerile celei 
de-a 3-a ediții a Campionatelor Bal
canice de înot, polo și sărituri de la 
trambulină. Dimineața de la ora 9,45 
sint programate seriile la înot, iar 
după-amiază cu începere de la ora 
18,00 se vor disputa finalele. Iată pro
gramul primei zile de concurs : 200 
m liber bărbați ; 200 m liber femei ; 
100 m delfin bărbați ; 100 m delfin 
femei ; 100 m spate bărbați : ștafe
tele de 4X100 m mixt femei și 
4x200 m liber bărbați Concursul să
ritorilor și săritoarelor de la trambu
lină are ca loc de disputare noua 
piscină de la bazinul „23 August" 
zilnic, cu începere de la ora 16,00.

FOTBAL

CRAIOVA (corespondentul „Scin- 
tcii-‘, Nistor Țuicu). Stadionul cen
tral din Craiova a găzduit ieri me
ciul amical internațional de fotbal 
dintre Universitatea Craiova și se
lecționata națională a Libanului. 
Fotbaliștii craioveni, prestînd un 
joc mai eficient, cu combinații fru
moase, și-au adjudecat victoria cu 
scorul de 5—1 (1—0) prin golurile în
scrise de ’’ ’
(2). De la 
în minutul 
dere de la 
celor peste ___ ___ __________ -
constituit un bun prilej de verifica
re a echipei craiovene.

Pîrvu (3) și Oblemenco 
oaspeți a înscris Bisab 

55, șutind prin surprin- 
distanțâ. Jocul a plăcut 
9 000 de spectatori și a

J DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
R, F. BULGARIA

Urmărind hărțile unui

complex agro-industrial
Două hărți mari, co

lorate și desenate cu 
migală, stnu desfășu
rate in fațu noastră. 
Sint hărțile com
plexului agro-lndustrial 
„Ghlorghi Dimitrov” 
din comuna Pirveneț, 
județul Plovdiv ; ele 
fuseseră elaborate de 
un grup de economiști 
de aici în scopul de a 
oferi consiliului de 
conducere al complexu
lui argumente pentru a 
aproba trecerea la o 
nouă etapă de organi
zare a unității, bazată 
pe o și mai accentuată 
concentrare și speciali
zare a producției agri
cole.

— Pină in 1975, cele 
cinci gospodării agri
cole cooperative de 
muncă, care au intrat 
de la început in compo
nența complexului, îmi 
explica I. Gugov, vice
președintele tinerei uni
tăți, înființată în luna 
aprilie a anului trecut, 
vor trebui să sc specia
lizeze doar in trei cul
turi de bază : pomicul
tura, viticultura și legu
micultura. Iar hărțile 
reflectau preocuparea 
de a gospodări mai 
bine, mai judicios, mai 
rațional, cele 15 600 hec
tare, cit măsoară azi 
suprafața complexului 
agro-industrial. Dacă 
înainte de comasare fie
care gospodărie agrico
lă putea să practice 
culturile pe care le cre
dea de cuviință, după 
formarea complexului 
aceasta se face in peri
metre stabilite științi
fic și declarate de spe
cialiști ca cele mai a- 
decvate pentru o anu
me cultură. Concepția 
acestora urmărește, a- 
șadar, nu numai con
centrarea culturilor, dar 
și o specializare strictă 
de natură să asigure 
condițiile optime, de 
maximă eficiență eco
nomică.

— Desigur, a căutat 
să precizeze interlocu
torul, nu vom putea 
realiza integral, in
tr-un singur an, această 
concepție. în cadrul a- 
cestui cincinal, însă, cu 
siguranță că vom reuși.

Care este,’ de fapt, c- 
tapa următoare a orga
nizării complexului a- 
gro-industriâl ? Aveam 
să aflu, tot de la spe

cialistul cu care stăteam 
de vorbă, că, începind 
din toamna acestui an, 
gospodăriile agricole co- 
opeialive de muncă ce 
alcătuiesc noua unitate 
iși vor „pierde” perso
nalitatea juridică pe ca
re o mai au in prezent, 
aceasta devenind un a- 
tribut doar al complexu
lui agro-industrial. O 
data cu aceasta, și struc
tura organizatorică a 
complexului se va 
schimba radical, tre- 
cindu-se la crearea' 
de direcții speciali
zate pe ramuri de 
producție. Prin urmare, 
in locul celor cinci gos
podării agricole, com
plexul va avea mai 
multe direcții — una 
pentru legumicultura, 
alta pentru pomicultu
ră, viticultură ș.a.m.d.

Direcția legumiculto
rii, de pildă, va gospo
dări nu 1 800 hectare de 
legume, cit arc acum 
complexul, ci 2 400, mai 
ales legume din cele 
timpurii, împărțite in 
trei zone de cite 80'1 
hectare fiecare ; va dis
pune de 27 hectare de 
sere, in loc de 9, va a- 
vea și o întreprindere 
pentru producția con
servelor de legume, cu 
o capacitate de 8 000 — 
10 000 de tone pe an. 
Rezultă de la sine efec
tele economice și socia
le ale noii organizări, 
mai ales in ce privește 
specializarea cooperato
rilor, productivitatea 
lor, veniturile ce le vor 
obține.

