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OPȚIUNE MORALA
de însemnătate istorică

ACȚIUNE MULTILATERALA,
de largă perspectivă

în opera de înfăptuire a programului inițiat de tovarășul Nicolae Ceaușescu se va afirma șl mai puternic, 
pe un plan superior, rolul conducător al partidului în societate, va spori forța creatoare, transformatoare a poli» 
ticli sale revoluționare, marxist-leniniste, al cărei țel suprem este înălțarea omului pe culmile împlinirii materia
le și spirituale, ale demnității, libertății și onoarel.
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de etică revoluționară
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sine s-au cheltuit pentru ca astăzi să 
ajungem a realiza produse de înaltă 
tehnicitate, cu parametri tehnico- 
funcționali superiori cum sînt loco
motivele Diesel-electrice de 2 100 cp, 
locomotivele electrice de 5100 kW, 
transformatoarele și autotransforma- 

■ toarele de pînă la "400 MVA, apara
taj ul electric de înaltă tensiune etc. 

Desigur, succesele pe care noi 
le-am realizat sînt mari și ar fi 
multe de spus despre ele. Mă gîn
desc acum că ele vor fi mult ampli
ficate dacă vom depăși unele ten
dințe de automulțumire — despre 
care se vorbește în expunere — și 
care s-au manifestat uneori și la noi 
prin aceea că, acord’îndu-se multă 
atenție ridicării pregătirii profesio
nale, ceea ce, firește, este foarte bine, 
a fost pusă pe un plan secundar 
munca politico-educativă, pentru 
formarea în fizionomia spirituală a 
oamenilor a acelor trăsături etice 
înaintate, care să se armonizeze 
perfect cu nivelul de pregătire pro
fesională.

Faima fabricii noastre de locomo
tive, a întregii uzine este în ultimă 
instanță determinată de felul cum 
muncește fiecare dintre noi, de gra
dul nostru de conștiință. Avem mun
citori, tehnicieni și ingineri care în 
momente grele pentru producție 
n-au pregetat să facă eforturi deo-

Ca fiecare om al muncii am citit 
cu multă atenție expunerea tovară
șului Nicolae Ceaușescu și am urmă
rit cu deosebit interes lucrările re
centei plenare a Comitetului Central 
al partidului. Cu cit adînceam mai 
mult lectura expunerii, cu atît înțe
legeam mai bine-că ea reprezintă 
un document de însemnătate covâr
șitoare pentru viața și activitatea 
partidului nostru, a întregului po
por, că este o cartă care va sta la baza 
procesului de educare socialistă și de 
formare a omului nou multă, multă 
vreme de acum înainte.

Cit de binevenită și totodată nece
sară a fost înscrierea pe ordinea 
de zi' a plenarei a programului 
partidului pentru îmbunătățirea acti
vității ideologice, ridicarea nivelului 
general al cunoașterii și educația so
cialistă a maselor, pentru așezarea 
relațiilor din societatea noastră pe 
baza principiilor eticii și echității 
socialiste și comuniste, fiecare dintre 
noi își dă bine seama. Traducînd în 
fapt ideile, gîndurile care l-au ani
mat pe secretarul general al partidu
lui și pe care le-a înfățișat în mod 
strălucit, extrem de convingător în 
expunerea sa, vom reuși să punem 
mai bine în valoare marile „rezerve 
interne" umane de care dispunem cu 
prisosință.

Iată, mă gîndesc la colectivul uzi
nei noastre „Electroputere", colectiv 
cuprinzînd circa 10 000 de salariați. 
Fără să exagerez aș putea spune că 
de-a lungul anilor el s-a afirmat ca 
un colectiv-școală ; munca în uzină 
a reușit să-i formeze pe oameni, să 
făurească un puternic detașament de 
muncitori cu o înaltă’calificare pro
fesională. Tn 1950, cînd eram elev la 
școala profesională a uzinei, aci se 
fabricau roabe, paturi de fier, cup
toare pentru mașini de gătit etc. Cită 
muncă, cită pasiune și dăruire de

Marin C. AVRAM
șef de echipă la fabrica de 
locomotive, membru al comite
tului oamenilor muncii pentru 
conducerea activității econo
mice și sociale la Grupul de 
uzine aparataj mașini electrice 
Craiova

(Continuare în pag. a III-a)

Primirea de către președintele 
Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, 

a scrisorilor de acreditare 
a ambasadorului Republicii Democratice 

Populare a Yemenului
Tn ziua de 8 noiembrie a.c., pre

ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, a primit 
pe Aii Abdul Razzak-Bazib, care 
și-a prezentat scrisorile de acredi

tare în calitate de ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al Re
publicii Democratice Populare a 
Yemenului în țara noastră. (Cu
vântările rostite, în pagina 
a V-a).

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

Mulțumesc căldurcs Excelenței Voastre pentru felicitările și urările 
cele mai bune adresate cu ocazia zilei naționale algeriene.

Fie ca relațiile de prietenie și de cooperare fructuoasă existente între 
țările noastre să fie continuate și să se dezvolte, spre binele popoarelor 
român și algerian.

Cu înaltă considerație,
HOUARI BOUMEDIENE

Președintele Consiliului Revoluției 
Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Algeriene Democratice 

fi Populare

socialistă la temelia

vieții satului

Cu prilejul aniversării a 70 de 
ani de la nașterea lui Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, fiu credincios al 
clasei muncitoare, al poporului ro
mân, militant revoluționar de sea
mă al partidului nostru și al miș
cării comuniste și muncitorești in
ternaționale, luni după-amiază, la 
Ateneul Român a avut loc o adu
nare memorială, organizată de Co
mitetul municipal București al 
P.C.R.

Pe fundalul scenei se afla por
tretul lui Gheorghe Gheorghiu- 
Dej.

în prezidiul adunării au luat loc 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, Ion 
Gheorghe Maurer, Emil Bodnaraș, 
Manea Mănescu, Paul Niculescu- 
Mizil, Gheorghe Pană, Gheorghe

Rădulescu, Virgil Trofin, Ilie Ver- 
deț, Leonte Răutu, Gheorghe Stoi
ca, Mihai Gere, precum și Chivu 
Stoica, Constantin Pîrvulescu, Pe
tre Constantinescu-Iași, Gheorghe 
Vasilichi, Ion Popescu-Puțuri, Mi
hail Roșianu, Ștefan Voicu, Anton 
Breitenhofer, Pavel Bojan, activiști 
de partid cu stagiu din ilegalitate, 
Ghizela Vass, șef de secție la C.C. 
al P.C.R., Ionică Cimbrescu, strun
gar la uzinele de utilaj chimic 
„Grivița Roșie".

în sală se aflau membri și mem
bri supleanți ai Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., membri ai 
C.C. al P.C.R., ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, conducători 
ai unor instituții centrale și orga
nizații obștești, vechi militanți ai

mișcării muncitorești, activiști da 
partid, generali și ofițeri superiori, 
oameni de știință, artă și cultură, 
muncitori din întreprinderi bucu- 
reștene, studenți, elevi.

Adunarea a fost deschisă de to
varășul Gheorghe Stoica, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R.

Despre viața lui Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și activitatea sa re
voluționară, indisolubil legată de 
lupta eroică a Partidului Comunist 
Român, a vorbit .tovarășul Emil 
Bodnaraș, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Stat.

Cuvîntarea a fost subliniată cu 
vii aplauze. (Agerpres)

Oamenii din comuna noastră au 
ascultat, au citit cu interes și 
atenție expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu privire la programul 
P.C.R. pentru îmbunătățirea activității 
ideologice, ridicarea nivelului general 
al cunoașterii și educația socialistă a 
maselor, pentru așezarea relațiilor din 
societatea noastră pe baza principiilor 
eticii și echității socialiste și comu
niste ; fiecare dintre noi am urmărit 
cu mult interes desfășurarea lucrări
lor recentei plenare a Comitetului 
Central al partidului. Asupra 
expunerii vom reflecta desigur 
încă mult de acum încolo pentru 
a Înțelege cit mai bine sensul și exi
gențele care decurg pentru noi din 
fiecare rind al ei. Acum mi-aș pro
pune să mă refer la una din ideile 
asupra căreia a stăruit secretarul ge
neral al partidului nostru și anume 
la faptul că munca politico-educativă 
trebuie să pună pe primul plan apă
rarea proprietății socialiste — de stat 
și cooperatiste.

Cu cită claritate și limpezime se 
arată în expunere legătura strinsâ care 
există între interesele personale și 
cele generale ale întregii societăți, 
faptul că buna stare personală este 
strins legată de bunăstarea întregului 
popor, iar pentru aceasta fiecare om 
al muncii este dator să-și consacre 
energia, priceperea, spiritul de abne
gație creșterii avuției naționale, numai 
în felul acesta asigurîndu-se condiții 
pentru prosperitatea fiecăruia in par
te. Foarte bine se arată în expunere 
că trebuie să luptăm pentru a face 
să prindă rădăcini în conștiința ma
selor, în deprinderile lor, în traiul lor 
de zi cu zi, regula : „toți pentru unul 
și unul pentru toți"... astfel ca să in
troducem, treptat, dar ferm, discipli
na comunistă și munca comunistă.

Cînd spun toate acestea, mă gîndesc 
la experiența noastră, a țăranilor din 
Băleni. La fel ca mine, mulți alti 
săteni au trăit timpurile grele ale 
exploatării nemiloase din vechea o- 
rînduire. Moravurile acelor vremi se 
manifestau prin furturi, încercarea 
de a trăi fără muncă, pe seama al-

tora ; necinstea, favoritismele șl ne- 
. poțișmul^ spiritul ip<|ivi^yajișț,. ..mic- 

burghez — erau plăgi care ne-au a- 
dus multe suferințe. Aș putea spu
ne că acum, în comuna noastră, a- 
semenea fapte nedemne sînt pe cale 
de dispariție. Munca noastră, proprie
tatea cooperativei, a tuturor celor 
din comună, este un bun comun și 
nu admitem nimănui să-i aducă vreo 
știrbire. Cu toții, ca unul, o apărăm. 
Cinstea, simțul datoriei, dărui
rea în muncă pentru înflorirea 
cooperativei agricole — acestea sînt 
țeluri pe care le vom sluji, conștienți 
că astfel ne facem datoria față de 
patrie, față de prezentul și viitorul 
ei, că, și astfel, traducem în viață pro
gramul de educație socialistă elabo
rat de plenara partidului. Iar egois
mului, fenomenelor de căpătuială și 
de înavuțire personală în dauna al
tora, le vom opune permanent, fără 
șovăire, intransigența noastră comu
nistă. Noi reținem îndemnul secre
tarului general al partidului care a- 
răta că fiecare comunist trebuie să 
combată cu hotărîre obiceiurile bur
gheze și să lupte pentru înlăturarea 
lor din viața oamenilor. Ne-am mai 
propus și pînă acum să acționăm în 
acest spirit și am obținut rezultate 
bune. De această dată sîntem deciși 
să depunem și mai mari eforturi, să 
desfășurăm o mai bogată muncă po
litico-educativă ca, în comuna noas
tră, in viața ei spirituală, aseme
nea apucături ca acelea la care 
m-am referit mai înainte să dis
pară cu desăvîrșire și pentru tot
deauna. Iată de ce expunerea tova
rășului Nicolae Ceaușescu va fi 
acum încolo, pentru fiecare din 
tenii comunei Băleni, un cod 
muncii și comportării de la care 
vom admite nici o excepție. In 
Iul acesta, vom așeza la temelia vieții 
noastre etica și echitatea socialistă.

Alecu CRĂCIUN
Erou al Muncii Socialiste, 
președintele C.A.P. Băleni, 
județul Galați

de 
să- 

al 
nu 
fe-

tudemauri

Ii se •
Multe și bogate idei 

conține expunerea tova
rășului secretar general 
al partidului nostru la ul
tima plenară a Comite
tului Central. Ea consti
tuie pentru scriitori și 
ziariști un adevărat izvor 
de inspirație, M-am re-. 
ferit la întregul ei chiar 
în sinul plenarei, în cu- 
vintul pe care l-am rostit 
acolo. Acum însă simt 
nevoia să revin măcar a- 
supra unui singur capi
tol și anume asupra ca
pitolului privitor la crea
ția literar-artistică. Ex- 
punînd acest important 
capitol, între altele, tova
rășul Nicolae Ceaușescu 
a spus : „Creația literar- 
artistică, rezultat al mun
cii și cunoașterii, este 
chemată să răspundă ce
rințelor făuritorilor de 
bunuri materiale și spi
rituale, să îmbogățească 
și să înfrumusețeze viața 
spirituală a omului ; pen
tru a fi la înălțimea im
perativelor sociale, arta 
trebuie să-și tragă seva

I

Tovarăși,

Emil Bodnaraș
A

Aniversăm astăzi împlinirea a 70 de 
ani de la nașterea lui Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, fiu devotat al clasei 
noastre muncitoare și al poporului 
român, unul din conducătorii de 
frunte ai Partidului Comunist Ro
mân, militant revoluționar de seamă 
al mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale.

Gheorghe Gheorghiu-Dej ca mili
tant și conducător revoluționar s-a 
format în procesul îndelungat și com
plex al unor ascuțite confruntări de 
clasă, în viitoarea marilor bătălii so
ciale organizate și conduse de Parti
dul Comunist Român împotriva ex
ploatării capitaliste, pentru democra
ție și libertate națională, pentru so
cialism.

Temperament combativ, Gheorghiu- 
Dej, ca fiu dintr-o familie de munci
tori, încă de tînăr s-a orientat, prin 
instinctul său de clasă, spre Partidul 
Comunist Român, exponentul cel mai 
înaintat al intereselor vitale ale cla
sei muncitoare din România, ale tu
turor oamenilor muncii. Intrat în rîn- 
durile partidului în 1930, Gheorghiu- 
Dej a primit sarcini de răspundere, 
pe care le-a îndeplinit cu pricepere 
și hotărîre revoluționară. El și-a 
atras astfel încrederea partidului, 
care în 1935, în împrejurări excepțio
nale, pe cînd se găsea in închisoare, 
i-a acordat calitatea înaltă de mem
bru al Comitetului Central.

In întreaga sa activitate, dînd ex
presie gîndirii colective a Comitetu
lui Central, politicii partidului, 
Gheorghiu-Dej a luptat permanent

cărora conștiința noastră

alătură pe de-a-ntregul
din frămîntările și năzu
ințele poporului".

întreaga expunere este 
adresată tuturor, deci și 
scriitorilor și oamenilor 
de artă. Capitolul Cu pri
vire la creația literar- 
artistică se îndreaptă însă 
mai ales către scriitori 
și, bineînțeles, către toți 
oamenii de artă.

Nu a fost acum întîia 
oară cînd secretarul ge
neral ni s-a adresat nouă, 
scriitorilor, și în același 
timp tuturor oamenilor 
de artă dîndu-ne sfaturi 
și directive privitoare la 
munca noastră literară 
și artistică. Cred că nu 
exagerez dacă afirm că 
in ultimii ani aproape că 
n-a avut loc o întîlnire 
între secretarul general 
al partidului și scriitori 
și creatori din alte dome
nii de 
rășul 
să nu 
teaptă 
ce așteaptă întregul nos
tru popor de la scriitorii 
săi, de la oamenii săi de

artă în care tova- 
Nicolae Ceaușescu 
ne arate ce aș- 
partidul de la noi,

artă. Cei mai mulți din
tre scriitori au ascultat 
sfaturile, au urmat di
rectivele. Și, astfel, lite
ratura noastră și litera
tura naționalităților con
locuitoare a crescut 
s-a îmbogățit an de 
cu noi romane, cu 
volume de povestiri 
nuvele, cu noi cărți 
critică și istorie literară, 
cu noi piese de teatru. în 
muzică și în plastică s-au 
făcut, de asemenea, pro
grese remarcabile. In nici 
un sector, chiar în cele 
care pun probleme difi
cile, nu s-a rămas pe loc.

a 
din 
mai 
Mi- 
oa- 

în

Și 
an, 
noi

Și 
de

Construcția socialistă 
țării a intrat în anii 
urmă intr-un ritm 
mult decît impetuos, 
lioane și milioane de 
meni sînt încadrați 
această muncă — aș spu
ne întreaga țară. Milioane 
și milioane de oameni 
trudesc pentru a se a- 
junge, cit mai curînd cu 
putință, la bunăstarea ge
nerală, la ridicarea 
țării pe noî trepte

ale culturii, ale civiliza
ției, la așezarea Româ
niei socialiste printre 
cele dintîi state ale lumii. 
Este, acum, o mare în
trecere în lume. între 
multe națiuni pentru pro
gres, pentru o viață mai 
bună, pentru bunăstare 
— și, aș zice, pentru fe
ricire. Amintiți-vă, cei 
mai în vîrstă și care vă 
puteți aminti, de anul, 
să zicem 1951, adică să 
ne uităm cu numai două
zeci de ani în urmă. Mai 
recunoașteți ceva ? To
tul, dar absolut totul, s-a 
schimbat în mai bine. 
Astăzi se trăiește mai 
bine decît atunci. Cu cit 
înaintăm. în timp în con
strucția socialistă cu atit 
viața materială și spiri
tuală a oamenilor se îm
bunătățește, se înfrumu
sețează. Iar drumul aces
tei construcții nu este de-

Zaharia STANCU

(Continuare 
în pag. a III-a)
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pentru afirmarea clasei muncitoare- 
ca cea mai înaintată clasă a societății, 
pentru întărirea partidului comunist, 
ca forța politică conducătoare în lup
ta pentru cucerirea puterii și con
strucția socialismului și comunismu
lui.

Marile frămîntări sociale din Româ
nia anilor 1918—1920, vijeliosul avînt 
revoluționar al mișcării muncitorești 
din țara noastră, sub influența exem
plului luminos al victoriei Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie, au 
zguduit puternic temeliile orînduirii 
burghezo-moșierești. Greva generală 
din octombrie 1920, la care a partici
pat întregul proletariat din România 
— deși infrîntă — a demonstrat uria
șul potențial revoluționar al proleta
riatului român, a evidențiat necesi
tatea istorică stringentă a făuririi 
partidului de tip nou, care să pună în 
valoare capacitatea clasei muncitoare 
de a deveni forța națională capabilă 
să-și asume rolul de conducător al 
întregului popor în lupta pentru re
zolvarea problemelor fundamentale 
ale progresului social al țării.

Crearea P.C.R. în 1921, care avea să 
poarte cu cinste, neabătut, de-a lun
gul întregii sale existențe, steagul 
luptei pentru libertatea națională și 
socială a poporului, pentru socialism, 
a constituit cea mai mare victorie 
politică a clasei muncitoare, rezultată 

. din experiența puternicelor înfruntări 
de clasă care au urmat primului 
război mondial.

Tînăr muncitor, Gheorghe Gheor
ghiu-Dej a participat la acțiunile 
muncitorești din valea Trotușului și 
la greva generală, a fost antrenat in 
anii următori la un șir de acțiuni 
muncitorești la Galați, unde a fost 
ales de muncitori în conducerea sin
dicatului de la Atelierele C.F.R.

Profunda criză economică din anii 
1929—1933 a zguduit întreaga lume 
capitalistă, a agravat considerabil 
contradicțiile proprii sistemului ca-

pitalist. în țara noastră, lupta pro
letariatului împotriva încercării cla
sei dominante de a ieși din criză pe 
spinarea păturilor largi populare că
păta, un caracter tot mai organizat. 
Clasa muncitoare s-a situat în prime
le rînduri ale mișcărilor sociale, pen
tru apărarea atît a propriilor sale in
terese, precum și a intereselor celor
lalte clase și pături oprimate : țără
nimea, categorii largi ale intelectua
lității, meseriașii etc.

Sub steagul partidului s-au desfă
șurat eroicele greve ale minerilor din 
Lupeni in august 1929, ale petroliști
lor și ceferiștilor din 1933, precum 
și ale altor detașamente ale clasei 
noastre muncitoare. Aceste lupte au 
înscris pagini de glorie în istoria po
porului român. Ele au exprimat pu
ternic spiritul combativ al clasei 
muncitoare, capacitatea partidului 
comunist de a organiza și conduce 
cu succes lupta oamenilor muncii.