Complexul stabilește 
în fiecare an investiții 
de cite 4,5 milioane leva 
din surse proprii, fără 
a apela la împrumuturi 
bancare sau alte aju
toare de la stat. Con
strucția serelor, procu
rarea instalațiilor de i- 
rigațte și a oricăror uti
laje agricole necesare se 
aprobă de către aduna
rea generală a comple
xului la propunerea con
siliului de conducere. 
Așa am aflat, de pildă, 
că recent complexul a 
procurat o cositoare de 
iarbă „Carpați”, pentru 
terenuri accidentate, fa
bricată in România, de 
care beneficiarii \ șinț. 
foarte mulțumiți, iar in 
prezent, întreprinderea- 
experimentează două 
combine — una sovie

cinema

îndrăgostiți :
" 13,30; 16;

_____  9: 11,15;
20.30. MODERN — 
1G; 18,15; 20,30, la

• Simon Bolivar : PATRIA — 9; 
11,30; 14; 16,30; 19; 21,15, CAPI
TOL — 9,15; 11,30; 14; 16,30; 18,45; 
21, la grădină — 19,45.
• Meridianul zero : LUMINA —
9—16 în continuare ; 18,15; 20,30.
• Brigada Diverse în alertă : 
CENTRAL — 9,15; 11.30; 13,45; 16: 
18,15; 20,30, EXCELSIOR — 9; 11,15: 
13,30; 16; 20,45, GLORIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30, FLAMURA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Serata : EXCELSIOR — 18,30.
• Tick, Tick, Tick : LUCEAFĂ
RUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18.30; 21, 
BUCUREȘTI — 8,45; 11; 13.30; 16; 
18,30; 21, FEROVIAR — 8,45: 11; 
13,30; 16: 18,30; 21, GRADINA DOI
NA — 20.
• Omul orchestră : SCALA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, FESTI
VAL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
31, la grădină — 20, FAVORIT — 
9; 11; 13; 15; 17; 19; 21, GRADINA 
SELECT — 20.
• Baladă pentru cel căzuți ; 
Triunghiul de foc : TIMPURI NOI
— 9—20 în continuare.
• Acei oameni minunați și ma
șinile lor zburătoare : CINEMA
TECA (sala Union) — 9; 11,15; 
13,30; 1G; 18,15; 20,30.
e Detașamentul roșu de femei : 
RAHOVA — 15,30; 18; 20,15.
• Program de desene animate 
pentru copil : DOINA — 10.
• Noile aventuri ale Răzbunăto
rilor : DOINA — 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30.
• Floarea soarelui : ÎNFRĂȚI
REA INTRE POPOARE — 15; 17,30; 
20, BUCEGI — -15,30; 18, la gră
dină — 20,15, MELODIA — 9,30; 
12; 15,30; 18; 20,30, GRADINA
PARCUL HERĂSTRĂU — 20.
• Un loc pentru
GRIVIȚA — 9; 11,15;
18,15; 20,30, MIORIȚA - 
13,30; 16; 18.15;................
9; 11,15; 13.30; 
grădină — 20.
• Săptămîna
LESTI ...
— 9,30; 11,30; 13.45; 
MOȘILOR — 15.45; 
dină — 20, ARTA 
grădină — 20,30.
• Cortul roșu : LAROMET — 
15,30; 19, DRUMUL SĂRII — 15,30; 
19.
• Castelul condamnaților : FL A
CĂRA — 10.
• Cum am declanșat al doilea 
război mondial : FLACARA — 
15; 19.
• Romeo șl Julieta : BUZEȘTI — 
16, la grădină — 20.15.
• Secretul planetei maimuțelor : 
AURORA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18. la grădină — 20, TOMIS — 9; 
11,15; 13.30: 16; 18,15, la grădină
— 20.30.
a Dispariția lui Timo : CRÎN- 
GAST - 15,30: 18; 20.15.
• Notre Dame de Paris : FLO- 
REASCA — 15,30; 18.
• Serata : FLOREASCA — 20.30,
• Sunetul muzicii : PROGRESUL
— 15,30: 19.
» Tndrăgostițit : COSMOS — 15,30; 
18; 20.15.
• Fiii „Marii ursoaice": VTTAN
— 15.30; 18. la grădină — 20,15.
• O Doare și doi grădinari : VIC
TORIA — 9; 12,30: 16; 19,30. FE
RENTARI — 10; 15.30; 19, POPU
LAR — 10; 15,30; 19,30.
a întoarcerea Sfîntulul Luca : 
LIRA - 15,30; 18.
• Cartierul veseliei : GRADINA 
LIRA — 20.
• Stelele din Eger : DACIA — 
8—20 în continuare. 

nebunilor : GIU- 
15,30; 17,45; 20. VOLGA 
.............. 16: 18,15: 20.30, 

17,45, la gră- 
— 15,30: 18, la

tică alta americană — 
p?ntru recoltarea ro
șiilor.

Buni specialiști in 
producția de legume, 
cooperatorii din Pirve- 
neț reușesc să dea pri
mele cantități dc roșii 
la export (din sere) pe 
la mijlocul lunii aprilie, 
iar in anii normali în
cep exportul roșiilor de 
cîmp in jurul datei de 
10 iunie. Preocuparea 
lor principală este de a 
extinde cît mai mult a- 
ceastă perioadă : să o 
Înceapă cit mal devre
me și să o prelungească 
mult, in iarnă. Efortu
rile pe care le fac pen- 
tru aceasta sint din plin 
răsplătite mai ales da
torită faptului că peste 
80 la sută din producția 
lor este destinată ex
portului, ceea ce în
seamnă circa 8 000 tor e 
de roșii și 1 600—1 700 
tone ardei pe an livrate 
în diferite țări europe
ne. în zilele c.înd am vi
zitat complexul, se cu
legeau și exportau zil
nic cile 150 dc tone ar
dei limpuriu din soiul 
„Medalia de aur”, creat 
la Institutul de cerce
tări științifice in dome
niul legumicultorii din 
comuna Negovan-Sofia.

M-am interesat de 
realizările dobîndite in 
producție.