Deși luptele ceferiștilor au fost 
înecate în singe, iar principalii con
ducători ai grevelor, între care 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, au fost a- 
restați, aceste mari bătălii sociale, 
prin caracterul lor revoluționar, prin 
amploarea, forța și nivelul organiză
rii, prin învățămintele lor politice 
excepțional de bogate, au reprezen
tat un moment de cotitură în dezvol
tarea partidului nostru și a întregii 
mișcări muncitorești din România, 
în mod deosebit merită să mențio
năm că ele s-au desfășurat în pri
mele zile de după instaurarea dicta-t 
turii hitleriste în Germania’, fiind pe 
plan mondial prima acțiune de am
ploare a proletariatului împotriva 
fascismului. Este un titlu de mîn- 
drie pentru clasa noastră muncitoare 
că, sub conducerea partidului comu
nist, ea s-a afirmat pe arena politică 
națională și internațională cu vigoare

(Continuare în pag. a Il-a)

SAMDECH NORODOM SIANUK
Șeful Statului Cambodgia 

Președintele Frontului Unit Național al Cambodgiei

Cu prilejul celei de-a XVIII-a aniversări a proclamării independenței 
Cambodgiei, în numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, al guvernului și poporului român, precum și al meu personal, vă 
adresez Dumneavoastră și, prin Dumneavoastră, Frontului Unit Național 
al Cambodgiei, Guvernului Regal de Uniune Națională și poporului khmer 
un călduros salut prietenesc împreună cu cele mai sincere felicitări.

Folosesc această ocazie pentru a reafirma deplina solidaritate și spri
jinul poporului român față de cauza dreaptă a poporului cambodgian, 
care luptă împotriva agresiunii imperialiste, pentru apărarea dreptului 
său sacru de a dispune liber de destinele sale, pentru libertate și inde
pendență națională.

Urîr.du-vă noi succese în această nobilă luptă, ne exprimăm convin
gerea că relațiile dintre țările noastre se vor dezvolta continuu, spre bi
nele popoarelor român și cambodgian, al cauzei progresului și păcii în 
lume.

NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste Româ
nia, Ion Gheorghe Maurer, a primit din partea președintelui Consiliului 
de Miniștri al R. P. Mongole, Jumjaaghiin Țedenbal, o telegramă prin 
care se exprimă sincere condoleanțe și sentimente de compasiune fami
liilor victimelor catastrofei de la Certej-Săcărîmb.
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ANIVERSAREA A 70 DE ANI DE LA NAȘTEREA LUI GHEORGHE GffiORGHIU-DEJ5
Emil Bodnaraș

(JQrasare din pag. I) 
—£»«*-------- —------- :—
ți ca luptătoare activă și consecventă 
împotriva fascismului — cea mai 
reacționară forță cunoscută în istorie.

In pregătirea luptelor din 1933 ale 
ceferiștilor s-au exprimat calitățile 
politice, organizatorice și energia re
voluționară ale lui Gheorghe Gheor
ghiu-Dej. Partidul i-a încredințat 
funcția de secretar al Comitetului 
Central de acțiune al muncitorilor 
ceferiști, organ de îndrumare și coor
donare, în care, împreună cu alți 
valoroși militanți comuniști, Gheor- 
ghiu-Dej a activat cu pricepere.

Aplicînd politica și îndrumările 
partidului, Gheorghe Gheorghiu-Dej 
a adus o importantă contribuție pe 
calea făuririi unității de acțiune a 
proletariatului în desfășurarea lupT 
telor ceferiste, cit și ale celorlalte 
categorii de oameni ai muncii. Ex
periența acumulată în aceste împre
jurări a fost îmbogățită in anii ur
mători ptin vasta activitate politică 
și ideologică desfășurată de partid 
pentru realizarea frontului unic mun
citoresc și a unei coaliții a tuturor 
forțelor democratice împotriva peri
colului hitlerist, pentru apărarea in
tereselor fundamentale ale României.

Procesele intentate conducătorilor 
muncitorimii ceferiste și petroliste au 
fost transformate de partid într-o 
nouă și puternică acțiune de luptă 
pentru interesele vitale ale maselor 
muncitoare și apărarea libertăților 
democratice ale poporului. Boxa acu
zaților din sala Consiliului de Război 
din Craiova a devenit o tribună de 
propagare a pozițiilor partidului co
munist, de demascare a politicii bur
gheziei românești, a reacțiunii și fas
cismului. Alături de cea mai mare 
parte a celorlalți acuzați, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej s-a manifestat ca un 
exponent revoluționar fidel al cauzei 
și intereselor clasei muncitoare, sus- 
ținînd cu curaj și demnitate progra
mul de luptă al partidului comunist 
pentru libertatea națională și socială 
a poporului.

Condamnat, o dată cu alți mili
tanți comuniști, la 12 ani muncă sil
nică, Gheorghe Gheorghiu-Dej a fost 
deținut în închisorile Jilava, Văcă
rești, Craiova, Ocnele Mari, Aiud. 
Doftana, Caransebeș și în lagărul Tg. 
Jiu. Este caracteristic pentru activi
tatea din acea vreme a Partidului 
Comunist Român că, dincolo de gratii 
și de sîrme ghimpate, a reușit să 
transforme temnițele și lagărele în 
adevărate școli de călire și educație 
revoluționară, patriotică și interna- 
ționalistă a comuniștilor și antifasciș
tilor deținuți.

S-a închegat astfel un puternic ac
tiv de partid, în rîndurile căruia un 
rol proeminent a jucat Gheorghiu- 
Dej, activ cu ramificații în toate în
chisorile în care se aflau deținuți 
politici. Sprijinindu-se pe acest activ, 
organizațiile de partid din închisori 
și lagăre au desfășurat o perseverentă 
muncă de zi cu zi pentru întărirea 
combativității și ridicarea nivelului 
politico-ideologic al deținuților poli
tici. In aceste condiții deosebit de 
grele, pe lingă cele ale asprei ilega-, 
lități, partidul și-a format un fond 
de cadre oțelite, militanți comuniști 
care au îndeplinit apoi sarcini de ex
cepțională însemnătate în organizarea 
și conducerea de către partid a luptei 
pentru eliberarea țării de sub jugul 
fascist, pentru victoria revoluției și 
construcției socialiste.

Activitatea politică din închisori se 
desfășura in strînsă legătură cu ac
tivul de partid care acționa în stare 
de libertate, în ilegalitate. Aceasta a 
permis ca activul de bază din lagăr 
să poată participa efectiv la elabo
rarea și orientarea politicii partidului 
pentru salvarea țării de la catastrofa 
în care au împins-o clasele dominante 
prin instaurarea dictaturii militaro- 
fasciste și aservirea tării către Ger
mania nazistă.

Este un fapt istoric necontestabil 
că planul general pentru răsturnarea 
dictaturii antonesciene, ieșirea Româ
niei din odiosul război antisovietic, 
întoarcerea armelor împotriva hitle- 
rismului și alăturarea țării noastre 
la coaliția statelor antifasciste în 
frunte cu U.R.S.S. a fost elaborat de 
un grup de activiști de partid din 
ilegalitate și din lagăr, în rîndul că
rora Gheorghe Gheorghiu-Dej a în
deplinit un rol de deosebită impor
tanță.

tn liniile sale fundamentale, acest 
plan general, definitivat în august 
1943 și încredințat spre aplicare ac
tivului de partid care acționa în 
ilegalitate, a prevăzut :

—■ reorganizarea conducerii cen
trale de partid și întărirea unității 
propriilor rînduri ale partidului, spre 
a fi pe deplin apt să conducă lupta 
pentru noile sarcini, de importanță 
istorică ;

— pregătirea și realizarea Frontu
lui Unic între Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Social-Democrat, ca 
bază a unui larg front patriotic, an
tihitlerist și ca prim pas pe calea 
spre făurirea unității politice și or
ganizatorice a clasei muncitoare ;

— organizarea formațiunilor de 
luptă patriotice ;

— intensă activitate în rîndurile 
factorilor de conducere ai armatei. O 
deosebită atenție a fost acordată 
constituirii alianțelor politico-sociale. 
Partidul a reușit astfel să realizeze 
o largă coaliție, care reunea toate 
forțele patriotice, toate forțele in
teresate dintr-un motiv sau altul în 
răsturnarea dictaturii antonesciene, 
în scoaterea țării din război și în
toarcerea armelor împotriva Germa
niei hitleriste.

Astfel a fost realizat complexul de 
măsuri care, în condițiile crizei tot 
mai accentuate a regimului antones- 
cian, ale împrejurărilor favorabile 
create prin ofensiva victorioasei Ar
mate Sovietice, a asigurat succesul 
insurecției armate antifasciste din 
august 1944. Inițiată, organizată și 
condusă de Partidul Comunist Ro
mân, insurecția armată a deschis o 
nouă epocă în istoria României, 
epoca revoluției populare, a con
struirii socialismului.

Imediat după răsturnarea dictatu
rii fasciste, partidul comunist a pus 
în fața poporului problemele și sar
cinile fundamentale de care depin
deau reconstrucția economică și po
litică a României, înaintarea hotărîtă 
a țării pe calea unei evoluții istorice 
noi, profund democratice.

Elaborarea liniei politice, a strate
giei și tacticii pentru dezvoltarea ac
țiunilor următoare, concepute ca un 
proces revoluționar neîntrerupt, a 
fost rodul gîndirii colective a activu
lui de partid, strîns unit în jurul Co
mitetului Central, în frunte cu 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Trebuie menționat aici faptul is
toric că la elaborarea și înfăptuirea 
acestei linii politice o participare 
activă a avut cel mai apropiat aliat 
al partidului comunist — Frontul

Plugarilor, în frunte cu marele pa
triot și eminentul om de stat docto
rul Petru Groza.

Pe primul plan al preocupărilor se 
situau atunci probleme stringente, ca 
mobilizarea tuturor forțelor pentru 
războiul antihitlerist alături de Na
țiunile Unite în frunte cu Uniunea 
Sovietică : asigurarea, cu orice sa
crificii, a mijloacelor materiale ne
cesare participării la război pînă la 
victoria finală ; făurirea pe baze trai
nice a alianței muncitorești-țără- 
nești ; luarea prin forță de către 
țărani cu sprijinul detașamentelor 
înarmate ale clasei muncitoare a 
pămînturilor moșierești ; împiedica
rea reacțiunii, concentrată în jurul 
partidelor „istorice" și al monarhiei, 
de a-și reorganiza forțele ; lărgirea 
sistemului de alianțe cu grupările 
patriotice, democratice ; cucerirea de 
poziții în interiorul guvernului, în 
conducerea administrației de stat 
centrale, județene șl locale ; orien
tarea politică a armatei prin organi
zarea în unitățile militare a apara
tului de educație, cultură și propa
gandă.

Dar ca un fir roșu călăuzitor în
treaga această perioadă istorică este 
străbătută de grija neabătută a parti
dului pentru întărirea continuă a u- 
nității de acțiune a clasei munci
toare.

Sub conducerea partidului, crește
rea impetuoasă a valului luptei popu
lare a decis soarta bătăliei pentru 
putere, impunind împotriva voinței 
reacțiunii instaurarea, la 6 martie
1945, a guvernului democratic, în 
frunte cu dr. Petru Groza, primul gu
vern în care clasa muncitoare avea 
rol precumpănitor.

Este încă vie în memoria noastră 
vasta și complicata acțiune a acelor 
zile memorabile, dusă victorios de 
clasa muncitoare, pentru zdrobirea 
activității contrarevoluționare a re
acțiunii interne și a cercurilor impe
rialiste internaționale, pentru refa
cerea economică a țării și înfăptui
rea de transformări social-economice 
necesare pregătirii etapei următoare 
a procesului revoluționar.

Au fost înfruntate cu dirzenie con
secințele grele ale războiului, starea 
de dezorganizare a producției, agra
vată de secetă, haosul economic și 
financiar, inflația provocată in cea 
mai mare măsură de sabotajul orga
nizat de clasele exploatatoare pen
tru a submina autoritatea guvernu
lui democratic. Pas cu pas au fost 
înfrîrite uneltirile de tot soiul ale 
forțelor retrograde, sîngeroasele pro
vocări fasciste, așa-zisa „grevă re
gală" prin care reacțiunea concen
trată în jurul monarhiei a încercat 
să paralizeze activitatea guvernului 
și să răstoarne regimul democratic. 
In această confruntare, în care parti
dul a avut rol conducător, Gheorghiu- 
Dej, în fruntea colectivului de con
ducere, și-a făcut pe deplin datoria.

Clasa noastră muncitoare și-a do
vedit în mod strălucit capacitatea, sub 
ferma îndrumare a partidului, de a-și 
îndeplini rolul conducător în socie
tate.

Evoluția evenimentelor a ajuns 
însă la un punct în care se impuneau 
ca o necesitate acută situarea pe o 
treaptă mai înaltă a organizării sta
tului'major al clasei muncitoare, 
Partidul Comunist Român, Clarifica
rea într-o concepție mai bine înche
gată a liniilor directoare politice, din 
activitatea sa de viitor.

Sub semnul acestei cerințe majore 
a avut loc Conferința Națională a 
P.C.R. din octombrie 1945. Conferința 
a analizat întreaga experiență acu
mulată și a trasat un vast program 
de luptă pentru întărirea unității po
litice a clasei muncitoare, lărgirea 
și cimentarea alianței muncitorești- 
țărănești, pentru consolidarea puterii 
populare, reconstrucția și dezvoltarea 
economico-socială a țării, crearea tu
turor condițiilor pentru asigurarea u- 
nei reale independențe și suverani
tăți naționale a '.statului român.

Hotărîrile conferinței au de
monstrat o dată mai mult Înalta res
ponsabilitate a partidului comunist 
față de destinele națiunii, clarviziu
nea și capacitatea sa de a trasa sar
cini de o largă perspectivă istorică. 
Raportul politic al Comitetului Cen
tral, prezentat la conferință de 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, a relevat 
amploarea cerințelor progresului so
cial-economic al României, a contu
rat ideea fundamentală de dezvolta
re a țării pe calea industrializării, 
întrucît — citez — „numai o in
dustrie grea puternică, bazată pe fo
losirea rațională a bogățiilor natu
rale ale țării, constituie pivotul in 
jurul căruia întreaga economie a ță
rii se va dezvolta în condiții noi".

La Conferința Națională, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a fost ales secretar 
general al Comitetului Central al 
partidului, funcție pe care a înde
plinit-o prin realegere timp de 20 
de ani, pînă la sfîrșitul vieții sale.

în materializarea sarcinilor trasa
te de Conferința Națională, parti
dul a intrat într-o nouă • perioadă 
de intensă activitate, în cursul că
reia s-au manifestat cu putere realis
mul și elasticitatea tactică în abor
darea problemelor alianțelor politice, 
măiestria și înalta principialitate în 
acțiunea de atragere alături de partid 
'și sub influența sa a diferitelor gru
pări politice democratice, forțe pa
triotice din cele mai largi. Marea con
fruntare electorală din noiembrie
1946, oare a dus la zdrobirea politică 
a partidelor istorice reacționare, la 
victoria forțelor progresiste, în frunte 
cu P.C.R., a constituit o vie expresie 
a temeiniciei acestei linii.

Evocînd figura lui Gheorghiu-Dej. 
nu putem să nu amintim pasiunea 
pe care el a depus-o la Conferința 
de pace de la Paris din 1946, ca 
membru al delegației române, pentru 
afirmarea și apărarea intereselor na
ționale ale României.

Ca urmare a rezultatelor obținute 
în consolidarea statului democrat- 
popular și în refacerea economiei na
ționale, au fost înfăptuite treptat un 
șir de măsuri social-economice în 
folosul maselor muncitoare, cum au 
fost reforma monetară, introducerea 
controlului muncitoresc în întreprin
deri și altele. Raportul de forțe pe 
plan intern s-a înclinat hotărîtor în 
favoarea clasei muncitoare și a alia- 
ților săi.

A devenit astfel posibilă preluarea 
întregii puteri politice de către cla
sa muncitoare, aliată cu masele de 
bază ale țărănimii și cu celelalte ca
tegorii de oameni ai muncii, prin li
chidarea monarhiei în decembrie 1947 
și proclamarea Republicii Populare 
Române.

Tovarăși,
în aceste condiții, întreaga evolu

ție a societății românești impunea ca 
o necesitate legică și de importanță 
decisivă realizarea deplinei unități

politice și organizatorice a clasei 
muncitoare, făurirea partidului unic, 
capabil să asigure convergența tu
turor forțelor sociale 3pre obiectivele 
edificării orînduirii socialiste. Ideea 
creării partidului muncitoresc unic, 
avînd la bază ideologia ți concepția 
revoluționară a marxism-leninismu- 
lui, ajunsese pe deplin matură nu 
numai în rîndurile comuniștilor, ci 
și ale majorității covîrșitoare a so- 
cial-democnaților.

Partidul comunist, ca Inițiator șl 
factor motor al unificării, a dezvol
tat cu ajutorul stîngii social-demo- 
crate progresiste aceste premise fa
vorabile și, printr-o îndelungată ți 
minuțioasă activitate pregătitoare, a 
.asigurat crearea pas cu pas a struc
turilor partidului unificat, în așa fel 
încît Congresul din februarie 1948 
avea să consacre solemn starea de 
trecere la un stadiu superior, înain
tat. Unitatea politică, ideologică ți 
organizatorică a clasei muncitoare 
și-a găsit astfel istorica împlinire.

La construirea acestei mari victo
rii a clasei muncitoare, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a adus o contribuție 
de seamă, acționînd cu perseverență 
și constructiv simț politic. Ca expre
sie a înaltei autorități dobîndite de 
comuniști, a rolului determinant în
deplinit de partidul comunist în via
ța socială și politică a țării, în reali
zarea unificării, Gheorghe Gheor
ghiu-Dej a fost învestit la congres 
cu funcția de secretar general al Co
mitetului Central al partidului.

Prin crearea partidului unic al cla
sei muncitoare s-au desăvîrșit pre
misele politice necesare trecerii la 
construcția socialistă larg desfășu
rată.

Urmărind să asigure realizarea 
unei baze economice socialiste, cores
punzătoare caracterului puterii poli
tice, partidul a organizat, la scurt 
timp după congresul de unificare, în
făptuirea naționalizării principalelor 
mijloace de producție — act revolu
ționar prin care aceste mijloace au 
fost expropriate din mîinile burghe
ziei și au trecut în patrimoniul sta
tului celor ce muncesc. S-a creat ast
fel în economia națională un puter
nic sector socialist, temelie trainică 
pentru dezvoltarea socialistă a Româ
niei.

Ca forță conducătoare, partidul a 
putut trece, în aceste împrejurări, la 
aplicarea unor metode și instrumente 
noi de dirijare a economiei. A fost 
elaborat primul plan anual de dez
voltare economică a statului. Acesta 
a marcat momentul trecerii la con
ducerea planificată a economiei româ
nești — pe o cale al cărei indicator 
purta înscrisă deviza constantă a 
P.C.R. : industrializare socialistă.

Partidul nostru a rămas ferm atașat 
acestei devize, expresie a întregii sale 
concepții despre configurația econo
mică și socială a unui stat socialist 
modern. In concordanță cu cerințele 
legilor obiective ale .creării bazei teh- 
nico-materiale a societății socialiste, 
cu interesele naționale și necesitățile 
stringente de progres ale țării, cu re
sursele ei materiale, dar și cu voința 
clasei muncitoare, a întregului popor 
dornic să făurească o Românie socia
listă modernă, înfloritoare, partidul 
nostru comunist a transformat sarci
nile industrializării în pivotul funda
mental al politicii sale economice.