— Am reușit să obți
nem și cîte 100 tone de 
roșii la hectar, mi-1 
spus vicepreședinte!.* 
complexului. La roșii 
timpurii — cite 50—60 
de tone. Paralel însă cu 
atenția ce o acordăm 
creșterii producției la 
hectar, o alta ne inte
resează în aceeași mă
sură : cum să reușim a 
avea legume mai ales în 
perioadele în care aces
tea sint cel mai mult 
solicitate pe piață. Este, 
desigur, firească o ase
menea preocupare mai 
ales la o unitate econo
mică profilată exclusiv 
pe producția-marfă, din 
care cea mai mare parte 
merge la export. De a- 
ceea și prezența aici a 
specialiștilor de la In - 
slitntul de legumicultu
ra din Plovdiv este în
curajată pe toate căile.

Constantin 
AMARIȚEI

Sofia, august 1971

• II cunoașteți pe Urban ? t 
MUNCA — 16; 18; 20.
• Prințul negru : UNIREA — 
16; 18.
• Tntilnire cu o necunoscută : 
PACEA — 15,45; 18; 20.
• Castelul condamnaților : PA
CEA — 11.
• Facerea lumii : GRADINA 
UNIREA — 20,15.
• Roata vieții : VIITORUL — 
15,45; 18; 20,15.

teatre
• Teatrul de operetă (la Teatrul
de vară „Herăstrău”) : Suzana
— 20.
o Teatrul Gluleștl (la parcul „23 
August") : Geamandura — 20.
• Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Va’silescu" (la Arenele Ro
mane) : Fetele Didinel — 20.
• Teatrul satlric-muzical „C. Tă- 
nase” (la grădina Boema) : Vox... 
Boema — 20.
• Comitetul de cultură și artă al 
municipiului București (la roton
da scriitorilor din parcul Cișmi- 
giu) : Spectacol de sunet și lumi
nă — 20,15; 21.
o Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : La izvoare de frumu
sețe — 17,30.

PROGRAMUL I

17.30 Deschiderea emisiunii. Emi
siune în limba maghiară.

18.30 La volan — emisiune pentru 
conducătorii auto.

18,50 Timp și anotimp în agricul
tură.

19.10 Pentru sănătatea dv. Cum 
prevenim tulburările digesti
ve în sezonul cald ? Invitatul 
emisiunii : dr. Sanda Biberi- 
Moroianu.

19.20 1001 de seri — emisiune pen
tru cei mici.

19.30 Telejurnalul de seară.
20.10 Reportaj TV : Galați, un oraș 

renăscut. Comentariu de Tra
ian Filip.

20.30 Interpretul săptămînii : Mag
da Ianculescu.

20.45 Antologia umorului. Filmul 
„Zile de fior și rîs“ (II).

21.20 Muzică și jocuri populare cu 
Marla Stoica, Ana Toma, Ion 
Bogza, Marin Chisăr, Tudor 
Trăistaru și Aurel Coman. 
Coregrafia : Gh. Popescu- 
Jvdeț.

21,40 Cadran internațional.
22.30 Muzică ușoară românească cu 

Ana Petria, Paula Stănclu- 
lescu și George Răpcău.

22.45 Telejurnalul de noapte.
PROGRAMUL II

20,00 Concert festiv George Enes- 
cu. Orchestra Filarmonicii 
„George Enescu**. Dirijor 
Mircea Basarab. In program ; 
Rapsodia I ; Simfonia I. Pre
zintă prof. unlv. Zeno Van- 
cea.

20.50 Buletin de știri.
20,55 Viața economică a Capitalei.
21,15 Film artistic : „Lill“. Cu : 

Leslie Caron, Mel Ferrer, 
Jean-Pierre Aumont. Regia : 
Charles Walters.
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i oi Armatei de Eliberare din Vietnamul de sud în cursul unei acțiuni 
de luptă împotriva trupelor americano-saigoneze

Manifestări cu prilejul zilei CRIZA FINANCIARĂ 
INTEROCCIDENTALĂ CONGRES

Australia și Noua Zeelanda au anunțat retragerea

Cu prilejul zilei dc 23 August. loan 
Cotoț, ambasadorul Republicii Socia
liste România la Budapesta, a depus 
miercuri coroane de flori Ia Monu
mentul din Debrecen și cimitirul din 
Haiduboszormeny ale ostașilor ro
mâni câzuți in luptele pentru elibe
rarea Ungariei de sub jugul fascist.

In aceeași zi au mai fost depuse 
coroane do flori din partea Ambasa
dei române din Budapesta la cimiti
rele și monumentele eroilor români 
din localitățile Nvregyhaza și Tisza- 
lok. Au fost de față reprezentanți ai 
organelor locale de partid și de stat, 
locuitori din orașele respective.

trupelor din Vietnamul de sud
piua la srirșitul acestui au

CANBERRA — Primul ministru nl 
.uslraliei, William McMahon, a a- 
unțe.t miercuri in parlament că toa- 

tTupele australiene din Vietnamul 
e sud vor fi retrase pină in jurul 
<’-'i de JXjiecembrie a.c. El a pre- 
zaț că unii militari australieni vor 
imine insă în calitate de consilieri 
iu instructori.

WELLINGTON — în cadrul reu-*. 
niunii parlamentului, care a avut loc 
miercuri la Wellington, primul mi
nistru al Noii Zeelande, Keith Ho- 
lyoake, a anunțat că toate trupele 
neo-zeelandeze trimise in Vietnamul 
de sud vor fi retrase pină la sfirșitul 
acestui an.

„SA SE PUNÂ CAPĂT UNELTIRILOR AGRESIVE
ÎMPOTRIVA POPORULUI COREEAN"

DECLARAȚIA M.A.E. AL R.P.D. COREENE

PHENIAN 18 (Agerpres). - După 
cum informează agenția A.C.T.C.. 
Ministerul Afacerilor Externe al 
R.P.D. Coreene a dat publicității o 
declarație in care denunță planurile 
de „stabilire a unui nou sistem de 
cooperare" intre Japonia și adminis
trația sud-coreeană, elaborate la cea 
de-a cincca intilnire ministerială ja- 
pono—sud-coreeană și la a treia in
tilnire generală a Comitetului de 
cooperare japono—sud-coreean, des-

in urma vizitei
algeriene

fășurate recent. Deciziile luate la 
aceste intilniri, arată declarația, de
monstrează că „coaliția dintre mi- 
litariștii japonezi și administrația 
sud-coreeană a intrat intr-un stadiu 
primejdios, intensificindu-se în do
meniile militar, politic și economic".

Guvernul R.P.D. Coreene și în
tregul popor coreean denunță cu 
fermitate planurile respective ca pe 
o provocare deschisă la adresa Re
publicii Populare Democrate Core
ene și o amenințare la adresa păcii 
in Asia și in lume. Declarația subli
niază că guvernul R.P.D. Coreene și 
poporul coreean nu vor admite nici 
o uneltire a dușmanilor care vizează 
încălcarea suveranității țării și a 
demnității națiunii și împiedicarea 
reunificării patriei in condiții de in
dependență și pace. Imperialiștii 
S.U.A. și militariștii japonezi, relevă 
declarația M.A.E. al R.P.D. Coreene, 
trebuie să pună capăt tuturor unel
tirilor agresive îndreptate împotriva 
poporului coreean, iar trupele ame
ricane să se retragă 
sud necondiționat și

august, Alexandru Ungur, 
general al Republicii Socia-

La 18 
consulul 
liste România la Kiev, a organizat 
o conferință de presă cu prilejul a- 
propiatei aniversări a zilei eliberării 
României de sub jugul fascist. Con
sulul general român a vorbit despre 
semnificația zilei de 23 August și 
despre realizările României in anii 
construcției socialiste.

★

La Ambasada română din Tokio a 
avut loc o intilnire consacrată prie
teniei japono-române. Au luat parte 
delegația de tineri români, condusă 
de C. Chirilă, prim-secretar al Co
mitetului județean Cluj al U.T.C., 
aflată in vizită în Japonia la invi
tația Asociației pentru schimburi in-

ORIENTUL

APROPIAT
Organizația pentru Elibera
rea Palestinei cere garanții 
din partea autorităților de 

la Amman

ternațlonalo de delegații de tineret, 
precum și delegația tinerilor japo
nezi care a vizitat recent România. 
Au fost prezenți A. Kubo, vicepre
ședinte al Asociației de prietenie 
Japonia-România, Shiroo Suzuki, se
cretar general al asociației, deputațl.

• ★

Sub auspiciile Institutului Național 
de Cultură și Artă din Venezuela, 
s-a inaugurat la biblioteca „Paul 
Harris" din Caracas expoziția dc fo
tografii „Aspecte din viața femeilor 
și copiilor din Republica Socialistă 
România".

Cu ocazia inaugurării, a fost pre
zentat un program muzical susținut 
de artiști venezueleni.

★

La Uzina electrotehnică Tean din 
R.P.D. Coreeană a fost organizat un 
mare miting al prieteniei coreeano- 
române.

Directorul uzinei și însărcinatul cu 
afaceri a.i. al României la Phenian 
au vorbit pe larg despre importanța 
zilei de 23 August, despre succesele 
obținute de poporul român, politica 
externă a României, bunele relații 
de prietenie și colaborare româno- 
coreene. subliniind semnificația re
centei vizite în R.P.D. Coreeană a 
delegației de partid și guvernamen
tale a Republicii Socialiste România, 
condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

VENEZUELA

SE EXTINDE

• Directorul general al F.M.I. încearcă aplanarea divergen
țelor • în Comisia executivă a Pieței comune : Principiile pe 
care se întemeiază sistemul monetar interoccidental sînt 
puse în discufie • Un comentariu ai cotidianului algerian ,,E1 
Moudfahid” • Peste 150 000 de muncitori din S.U.A. în grevă
• O declarație a Comitetului Politic al P.C. din S.U.A.

WASHINGTON 18 (Agerpres). — 
Directorul general al Fondului Mo
netar Internațional. Pierre Paul 
Schweitzer, a început intense con
sultări cu cei 20 reprezentanți ai ța
rilor membre ale Consiliului de ad- 
•ministrație al acestui organism in 
scopul aplanării divergențelor apă
rute in cadrul reuniunii, la care au 
fost examinate implicațiile recentelor 
măsuri financiare anunțate de pre
ședintele Nixon.

★
BRUXELLES 18 (Agerpres). — Re

uniunea Comisiei executive a Pieței 
comune, desfășurată in capitala Bel
giei, și care a fost consacrată exa
minării repercusiunilor comerciale și 
financiare asupra Europei occiden
tale ale măsurilor luate de Adminis
trația S.U.A., s-a încheiat fără să se 
fi ajuns la adoptarea unui plan con
cret de contramăsuri. Potrivit unui 
purtător de cuvint. Comisia nu a 
putut să ajungă decit la constatarea 
că „principiile pc care se întemeiază 
sistemul monetar interoccidental sint 
puse in prezent in discuție".

★
ALGER 18 (Agerpres). — într-un 

comentariu consacrat măsurilor a- 
nunțate de S.U.A. pentru protejarea 
dolarului, cotidianul algerian „El 
Moudjahid" scrie că hotărirea pre
ședintelui Nixon afectează mai mult 
țările în curs de dezvoltare decît pe 
cele industrializate. Strimtorarea in 
care se află dolarul, arată „El Moud
jahid", se repercutează prin mai mul
te canale, dintre care principalul este 
fluctuația cursurilor materiilor pri
me, ale căror principale cumpărătoa
re sint țările cu economie dezvol
tată.