Subliniind unitatea de concepție și 
vederi a întregii conduceri de partid, 
se cuvine a fi apreciată în acest con
text contribuția adusă de Gheorghe 
Gheorghiu-Dej la elaborarea politicii 
de industrializare, la așezarea siste
matică a acesteia în centrul tuturor 
planurilor cincinale, la respingerea 
energică și neînduplecată a oricăror 
tendințe sau încercări de abatere a 
partidului de la acest curs. Desigur, 
nu s-ar putea afirma, în lumina unei 
analize exigente, că în desfășurarea 
operei de industrializare nu s-ar fi 
savîrșit în acele stadii anumite erori, 
manifestări de empirism și subiecti
vism. Hotărîtoare ne apare afirmarea 
ideii de frontispiciu că destinele țării 
sint ireversibil opuse oricărei forme 
de reîntoarcere la condiția statului 
eminamente' agrar, furnizor de mate
rii prime și piață de desfacere pentru 
țările industriale dezvoltate, că voca
ția României socialiste este de a se 
insera in diviziunea internațională a 
muncii ca un stat cu o economie mo- 

.dernă, capabil să participe la un cir
cuit superior de creare și mișcare de 
valori materia'e.

Conducînd opera de construcție a 
socialismului, partidul nostru s-a 
călăuzit de teza marxist-leninistă că 
noua societate trebuie să aibă o bază 
unitară, reprezentată, atît la orașe cît 
și la sate, de relații de producție so
cialiste. Călăuzit de aceasta, partidul 
a știut să aducă la îndeplinire sarcina 
atît de complexă a unirii milioanelor 
de mici gospodării agricole individua
le, pornind de la specificul satului 
românesc, de la tradițiile de asociere 
și întrajutorare ale țărănimii, preco- 
nizînd trecerea treptată de la forme 
simple la forme mai înalte de coope
rare — concomitent cu formarea de 
cadre de specialitate cît și a unei baze 
tehnice necesar^ unei agriculturi mo
derne socialiste. întreaga activitate 
desfășurată în acest domeniu s-a în
temeiat pe linia generală a partidului 
la sate exprimată in numele condu
cerii partidului de Gheorghe Gheor
ghiu-Dej la plenara din martie 1949 a 
Comitetului Central.

Prin marea victorie a cooperativi
zării țărănimii, alianța muncito- 
rească-țărănească s-a ridicat pe o 
treaptă calitativ superioară. Relațiile 
socialiste de producție s-au genera
lizat la orașe și la sate.

Exploatarea omului de către om a 
fost pentru totdeauna lichidată pe 
pămîntul țării noastre. Socialismul a 
învins deplin și definitiv in 
România.

Firește, paralel cu aceste prefaceri 
fundamentale în relațiile de produc
ție, s-a desfășurat în toată amploa
rea sa frontul transformărilor in 
aparatul de stat, in toate articulațiile 
organizate ale vieții sociale. La baza 
arhitectonică a noii construcții de 
stat, partidul a așezat principiul 
centralismului democratic, care tre
buia să asigure îmbinarea rațională 
a conducerii centralizate și planifi
cate cu stimularea inițiativei mase
lor largi ale oamenilor muncii.

Ca o componentă de covîrșitoare 
importanță in așezarea rînduieliloi 
noii societăți, trebuie scoasă în re
lief opera partidului comunist, oare 
a reușit să cimenteze unitatea de 
luptă și deplina egalitate în drepturi 
a tuturor oamenilor muncii din țara 
noastră, fără deosebire de naționali
tate. Gheorghe Gheorghiu-Dej a 
știut să dea o expresie fidelă 
acestei poziții a partidului, militînd 
cu hotărîre pentru traducerea sa în 
viață.

Aniversînd astăzi șapte decenii de 
la nașterea lui Gheorghe Gheorghiu-

Dej, trebuie să evidențiem, ea una 
din trăsăturile dominante aile portre
tului său politic, grija perpetuă, 
preocuparea de căpetenie pentru în
tărirea continuă a partidului, pentru 
asigurarea unității și coeziunii sale 
interne de nezdruncinat, pentru per
manenta sa călire organizatorică și 
politico-ideologică. în acest sens, el 
a militat pentru ca în fruntea parti
dului să existe întotdeauna o con
ducere unită, a combătut cu fermi
tate orice tendință considerată de 
natură să submineze această unitate, 
a depus eforturi neobosite pentru 
întărirea partidului ca detașament 
de avangardă al clasei muncitoare, 
strîns legat de mase, pentru conso
lidarea rolului său conducător.

împreună cu ceilalți membri ai 
conducerii de partid și de stat, 
Gheorghe-Gheorghiu Dej, patriot și 
internaționalist consecvent, și-a adus 
contribuția ca politica partidului și 
a statului să îmbine satisfacerea in
tereselor naționale fundamentale ale' 
poporului român cu solidaritatea și 
sprijinirea cauzei socialismului pe 
plan internațional.

Politica externă a partidului și sta
tului nostru, concepută și realizată 
de partid cu consecvență și pe baze 
principiale — politică de prietenie 
și alianță frățească cu toate statele 
socialiste, cu toate partidele comu
niste și muncitorești, de solidaritate 
cu clasa muncitoare și forțele demo
cratice de pretutindeni — a avut în 
Gheorghe Gheorghiu-Dej un expo
nent convins și hotărît. Comitetul 
Central al Partidului Comunist Ro
mân a desfășurat în acest sens o 
activitate laborioasă ce a rămas 
adine înscrisă în filele istoriei, 
îndeosebi ale istoriei ultimilor ani, 
pentru cauza unității țărilor socia
liste și a mișcării comuniste, pentru 
depășirea divergențelor și refacerea 
coeziunii, pe baza principiilor mar- 
xism-leninismului : egalitatea, inde
pendența și suveranitatea, neameste
cul in treburile interne și respectul 
mutual, elaborarea de sine stătătoa
re a politicii, ca și a formelor și 
metodelor de activitate, solidaritatea 
i.nternaționalistă. Acest ansamblu 
perfect omogen al unei singure po
ziții unitare și-a găsit expresie în 
Documentul plenarei lărgite a Co
mitetului Central al partidului din 
aprilie 1964, unul dintre ultimele do
cumente de seamă la elaborarea 
căruia Gheorghe Gheorghiu-Dej a 
participat nemijlocit, împreună cu 
ceilalți tovarăși din colectivul de 
conducere al partidului.

Perioada în care Gheorghe Gheor
ghiu-Dej s-a aflat în fruntea parti
dului a fost o perioadă de ample 
transformări pe arena politicii mon
diale — de la anii de încordare acută 
și „război rece" promovat de cercu
rile imperialiste, pînă la afirmarea 
tot mai pronunțată a forțelor păcii, 
la impunerea de către acestea a. unui 
curs către destindere. Și, reîntoreîn- 
du-ne gîndurile spre acei ani, inspiră 
satisfacție conștiința faptului că Ro
mânia a știut să se manifeste ca fac
tor activ și să-și aducă o multiplă 
contribuție la desfășurarea acestui 
progres.

Avem în vedere statornicia cu care 
țara noastră s-a pronunțat pentru 
promovarea coexistenței pașnice între 
statele cu orînduiri sociale diferite. 
Avem în vedere statuarea principiilor 
de care am amintit mai înainte, ea 
temelie a tuturor relațiilor externe ale 
României și ca verigă a colaborării 
și apropierii Intre popoare. Avem în 
vedere, de asemenea, eforturile țării 
noastre de a dezvolta raporturi prie
tenești cu toate țările vecine, în pri
mul rînd orientări pe care partidul 
nostru le-a schițat încă la Conferința 
Națională din 1945 și care au căpătat 
apoi tot mai multă pondere, contur 
și consistență.

Partidul nostru, întregul popor pre
țuiesc neobosita activitate desfășurată 
de Gheorghe Gheorghiu-Dej, ca se
cretar general, care, împreună cu cei
lalți membri ai conducerii partidului, 
cu activul de partid și de stat, a adus 
o contribuție de seamă la realizarea 
marilor transformări revoluționare in 
procesul dezvoltării politice, econo
mice și sociale a țării noastre.

Dar în personalitatea sa complexă, 
în activitatea sa, devotată partidului, 
cauzei clasei muncitoare, alături de 
mari și remarcabile realizări, au exis
tat și scăderi, unele grave. Desigur, 
este necesar să avem in . vedere pe
rioada de excepțională frămîntare 
politică și socială în care s-a desfă
șurat această activitate, dificultățile 
sarcinii uriașe de sfărîmare a vechii 
orînduiri și de începere a construirii 
unei societăți noi, rezistența înverșu
nată a claselor stăpînitoare, acumu
larea din mers a unei experiențe 
proprii în condițiile unor influențe 
nu întotdeauna constructive. în acest 
complex, Gheorghe Gheorghiu-Dej nu 
a fost scutit de comiterea unor gre
șeli, unele inevitabile. ’Călcarea însă 
a normelor de partid, comiterea de 
evidente abuzuri și ilegalități nu-1 pot 
absolvi de răspundere. în spiritul 
obiectivitătii riguroase, al respectării 
adevărului istoric, partidul a relevat, 
la timpul său, toate aceste acte re
probabile. Plenara C.C. al P.C.R. din 
aprilie 1968 a analizat cu principiali
tate comunistă aceste fenomene ne
gative, a explicat cauzele care le-au 
generat și a adoptat măsuri atît cu 
caracter reparatoriu, cît și pentru în
tărirea muncii colective, pentru res
pectarea ciguroasă a normelor comu
niste ale vieții interne de partid și a 
legalității socialiste, încît asemenea

acte, străine orânduirii noastre, să nu 
se mai poată produce și repeta nici
odată.

Firește, criticarea șl condamnarea 
de către partid a aspectelor negative 
din activitatea lui Gheorghe Gheor
ghiu-Dej nu elimină recunoașterea 
corectă a meritelor sale remarcabile 
față de partid și popor. „Este cunos
cut — arăta tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în Raportul C.C. al P.C.R. 
prezentat la Congresul al X-lea al 
partidului — că, atît în anii ilegali
tății în închisoare, dar mai cu seamă 
după eliberare, el a jucat un rol de 
frunte în partid și în stat. Timp de 
20 de ani, ca prim-secretar al Comi
tetului Central al partidului. Gheor
ghe Gheorghiu-Dej a ocupat un Ioc 
de seamă în întreaga activitate de 
făurire a socialismului ; partidul, po
porul dau o înaltă apreciere muncii 
sale".