INTERNATIONAL

ȘTIINȚELOR

PHENIAN. 18 (Agerpres) — La 
Phenian a fost dat publicității co
municatul comun coreeano-algerian 
privind vizita oficială de prietenie 
pe care a făcut-o in R.P.D. Coreeana 
o delegație guvernamentală algeria- 
nă. condusă de Abdelaziz Bouteflika. 
membru al Consiliului Revoluției 
și ministru al afacerilor externe.

In cursul întrevederilor, delegația 
algeriană si-a exprimat sprijinul 
deplin pentru poziția R. P. D. Co
reene și programul in opt puncte 
al guvernului său in problema reu- 
nificăni pașnice a patriei.

Cele două părți și-au exprimat sa
tisfacția față de relațiile de priete
ni- si colaborare existente intre 
R.P.D. Coreeană și Algeria, și s-au 
angajat să le întărească și să le dez
volte in toate domeniile — politic, 
economic, tehnic și cultural.

Constatind că situația internațio
nală continuă să evolueze in favoa- 
rea popoarelor care luptă pentru e- 
liberarea națională și socialism, cele 
două părți și-au exprimat hotărirea 
fermă de a continua cu energie lup
ta împotriva imperialismului, colo
nialismului și neocolonialismului, in 
vederea consolidării independenței 
naționale, a egalității intre state, 
pentru pace in lume.

din Coreea 
total.

de

CAIRO 18 (Agerpres). — Referin
du-se la rezultatele misiunii de me
diere saudito-egiptene, ziarul „Al 
Ahram", care apare la Cairo, scrie 
că rezistența palestineană cere ga
ranții pentru a putea aplica acordu
rile încheiate cu autoritățile iorda- 
niene. Potrivit ziarului, Comitetul 
Executiv a) Organizației pentru Eli
berarea Palestinei a r,emis un mesaj 
trimișilor președintelui Sadaț și re
gelui Feisal, in care cere ca autori
tățile de la Amman să garanteze 
libertatea sa de acțiune, eliberarea 
tuturor fedainilor deținuți, recupe
rarea de către unitățile de comando 
a armelor confiscate in cursul per
chezițiilor efectuate de forțele regale 
la Amman și in cursul ciocnirilor 
dintre cele două părți, precum și 
redeschiderea birourilor și organis
melor O.E.P. in conformitate cu a- 
cordurile de la Cairo și Amman.

CARACAS 18 (Agerpres) — Miș
carea grevistă din Venezuela conti
nuă să se extindă. La începutul 
săptămînii au intrat în grevă de so
lidaritate cu greviștii de la com
plexul siderurgic Sidor și minerii 
de la compania Orinoco Mining, 
muncitorii petroliști de la exploată
rile de la Lagunilla (statul Zulia). 
Acțiunile revendicative continuă, 
deși ministrul muncii, Nectario An
drade Labarca, a declarat grevele 
ilegale și a cerut muncitorilor să 
reia lucrul, amenințindu-i cu .repre
salii. în același timp, după cum s-a 
mai anunțat, unități de armată și 
poliție au ocupat întreprinderile 
companiilor Orinoco Mining și Sidor 
cu misiunea oficială de a „garanta 
reluarea lucrului de către munci
tori". Potrivit informațiilor difuzate 
de agențiile de presă, 
lideri sindicali au fost

cel puțin 
arestați.
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MESAJUL PREȘEDINTELUI 
REPUBLICII PERU ADRESAT 

PREȘEDINTELUI FRANȚEI

LIMA 13 (Agerpres). — Președin
tele Republicii Peru, Juan Velasco 
Alvarado, a adresat un mesaj preșe
dintelui Republicii Franceze. Georges 
Pompidou, m care cere suspendarea 
experiențelor nucleare in Pacificul de 
sud — anunță agențiile internaționale 
de presă. Guvernul revoluționar <1 
Perului, se spune in mesaj, răspun
zător de sănătatea și securitatea po
porului peruan, protestează in modul 
cel mai energic împotriva experien
țelor nucleare franceze din atolul Mu- 
roroa din Pacific. „Dacă acest protest 
nu va fi luat in considerare, cum a 
fost ca-tul cu alt protest anterior de 
aepst fel, și dacă o alta explozie nu
cleară va mai avea loc, guvernul Pe
rului se va vedea obligat, cu regret, 
.sâ rupă relațiile diplomatice cu gu
vernul Franței, ca o expresie a repu
dierii totale a unor astfel de acte", 
în document se subliniază, de aseme
nea. că „aceste experiențe nu contri
buie cu nimic la întărirea eforturi
lor do pace și dezvoltare care pre
valează azi in întreaga lume".

★
WASHINGTON 18 (Agerpres). — In 

prezent, in S.U.A. se află în grevă 
peste 150 000 de muncitori, majorita
tea alcătuind-o docherii din porturile 
de pe coasta Pacificului și muncitorii 
de la companiile de telefoane din 
New York. Aproximativ 80 000 de lu
crători de la minele de bitum și-au 
anunțat hotărirea de a declara o gre
vă la 30 septembrie. Alte categorii de 
lucrători proiectează declanșarea unor

greve in cazul in care noile contracte 
colective de muncă nu vor include 
revendicările lor de îmbunătățire a 
condițiilor de viață și de muncă.

Eludind revendicările oamenilor 
muncii, guvernul american a cerut tu
turor lucrătorilor aflați in greva să-și 
reia lucrul pe timpul celor 90 de zile 
in care a fost ordonată înghețarea sa
lariilor și a prețurilor și a avertizat 
conducerile sindicalelor să nu declan
șeze noi greve, anunță agenția Asso
ciated Press. Șeful grupului de me
diatori federali in conflictele dintre 
sindicate și patronat, Curtis Counts, a 
declarat, in cadrul unei conferințe de 
presă, că Administrația nu exclude 
posibilitatea unui ordin formal dc 
interzicere a grevelor.

Participants la Congresul profeso
rilor din S.U.A , ale cărui lucrări au 
loc Ia San Francisco, au condamnat 
măsurile adoptate de Administrație, 
adresînd un apel celorlalte organiza
ții sindicale să se angajeze in campa
nia de condamnare a politicii guver
namentale.

Richard Groulx, secretar al Consi
liului sindicatului docherilor de pe 
coasta Pacificului, ai cărei membri se 
află in grevă de la 30 iunie a.c., a ca
lificat cererea Administrației de sus
pendare a grevelor drept „ilegală". El 
a anunțat că uniunea sindicală pe care 
o reprezintă va iniția o dezbatere a- 
supra acestor probleme.

Președintele sindicatului muncito
rilor din industria constructoare de 
automobile, Leonard Woodcock, ca- 
racterizind măsura de înghețare a 
prețurilor și salariilor drept „o evi
dentă discriminare împotriva munci
torilor", a anunțat in cadrul unei con
ferințe de presă că sindicatul său ia 
în considerare anularea contractelor 
încheiate recent cu societățile din in
dustria de automobile dacă această 
politică va fi extinsă mai mult de 
90 de zile. El a relevat că, in timp 
ce înghețarea prețurilor va fi ine
ficace, neexistînd un organism pentru 
controlarea aplicării ei, „înghețarea 
salariilor va fi aplicată de patronat 
care salută prilejul de a-și spori pro
fiturile prin respingerea cererilor jus
tificate de mărire a salariilor prezen
tate de muncitori".

• ÎNTREVEDEREA DELE
GAȚIEI ROMANE CU PRE

ȘEDINTELE ACADEMIEI 
DE ȘTIINȚE A U.R.S.S.
MOSCOVA 18 (Agerpres). — 

Corespondență de la S. Podină.
La Moscova și-a deschis 

miercuri lucrările cel cle-al 
XIII-lea Congres internațional 
de istoria științelor.

La congres participă peste 
2 000 de savanți din 41 de țări. 
Din țara noastră este prezentă 
o delegație de oameni de știință, 
condusă de acad. Miron Nico- 
lescu, președintele Academiei 
Republicii Socialiste România. 
Din delegație face parte și sa
vantul acad. Henri Coandă. mi
nistru, consilier la Consiliul de ț 
Stat. Acad. Henri Coandă și 
acad. Miron Nicolescu au avut cu 
Mstislav Keldiș, președintele A- 
cademiei de științe a U.R.S.S.. o 
întrevedere care s-a desfășurat 
într-o atmosferă deosebit de 
cordială. Au participat Teodor 
Marinescu, ambasadorul Româ
niei in Uniunea Sovietică, și acad. 
B.M. Kedrov, președintele Comi
tetului dc organizare a celui 
de-al XIII-lea Congres interna
țional de istoria științelor.

Deficitul balanței

Măsurile anunțate de președintele Nixon -
o încercare de a depăși criza imperialismului 

american pe seama
NEW YORK 18 (Agerpres). — Co

mitetul Politic al Partidului Comu
nist din Statele Unite a dat publici
tății o declarație in care arată că 
„programul economic extraordinar 
anunțat de președintele Nixon re
prezintă o încercare a guvernului de 
a depăși criza in care se află impe
rialismul american pe seama oame
nilor muncii". Măsurile 
economice — se spune în

oamenilor muncii

financiar- 
declarație

agențiile de presă transmit:
Cea de-a 32-a intilnire 

a ambasadorilor celor patru puteri — 
U.R.S.S., S.U.A, Anglia și Franța — 
a avut loc miercuri in clădirea fostu
lui Consiliu de control din Berlinul 
occidental. întilnirea a fost prezidată 
de Piotr Abrasimov, ambasadorul U- 
niunii Sovietice, și a fost consacrată, 
ca și precedentele, situației din Ber
linul occidental.

0 delegație militară a 
R. ?. D. Coreene, condusă da 
general de armată O Jin U, membru 
al Comitetului Politic, secretar al C.C. 
a) Partidului Muncii din Coreea, șeful 
Statului major al Armatei populare 
coreene, care, la invitația lui Huan 
Iun-șen, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P. C. Chinez, șeful Mare
lui Stat Major al Armatei populare 
chineze de eliberare, face o vizită de 
prietenie in R. P. Chineză, a sosit 
miercuri la Pekin — informează agen
ția China Nouă.

Primul ministru Ahti Rar- 
jalainen a °^er^ un deîun >n 
cinstea delegațiilor Uniunii Sovietice 
și Statelor Unite la convorbirile so- 
vieto-americane pentru limitarea 
cursei înarmărilor strategice 
(S.A.L.T.), anunță agenția T.A.S.S. în
cepute in toamna anului 1969, convor
birile S.Â.L.T. se află la acincea lor 
rundă, care se desfășoară in prezent 
la Helsinki.

0 reuniune a Consiliului 
de Miniștri, pg?idată de rescl'- 
Hassan al II-lea, in cadrul căreia a 
fost anunțată hotărirea suveranului 
marocan de a acorda primului minis
tru Mohamed Karim Lamrani și gu
vernului său împuternicirile lor regle
mentare. prevăzute de Constituție, a 
avut loc marți la Rabat, anunță agen
ția M.A.P.