Tovarăși,
în dezvoltarea ascendentă a Româ

niei, principalul generator de energii 
îl constituie exercitarea de către 
partid a rolului conducător în socie
tate, legătura indisolubilă dintre par
tid și masele oamenilor muncii, uria
șa activitate creatoare a poporului, 
făuritor conștient al propriei sale is
torii.

Este,.bine cunoscut că perioada ul
timilor ani s-a dovedit cea mai fer
tilă în înfăptuiri, pe toate planurile, 
din întreaga epocă a construcției so
cialiste.

Dacă ar fi să discernem factorii 
care caracterizează progresul istoric 
al României socialiste de la Con
gresul al IX-lea încoace, fără îndo
ială că se impun, în primul rind, 
spiritul noului și dinamismul puter-, 
nic imprimat de partid tuturor com
partimentelor vieții sociale. Au fost 
supuse cercetării critice, în spirit 
științific, stările, de fapt din fiecare 
domeniu de activitate, au fost rele
vate succesele și au fost dezvăluite 
curajos lipsurile, deficiențele, rămî- 
nerile în urmă. Au fost combătute 
manifestările arbitrairiului și ale 
subiectivismului. Au fost promovate 
cu o stăruință deosebită cunoașterea 
exactă a realităților, evaluarea pre
cisă a raportului dintre necesar . și 
posibil, cheia oricărei politici înțe
lepte.

A cunoscut o puternică ascensiune 
activitatea teoretică creatoare a par
tidului, în contact strîns cu viața, cu 
realitățile. Stimularea gîndirii vii a 
partidului a generat soluții originale 
problemelor dezvoltării societății. Și-a 
găsit astfel materializare preceptul 
adresat de Lenin comuniștilor — a- 
cela de a-și elabora politica „gîn- 
dind efectiv cu capul propriu", de a 
asigura învățăturii marxiste o apli
care creatoare, corespunzătoare con
dițiilor istorice concrete, particulari
tăților specifice ale fiecărei țări.

Rezultanta acestei orientări constă 
intr-o vastă operă de perfecționare 
continuă a tuturor laturilor vieții 
noastre sociale. Practic, nu există 
sferă de activitate care să nu fie su
pusă unei reexaminări exigente și în 

. care să nu se fi adoptat masuri ho- 
tărîțe, care au deschis noului, pro
gresului, căi largi de afirmare.

Realizîmd obiectivele Congresului al 
X-lea, torțele de producție ale țării 
cunosc o impetuoasă creștere, ritmuri 
dintre cele mai Înalte din lume. în 
industrie, ea și in agricultură, cu
vintele de ordine sint .modernizare, 
eficiență, încorporare hotărîtă a cu
ceririlor gîndirii tehnico-științifice 
contemporane.

Evoluția democrației socialiste cu
noaște importante mutații calitative. 
Principiul conducerii colective a fost 
statuat ca principiu suprem de con
ducere în absolut toate sectoarele de 
activitate ale vieții politice, econo
mice, sociale. Au fost realizate noi 
progrese pe calea asigurării celei mai 
depline egalități în- drepturi tuturor 
cetățenilor țării, fără deosebire de 
naționalitate. întreaga noastră na
țiune socialistă înflorește și își a- 
firmă din plin imensul potențial de 
progres.

Omul, subiect și scop al întregii 
opere de construcție socialistă, este 
situat în centrul preocupărilor de 
perfecționare. Lui, acestui om nou al 
României socialiste, partidul i-a în
chinat un strălucit program de ac
țiune, de largă perspectivă — ex
primat magistral Ia scara amplă a 
dimensiunilor sale istorice în expu
nerea prezentată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu recentei plenare a C.C. al 
P.C.R. și adoptată ca document pro
gramatic.

România se . află în plin efort con
structiv. Aveip multe mijloace și for
țe care garantează succesele noastre. 
Dar cucerirea cea mai de seamă — ga- 
ranția-cheie a succeselor noastre, ale 
partidului, ale poporului — este co
eziunea indisolubilă dintre partid șl 
poporul nostru muncitor. Forța noas
tră comună stă in unitate — în u- 
nitatea de fier a rândurilor parti
dului, a conducerii sale, în unita
tea tuturor oamenilor muncii în ju
rul avangărzii lor, Partidul Comu
nist Român, in frunte cu Comitetul 
său Central.

Sub conducerea încercată a parti
dului nostru să mergem neabătut 
înainte spre făurirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate, spre 
comunism !

Trăiască Partidul Comunist Ro
mân !

Trăiască România socialistă !

Din noua arhitectură a Reșiței Foto : S. Cristian
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„OMUL
DE LA STRUNG"
La cuvintul „strung" 

dicționarul limbii ro
mâne moderne scrie 
lapidar : „Mașină-
unealtă cu ajutorul 
căreia se execută o- 
perația de rotunjire, 
de filetare, de găurire, 
de retezare, de zim- 
țuire etc. a unei pie
se". Din punct de ve
dere tehnic așa e, ni
mic de zis, dar strun
gul a căpătat in vre
mea noastră și o sem
nificație care depă
șește cu mult cadrul 
utilității sale strict 
funcționale : cînd spui 
„om de la strung" în
țelegi om al celei mai 
înalte meniri umane, 
înțelegi „muncitor" ; 
cină spui despre cine
va că „s-a ridicat de 
la strung" cuprinzi cu 
privirea -un itinerar de 
înaltă semnificație e- 
tică,. itinerar caracte
ristic atitor membri ai 
colectivității noastre 
socialiste, care au ur
cat cele mai înalte 
trepte 'ale competen
ței profesionale și so
ciale pornind din rin- 
durile marii armate a 
muncii. Căci strungul 
— poate și datorită 
faptului că e, prin de
finiție, „mașina mași
nilor", „unealta năs
cătoare de unelte" — 
constituie azi o expre
sie aproape generică 
sintetizind in el toate 
calitățile umane ale 
muncii, devenind un 
blazon de noblețe so
cială și morală a ob
știi socialiste.

M-a.m gindit la toate 
acestea citind recent 
pe un sobru drept
unghi de carton : „Sin- 
teți invitat să partici
pați la faza finală pe 
țară a. celei de-a Ill-a 
ediții a „Olimpiadei 
strungarilor", care va 
avea loc la Arad in zi
lele de 6 și 7 noiembrie 
1971". Timp de două 
zile, deci, „campioni ai 
strungăriei". situați pe 
primele locuri la fa
zele județene, s-au în
trecut intr-o competi
ție pasionantă spre a 
cuceri locul întîi pe 
țară.

$i mai semnificativă 
ne apare însă această 
finală dacă o privim 
în . contextul caracte
rului de masă al o-

limpiadei, care a în
trunit, in fazele preli
minare, aproape 30000 
de participanți. 30 000 
de tineri care n-au 
visat să .devină nici 
„idoli" ai muzicii ușoa
re, nici vedete de ci
nema, ci muncitori a 
căror înaltă calificare 
profesională să dobin- 
dească recunoașterea 
unanimă. „Filtrul" care 
i-a selectat pe cei 36 
de finaliști a fost de
osebit de sever, fiind 
constituit nu numai 
din probe de măies
trie. dar și de con
știință muncitorească. 
Competiția a avut un 
dublu profil, cantita
tiv și calitativ, con
țină, firește, și cît a 
muncit omul, dar mai

r

însemnări

ales cum a muncit, 
dacă a realizat lucru 
de bună calitate, dacă 
nu a dat rebut etc. Și 
mai e .ceva : faza fi
nală ă ‘olimpiadei a 
cuprins și o consfătui
re a tinerilor strungari, 
un schimb de expe
riență pe teme teh- 
nico-științifice și poli
tico-educative. Căci or
ganizatorii olimpiadei 
au ințeles să sublinieze 
in munca 
participant nu atit ca
racterul de 
manță tehnică 
formanță ce se poate 
datora. în anumite ca
zuri, și hazardului — 
cit acela de manifes
tare a unei profunde 
cunoașteri a tehnicii 
contemporane, de ex
presie pe plan profe
sional a unei energice 
mobilizări a tuturor 
forțelor lăuntrice, de 
împlinire superioară a 
potențialului moral 
caracteristic construc
torilor conștienți ai 
societății socialiste 
multilateral dezvol
tate.

însăși desfășurarea 
„Olimpiadei strungari
lor" ilustrează eloc
vent ideea exprimată 
cu atîta pregnanță de 
către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în expune-

■fiecărui

perfor-
— per-

rea la plenara Comi
tetului Ce/ntral din 
3—5 noiembrie : '„La 
baza întregului proces 
educativ de formare 
a omului nou trebuie 
să așezăm munca, în- 
vățămintul, știința ca 
factori primordiali ai 
activității umane, ai 
progresului societății 
omenești". De aici, și 
rolul profund educativ 
al olimpiadei ca fac
tor de forjare și că
lire a trăsăturilor mo
rale ale 
căruia ii 
înalta 
meseriei, 
in obștea 
există mai înalt titlu 
de noblețe decit munca.

Marile olimpiade ale 
antichității nu cuprin
deau numai competiții 
atletice, ci și întreceri 
de poezie, ca o expre
sie a acelui „cult al 
frumosului" specific e- 
pocii.

Umanismul epocii 
socialiste are drept 
coordonată fundamen
tală cultul muncii și 
al științei — acei fac
tori hotăritori ai pro
gresului uman — cult 
de o nobilă și fecundă 
frumusețe și care nu 
exclude, desigur, ci 
înglobează, ca o com
ponentă inseparabilă, 
cea mai elevată poe
zie, 
nul 
atit 
țara noastră pentru în
trecerile tinerilor as
piranți la faima mese
riilor și științelor, mi 
se pare foarte bine 
găsit. E un termen ce 
relevă in „omul de la 
strung" pe eternul 
cîștigător al competi
ției societății 
cu timpul.

...O știre de 
oră. După 
practice și 
juriul 
decernat premiul 1 ți 
trofeul „Strungul de 
aur" tinărului Emil 
Olaru, de la Uzina 
mecanică Timișoara, 
premiul 2 lui Gheor
ghe loja, de la Uzina 
de strunguri din Arad, 
și premiul 3 strunga
rului Teodor Crîngașu, 
de la uzina „Progre
sul" din Brăila.