Reprezentantul Cubei la 
Organizația Națiunilor Uni
te a remis secretarului general, U 
Thant, o. scrisoare propunind inclu
derea pe ordinea de zi a celei de-a 
26-a sesiuni a Adunării Generale a 
problemei situației din Porto Rico. 
în scrisoare se arată că de 73 de ani 
Porto Rico este menținut in situația 
de „stat liber asociat" al S.U.A., ceea 
ce, in practică, echivalează cu un sta
tut de dependență colonială. Aduna
rea Generală a O.N.U. — se spune in

scrisoare — trebuie să adopte măsuri 
de sprijinire a luptei poporului din 
Porto Rico pentru deplina indepen
dență națională și lichidarea defini
tivă și necondiționată a regimului 
colonial ce i-a fost impus.

Proiectul de lege votal de 
Congres care autorizează, in anumite 
condiții. Banca de export-import a 
S.U.A. să finanțeze exporturile ame
ricane destinate țărilor socialiste, a 
fost ratificat de către președintele 
Nixon.

Reprezentanți ai R. P. 
Chineze și ai R.D.P. a Ye- 
lîlSnului au semna* la Aden mi
nutele unor convorbiri privind cola
borarea in construirea în R.D.P. a 
Yemenului a unei șosele și a unui 
pod. Totodată, au fost semnate minu
tele privind o serie de lucrări de 
foraj — informează agenția China 
Nouă.

Convorbiri la Belgrad. 
Iakov Sirotkovici, vicepreședinte al 
Consiliului Executiv Federal al R.S.F. 
Iugoslavia, și Sayed Marei, vicepre- 
mier al R.A.U., au avut la Belgrad

convorbiri în problemele colaborării 
economice dintre cele două țări. Prin
tre problemele discutate s-au aflat 
cele privind colaborarea în domeniul 
agriculturii și al energeticii. Părțile 
au constatat existența unor posibili
tăți favorabile și a dorinței reciproce 
de extindere a colaborării economice 
dintre R.S F. Iugoslavia și R.A.U. — 
relatează agenția Taniug.

La Damasc s_a deschis miercuri 
conferința șefilor de stat ai Siriei, 
R. A U. și Libiei, consacrată, potrivit 
agențiilor de presă, discutării pro
iectului final al constituției Federației 
Republicilor Arabe, pe care au hotă- 
rit să o creeze cele trei state. Consti
tuția federală șl principiile constitui
rii Federației Republicilor Arabe ur- 

, mează să fie supuse, la 1 septembrie, 
unor referendumuri 
R.A.U., Siria și Libia.

Președintele
Allende >-a prlmit
de externe al Cubei, Râul Roa. care 
se află intr-o vizită oficială în Chile. 
Convorbirea care a avut loc s-a refe
rit la probleme internaționale și la 
relațiile dintre cele două țări.

— nu vor stăvili inflația și nu vor 
micșora rata șomajului. Ele preconi
zează înghețarea salariilor și nu a 
veniturilor industriașilor. Scopul lor 
adevărat este sporirea veniturilor 
corporațiilor. Aceste măsuri repre
zintă un nou atac puternic asupra 
clasei muncitoare din țară.

Măsurile extraordinare reflectă im
pasul in care se află economia lumii 
capitaliste și stau mărturie adincirii 
crizei generale a sistemului imperia
list. Războiul agresiv împotriva po
poarelor indochineze a adincit criza 
dolarului american și orice măsuri 
nu vor fi eficiente dacă nu vor viza, 
în primul rind, incetarea războiului, 
se subliniază in declarație.

Comuniștii americani — menționea
ză declarația in încheiere — cheamă 
pe oamenii muncii din S.U.A. să-și 
unească eforturile in lupta împotriva 
măsurilor economice ale Administra
ției Nixon și să se angajeze și mai 
activ in lupta pentru incetarea răz
boiului in Vietnam.

WASHINGTON 18 (Agerpr. s). — 
Ministerul Comerțului al S.U.A. a 
dat publicității datele statistice pri
vind situația balanței de plăți ame
ricane pe trimestrul II al anului in 
curs. Potrivit acestor date, deficitul 
a atins un nivel record in istoria 
S.U.A., cifrîndu-se la 5,77 miliarde 
dolari.

Din aceste date rezultă, totodată, 
că producția industrială a S.U.A. a 
scăzut.

Referindu-se la datele menționate, 
agențiile U.P.I. și A.P. apreciază că 
aceste cifre demonstrează slăbiciu
nea dolarului in comparație cu alte 
monedă inlerriațloftale. Ele au deter
minat pe președintele Nixon să a- 
nunțe măsurile prezentate duminică 
seara de a permite dolarului să aibă 
un curs flotant, tactică ce implică o 
devalorizare efectivă.

populare in

Salvador
pe ministrul

Localitatea Dalton-le-Dale, din nord-estul Angliei, a fost puternic afectata 
de ploile abundente care au câzut în ultima vreme

Partidul de opoziție „Miș
carea Democratică Brazilia- 

a desemnat pe generalul in 
retragere Albuquerque Lima drept 
candidat al său la alegerile preziden
țiale care urmează să se desfășoare 
in anul 1974. După cum transmite a- 
genția Prensa Latina, generalul Lima 
este cunoscut ca adept al realizării 
unei reforme agrare radicale, al insti
tuirii controlului asupra activității ca
pitalului străin in Brazilia și al pro
movării unei politici externe inde
pendente.

Marea Britanie va remite 
baza sa militară statulul Ba- 
hrein, luna viitoare, bază pe care o 
deține in această insulă — a anunțat 
ministrul de externe al Bahreinului, 
Mohammed Ben Nubarak Al Khalifa, 
într-un interviu acordat ziarului li
banez „Al Mahar". Această bază a 
servit drept cartier general al for
țelor britanice staționate in mai 
multe puncte ale Golfului Persic.

Camera Reprezentanților 
a Parlamentului Australiei 
a respins cu 62 de voturi contra 56 o 
moțiune de neîncredere în guvern, 
prezentată de liderul opoziției, Gough 
Whitlam. Autorul moțiunii aducea 
critici primului ministru, William 
McMahon, în legătură cu procedura 
de remaniere a guvernului.