Omului Nou, 
sint proprii 

demnitate a 
conștiința că 
noastră nu

De aceea, terme- 
de „olimpiadă", 
de răspîndit în

noastre
ultimii 

probele 
teoretice, 

concursului a

B. VICTOR

SE RAPORTEAZĂ
NOI REALIZĂRI

ÎN MUNCĂ

ALTE MANIFESTĂRI
La clubul uzinelor „Grivița Roșie-' 

din Capitală și la Casa de cultură 
a sindicatelor din. Galați, luni au 
fost dezvelite busturi ale lui Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, de la a cărui 
naștere se împlinesc 70 de ani.

La solemnitățile ce au avut loc cu 
acest prilej, in Capitală a luat cu- 
vîntul tovarășul Dumitru Popa 
membru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului municipal București a) 
P.C.R., primarul general al Capita
lei, iar la Galați, tovarășul Constan
tin Dăscălescu, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetului 
județean Galați al P.C.R., președin
tele consiliului popular județean.

Au participat reprezentanți ai or
ganelor de partid și de stat, vechi 
militanți ai mișcării muncitorești, nu
meroși oameni ai muncii.

•Ar
Numeroși oameni ai muncii din o- 

rașul care poartă numele lui Gheor-

glie Gheorghiu-Dej au participat 
luni la o adunare comemorativă pri
lejuită de împlinirea a 70 de ani de 
la nașterea acestui fiu de seamă al 
partidului și poporului nostru. Des
pre viața și activitatea sa revoluțio
nară a vorbit tovarășul Valerian 
Ghineț, prim-secretar al comitetu
lui municipal de partid, primarul o- 
tașului.

Cu același prilej, oameni ai 
muncii din întreprinderile și insti
tuțiile bucureștene, țărani coopera
tori din diferite județe ale țării, mi
litari, studenți și elevi au vizitat sala 
memorials „Gheorghe Gheorghiu- 
Dej", organizată în cadrul Muzeului 
de istorie a partidului comunist, a 
mișcării revoluționare și democratice 
din România.

De asemenea, un mare număr de 
oameni ai muncii din Birlad și din 
împrejurimi au vizitat Casa imemo
rială „Gheorghe Gheorghiu-Dej" din 
municipiul Birlad. (Agerpres)

La redacție continuă să so
sească. vești din județele țării 
privind succesele obținute de 
oamenii muncii din industrie în 
îndeplinirea sarcinilor de plan pe 
primele 10 luni și a angajamen
telor luate în întrecerea socia
listă. hotărîrea lor de a încheia 
primul an al cincinalului cu im
portante depășiri de producție.

întreprinderile din Dolj au dat 
in plus în circuitul economic al 

’țării,. în această perioadă, trans
formatoare electrice totalizind 
10 850 KvA, aparataj de înaltă 
tensiune in valoare de 17,3 mili
oane lei, 5100 mp țesături de 
bumbac, confecții în valoare de 
3,2 milioane lei, mobilă a că
rei valoare se ridică la 2,2 mili
oane lei, 1 522 -tone ulei comes
tibil.

Bilanțul încheiat de întreprin
derile industriale din județul 
Hunedoara indică o depășire a 
planului la producția-marfă vin- 
dută și încasată de 229 milioane 
tei. Și de data aceasta, succese 
deosebite în producție au obți
nut siderurgiștii de la Hunedoa-

ra și Călan, care au dat peste 
prevederile de plan 2 265 tone 
cocs metalurgic pentru furnale, 
22 818 tone fontă, 31 400 tone 
oțel, 10 621 tone laminate finite, 
precum și minerii din Centrala 
cărbunelui Petroșani, care au 
realizat o producție suplimen
tară de aproape 29 milioane lei.

în aceeași perioadă, în indus
tria județului Brașov prevederile 
la producția-marfă au fost de
pășite cu aproape 378 milioane 
lei. Realizările din această pe
rioadă depășesc cu 10,1 la sută 
pe cele din primele 10 luni ale 
anului trecut. în acest an, gama 
produselor și utilajelor s-a îm
bogățit cu noul tip de autoca
mion cu motor Diesel după li
cența M.A.N., cu tractorul de 
55 CP. cu noi tipuri de utilaj 
chimic etc.

în industria Gorjului, planul 
la producția-marfă a fost depă
șit cu 55 milioane lei, realizîn- 
du-se peste prevederi, printre 
altele, 17 424 tone cărbune, mai 
mult de 20 000 mp plăci aglome
rate din lemn și alte produse.
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Ecoul larg al programului adoptat 
de Comitetul Central al P. C. R.

în plenara din 3-5 noiembrie
Porți larg deschise poporului 

spre tărîmul cunoașterii
Fiecare din noi găsește în dezbate

rile plenarei C.C. al P.C.R. referitoa
re la îmbunătățirea activității ideolo
gice multe învățăminte și multe sar
cini noi de realizat. Ca om de știință 
și dascăl, desprind cu deosebită satis
facție atenția pe care secretarul gene
ral al Partidului Comunist Român o 
acordă nevoii de cunoștințe științifice 
și culturale pentru tineret : „Avem 
datoria să creștem un tineret cu un 
larg orizont spiritual, înarmat cu tot 
ceea ce a creat mai bun omenirea în 
domeniul cunoașterii, cu cele mai noi 
cuceriri ale științei universale".

Este absolut necesar ca tinerii de 
azi, comuniștii anului 2 000, să fie 
înarmați cu un amplu bagaj de cu
noștințe, politice, culturale, științifice, 
pentru a putea înțelege și contribui, 
în mod conștient, la făurirea noii 
istorii a țării noastre. Tinerii de azi, 
cetățenii de m'iine ai țării, pe lingă 
faptul că vor trebui să fie buni spe
cialiști, este absolut necesar ca ei să 
fie înarmați cu o largă cultură, să 
aibă o conștiință, o morală înaintate. 
Este un țel al tineretului, pe care 
acesta trebuie să-1 cucerească, prin 
adîncă înțelegere și multă, multă 
muncă. Cadrele noastre didactice 
trebuie să considere o îndatorire de 
onoare a lor de a face un efort in 
plus pentru formarea acestui cetă
țean de mîine. De altfel, nu lntîm- 
plător sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în expunerea la plenară : 
„Fiecare educator, învățător, profe
sor din întregul sistem de învăță- 
mînt trebuie să fie atît un bun 
specialist in domeniul său, cit și un 
bun educator comunist. Numai îm- 
binind aceste două calități, cadrele 
didactice își vor putea îndeplini în 
bune condiții sarcina de înaltă res
ponsabilitate și onoare pe care o au 
în formarea tinerel generații". Cum 
poate fi arătată mai clar datoria 
noastră cea mai Înaltă ca dascăli co
muniști 7 Sînt sigur că vom răspunde 
cu toții, cu toată seriozitatea, la 
această sarcină majoră, complexă. In 
fond, totul este să făurim oamenii de 
mîine, așa cum un grădinar bun tre
buie să știe ce să facă, cum să facă, 
cînd anume să facă pentru a obține, 
peste un timp, o producție maximă.

Sînt sigur că Ministerul învăță- 
mîntului va ajuta din plin la reali
zarea acestor deziderate prin multi
plele mijloace pe care le are la dis
poziție. în acest sens vor trebui 
alcătuite planuri de învățămint ac
tuale, în special la domeniul biolo
giei. Personal, consider că aceste 
științe vor continua să stea în cen
trul preocupărilor viitorului apropiat. 
De altfel, majoritatea problemelor 
mari, de viitor — cum este cea de
mografică ; a hranei omenirii de 
mîine ; problema poluării mediului 
ambiant ; problema apei ; a urbani
zării etc. — au un pregnant conți
nut biologic. Și va trebui să găsim 
soluții noi acestor probleme, rezol

vări care nu pot rezulta decît în 
urma unor asidue cercetări, în toate 
domeniile biologiei, întreprinse de 
specialiști temeinic formați, cu o 
vastă cultură.

Dar aspectul pregătirii unui tine
ret cu un bogat orizont de cunoștințe 
— politice, de specialitate, de cultu
ră generală — nu poate fi rupt de 
cel, mai general, al lărgirii orizontu
lui cultural al maselor : „Va trebui 
să ne gindim — insista tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — la organizarea 
unei acțiuni de masă în vpderea răs- 
pîndirii cunoștințelor științifice ; for
marea unei concepții înaintate despre 
viață nu se poate realiza fără cu
noașterea cuceririlor științei, înce- 
pind cu apariția vieții pe pămînt, cu 
întregul proces de formare a omu
lui, de dezvoltarea societății și a 
diferitelor concepții filozofice și ter- 
minind cu noile descoperiri ale știin
ței moderne. Se pare că va fi nece
sar să înființăm un organism obștesc 
special care să se ocupe cu răspân
direa cunoștințelor științifice în rîn- 
dul maselor largi populare". După 
mine, niciodată nu s-a spus ceva 
mai clar despre nevoia ca în general 
comunistul să fie și un om de largă 
cultură. Fără cultură nu se poate 
face nimic în lume, și cu atît mai 
mult, ea este o necesitate pentru 
omul nou, socialist. Ea îți dă supor
tul pentru a înțelege fenomenele 
sociale și a fi părtaș la ele. Ea este 
hrana spiritului. Iată de ce vor 
trebui aflate modalitățile cele mai 
potrivite, să ne preocupăm se
rios de posibilitățile cele mai bune, 
eficiente și moderne de răspîndire a 
culturii și științei la toți oamenii de 
azi. Procedînd, firește, în mod dife
rențiat, după nivelul pregătirii, 
vîrste, sex, preocupări etc. Vom 
cîștiga astfel și poziții noi, tot mai 
avansate, în lupta contra misticis
mului, care, sub diferite forme, mai 
produce încă neajunsuri.