Un elicopter militar aPar- 
ținînd trupelor americane staționate 
in R.F. a Germaniei a explodat in 
aer miercuri, in regiunea Pegnitz din 
Bavaria. Potrivit unui purtător de cu
vint al poliției vest-germane, cel 
puțin 23 de soldați americani și-au 
pierdut viața.

Numărul șomerilor totali 
Și pUlțiClIi cIin caPitala Argentinei 
și suburbiile acesteia este de 13 la 
sută din totalul populației apte de 
muncă, scrie ziarul „Opinion", care 
apare la Buenos Aires. 62 la sută 
dintre aceștia sint tineri care nu au 
împlinit încă virsta de 30 de ani.

2 011 persoane au înce
tat din viață în Ciad, ca Ul* 
mare a epidemiei de holeră care a 
izbucnit in această țară în luna mai. 
Alte 325 de persoane din Camerun au 
murit de holeră de la începutul lunii 
februarie.

CANBERRA 18 (Agerpres). Mi
nistrul de finanțe al Australiei, Bill 
Snedden, a anunțat că, „pentru a 
combate tendința pernicioasă de in
flație prezentă in viața economică 
a țării", in proiectul de buget pe 
noul an fiscal sînt prevăzute o scrie 
de măsuri, printre care creșterea im
pozitelor pe venituri, sporirea im
pozitelor la vinzarea petrolului și 
altor produse. majorarea taxelor 
pentru servicile telefonice și poș
tale.

A

chile |n apărarea
cuceririlor revoluționare

Transformările profunde inițiate de 
guvernul Unității populare al Repu
blicii Chile in structurile economice 
și sociale ale țării întrunesc adeziu
nea și sprijinul activ al majorității 
populației. Dar, în procesul desfășu
rării acestor transformări, guvernul 
trebuie să înfrunte obstrucția parla
mentară și extraparlamentară a oli
garhiei și a exponenților ei în viața 
politică. Desigur, atacurile principale 
ale reacțiunii sînt îndreptate in pri
mul rind împotriva naționalizării 
principalelor sectoare din industrie, 
din agricultură și sistemul bancar. 
Partidul național, care exprimă in
teresele monopolurilor autohtone și 
ale companiilor străine, a declanșat 
în aceste zile noi atacuri împotriva 
politicii economice a guvernului.

După tentativele de a, contesta con
stituționalitatea rechiziționării între
prinderilor textile (pe baza prevederi
lor legale care acordă puterii execu
tive dreptul de a instaura controlul 
statal asupra unor întreprinderi care 
periclitează, prin carențele producției, 
aprovizionarea pieței), forțele de 
dreapta au adus in discuția Camerei 
deputaților pretinsul caracter ilegal 
al achiziționării de către stat a ac
țiunilor mai multor unități bancare.

In același timp, naționalizarea for- 
tăreței principale a dominației mono
poliste — marile mine de cupru — 
a stirnit reacția violentă a reacțiunii 
interne, aliate cu societățile monopo
liste străine. In parlament, această 
reacție nu s-a putut manifesta, intru- 
cit nici un om politic nu ar putea să 
riște sfidarea unei aspirații naționale 
generale. Dar s-au căutat alte căi. Un 
grup de supraveghetori de la mina 
„Chuquicamata", majoritatea lor 
aparținind Partidului național, au re
curs la o acțiune de sabotaj, prin 
incitare la grevă și ocuparea uzinei 
electrice, cu scopul de a paraliza 
producția. Intervenția autorităților a 
fost categorică. Ministrul minelor, 
Orlando Cantuarias, a declarat : „Nu 
vom accepta acest tip de presiuni 
ilicite din partea unui grup minoritar.

Guvernul va fi intransigent". Cele 13 
persoane care ocupaseră uzina elec
trică, la mijlocul săptămînii trecute, 
oprind pentru un timp curentul, au 
fost arestate.

Se constată însă o stranie— coinci
dență intre sabotajul de la „Chuqui- 
camata" și reacția cercurilor finan
ciare nord-americane. Agenția Asso
ciated Press a anunțat că Banca de 
importuri și de exporturi a Statelor 
Unite (Eximbank) nu va acorda cre
ditele solicitate de Chile, pină cind 
această țară nu-și va clarifica politi
ca sa economică cu investitorii 
străini. Este vorba de un credit de 
21 de milioane de dolari, care a fost 
cerut pentru îmbunătățirea dotării cu 
avioane a companiei chiliene de avia
ție.

Referindu-se, intr-o cuvintare rosti
tă la mina Salvador, la decizia „E- 
ximbank", președintele Allende spu
nea că ea este „regretabilă și ar fi 
și mai regretabilă dacă ar corespunde 
unei politici a Departamentului de 
Stat". „Respingem presiunile și în
trebările care nu se pot pune unei 
țări demne ca Chile — a subliniat 
Salvador Allende. Chile este o țară 
mică, dar ea nu admite nimănui să-i 
dea lecții'1.

Această poziție a cercurilor fi
nanciare nord-americane se înscrie 
în șirul presiunilor economice asupra 
țărilor latlno-americane. Chiar și o 
revistă ca „Vision", cu poziții pro- 
americane destul de transparente, 
recunoștea, in ultimul său număr, 
elementele unui „război economic" al 
S.U.A. împotriva valului de indepen
dență economică din țările latino- 
americane. într-un editorial intitulat 
„Inacceptabila provocare nord-ameri- 
cană", ziarul „Ultima Hora" scrie : 
„Poporul chilian, colectivitățile mun
citorești și studențești vor răspunde 
la această agresiune economică cu in
tegritatea și calmul unei națiuni li
bere și independente".

Eugen POP
Santiago de Chile,
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