Consider că un om cult, tînăr sau 
virstnic, care are munca și știința 
drept idealuri în viață, nu va putea 
fi niciodată un vînător de situații sau 
de profituri ilicite. Cultura își are, 
dar, aportul ei la consolidarea supor
tului moral : fundamentînd pasiunea 
pentru cunoaștere și nou, altruismul. 
„A da fără a cere" — este un minu
nat principiu de viață. Salut, de a- 
ceea, din toată inima, expunerea se
cretarului general al partidului nostru 
la recenta plenară, nu numai în ceea 
ce se referă Ia știință, cultură și învă- 
țămînt, ci în general, în legătură cu 
toate măsurile preconizate, pe calea 
formării unui om nou : cinstit, mun
citor, învățat, devotat cauzei socia
lismului. Acest program de educație 
socialistă este, în fond, programul 
prosperității noastre moral-spiritua- 
le, programul devenirilor noastre 
demne, comuniste.

Academician Eugen PORA

0 mare și profundă lecție 

de etică revoluționară
(Urmare din pag. I)

sebite și au lucrat cu multă abne
gație dînd dovadă de o înaltă con
știință a datoriei pentru a scoate fa
brica ori uzina din situația de a nu-și 
putea îndeplini obligațiile contrac
tuale.

Judecind drept, nu am putea afir
ma însă că în mijlocul nostru nu se 
mai găsesc și unii oameni cu atitu
dini retrograde față de muncă, care 
într-un fel sau altul se eschivează 
de la obligațiile de serviciu, caută 
să obțină venituri cit mai mari prin 
muncă cît mai puțină. La noi, ca și 
în alte locuri, mai apar cazuri cînd 
anumite deficiențe in mersul pro
ducției se datoresc lipsei de interes, 
superficialității, „golurilor" în spiri
tul de răspundere al unor tovarăși 
care primesc o remunerație corespun
zătoare funcției pe care o dețin, 
dar mai puțin corespunzătoare mo
dului cum își fac datoria. or> echi
tatea socialistă — despre care s-a 
vorbit pe larg în plenară — nu 
poate face casă bună cu persistența 
unor asemenea atitudini față de 
muncă, față de obligațiile pe care 
fiecare le are față de societate.

Subliniindu-se cu fermitate nece
sitatea de a face totul ca normele 
eticii socialiste să devină norme ge
neral valabile pentru toate colecti
vele de muncă, pronunțîndu-se răs
picat pentru întronarea echității so
ciale, pentru apărarea neabătută a 
legalității — plenara a configurat 
un generos cod moral al existenței 
și muncii noastre, a creat cadrul în 
care demnitatea, cinstea, intransi
gența muncitorească să se manifeste 
din plin.

Dar cînd este vorba de munca 
vastă pe care sîntem chemați s-o 
desfășurăm pentru ridicarea con
științei socialiste și formarea omu
lui nou pornim nu numai de la exis
tența unor „cazuri negative" în uzi
nă și față de care trebuie să ne ma
nifestăm intransigența, spiritul de 
combativitate, fermitatea revoluțio
nară, ci de la necesitatea ca la acti
vitatea de cultivare a convingerilor 
comuniste în muncă și viață să par
ticipe fiecare dintre noi, în primul 
rînd comuniștii, iar efectele ei să se 
resimtă în atitudinea față de muncă 
și îndatoririle sociale ale fiecărui 
membru al colectivului nostru. Cred 
că sînt îndreptățit să afirm că în 
performanțele pe care le întrunesc 
produsele noastre sînt încorporate nu 
numai nivelul de pregătire profesio
nală, ci și calitățile umane ale colec
tivului, virtuțile lui, efortul de auto-

depășire al fiecăruia dintre noi, con
știința cu care ne facem datoria, 
aspirațiile pe care le nutrim. Mun
cind și trăind în chip comunist, așa 
cum ne îndeamnă documentele re
centei plenare, făcînd necontenit 
eforturi pentru edificarea noastră ca 
oameni noi, demni de societatea so
cialistă în care trăim și de idealurile 
ei, vom reuși să ne aducem o con
tribuție mereu sporită la dezvolta
rea și înflorirea patriei noastre so
cialiste și, în același timp, la intensifi
carea schimbului de valori materia
le, la înfăptuirea politicii noastre ex
terne, consacrate colaborării și înțe
legerii cu toate popoarele lumii. Iată 
cîteva din mulțimea temeiurilor care 
m-au determinat, pe mine ca și pe 
tovarășii mei, ca, urmărind lucrările 
recentei plenare a partidului nostru, 
să ne alăturăm lor cu toată dăruirea, 
cu un puternic DA muncitoresc.

(Urmare din pag. I)

loc ușor. Uneori, ’constructorii 
socialismului întîlnesc piedici a- 
proape la fiecare pas, dar, cu înțe
lepciune, cu răbdare, cu muncă, ele 
sînt înlăturate una cite una și se 
merge înainte, mereu înainte. Oa
menii simpli, din toate sectoarele de 
muncă, au trecut prin școli de stat 
și de partid, au acumulat cunoștin
țe, uneori uimitor de multe și și-au 
ridicat considerabil nivelul cultural. 
Către ei au mers milioane de exem
plare de cărți de beletristică la care 
s-a referit în expunerea sa secreta
rul general. Către această modestă 
lume a muncii merg cărțile noastre, 
cărțile clasicilor noștri, cărțile tradu
se din clasicii universali sau din 
marii scriitori străini contemporani. 
Cititorul nostru de astăzi nu mai 
este cititorul nostru din 1945 și nici 
cel din 1955. Intre timp el l-a citit 
pe Balzac și pe Tolstoi, pe Caragiale, 
pe Eminescu și pe mulți alți creatori 
de opere pline de strălucire. Gustul 
lui literar — și uneori și artistic 
— s-a subțiat, exigența lui a crescut. 
Nu mai cumpără orice și nu mai 
citește orice. Dar setea lui de lec
tură se cere din ce în ce mai bine 
potolită. El vrea să cumpere, cu banii 
pe care i-a cîștigat poate cu greu 
numai cărți bune, cărți într-adevăr 
valoroase, pe care să le citească și să 
le recitească. Cititorul nostru de 
astăzi este interesat să citească lite
ratură străină și să afle, și pe 
această cale, despre viața oamenilor 
care trăiesc mai aproape sau mai

Străbătînd halele uzinei 
de pompe și înregistrind 
imagini obișnuite din mun
ca obișnuită a unei zile o- 
bișnuite căpătăm pas cu pas 
sentimentul tot mai preg
nant că într-un asemenea 
colectiv găsești elocvent i- 
lustrate și sintetizate — 
prin forța liantului politic 
și etic ce-1 sudează — toate 
marile idei și principii 
călăuzitoare care au con
stituit substanța istoricei 
plenare din 3—5 noiembrie 
a Comitetului Central al 
partidului.

Iată, bunăoară, tabloul co
tidian al sculăriei : vîrst- 
nici și tineri muncesc lao
laltă, umăr la umăr, la a- 
celeași bancuri de a justa j, 
la strunguri alăturate, în- 
tr-o comuniune firească, 
într-o solidaritate care ține 
de însăși esența spiritului 
muncitoresc. Nu e nimic 
excepțional nici în faptul 
că unii îi ajută pe ceilalți, 
că muncitori cu ani înde
lungați de experiență îi în
drumă tovărășește pe cei 
nou veniți intr-ale mese
riei, că pentru fiecare om 
de aici obiectivele întregu
lui colectiv s-au transfor
mat în obiective personale. 
In fond, colectivul munci
toresc, prin impresia de 
forță și elan uman pe care 
o degajă, prefigurează acel 
țel înalt pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu l-a pus 
în fața întregului nostru 
popor, și anume de a acțio
na în toate împrejurările 
„ca o familie unită care 
dorește să ocupe in lume 
un loc tot mai respectat și 
demn, loc cucerit prin 
muncă".

Morala comunista 

nu-i un „decalog"

Fără îndoială, deci, că nu 
există cadru mai potrivit 
decit astfel de colective 
pentru un schimb de păreri 
cu privire la importanța 
plenarei, la vastele orizon
turi pe care le deschide în 
viața națiunii noastre so
cialiste, la răsfrîngerea ho- 
tărîrilor ei în munca și tra
iul cotidian al fiecărui ce
tățean al țării.

— Citind expunerea tova
rășului Nicolae Ceaușescu 
la plenară — imi spunea 
matrițerul Dumitru Stancu, 
secretarul organizației de 
bază de la sculărie — un 
lucru mi-a apărut limpede 
ca „bună ziua" și cred că 
e bine să devină un ade
văr de căpătîi pentru toți, 
dar mai ales pentru noi, 
membrii și activiștii de 
partid : morala comunistă 
nu e un decalog de pus 
in ramă și de recitat la 
zile festive, ci trebuie să 
devină însăși viața noastră 
cea de toate zilele. Uite, 
eu așa gîndesc : nici un co
munist, nici un om care 
simte cu adevărat răspun
dere pentru ce se întîm- 
plă în jurul său nu are 
dreptul să vorbească de 
morală și echitate doar în 
adunări, iar cînd vine ca
zul s-o aplice-n practică, 
să dea din colț în colț și să 
facă uneori exact invers 
decît ceea ce cer normele 
ei. Ești comunist ? Păi să 
fii și-n vorbă și-n faptă ! 
Asta ne cere partidul, ăsta 
e, după mine sensul prin
cipal al programului de e- 
ducație comunistă Inițiat 
de secretarul general al 
partidului.

Un om mai tînăr, brunet, 
cu chipul prelung și des
chis, tot matrițer la sculă
rie, pe numele său Cons
tantin Aldea, intervine în 
discuție :

— Tocmai despre asta 
discutam cu nea Stancu și 
cu alți muncitori de la noi, 
de la sculărie, membri și 
nemembri de partid, în

ziua cînd a apărut expune
rea tovarășului Ceaușescu: 
de lungă durată, ani de-a 
rîndul ne vom călăuzi 
după acest program, obiec
tivul pe care ni-1 pune în 
față, formarea Omului 
Nou, va fi obiectivul nos
tru în toată perioada care 
urmează. De aceea, nu e 
suficient să-l citim și nici 
să-1 învățăm pe de rost ; 
trebuie să-I confruntăm zi 
de zi, oră de oră, cu reali
tatea colectivului, cu at
mosfera din jurul nostru. 
să-1 facem să nu fie literă 
moartă, ci faptă vie. In 
fond, comuniștii fac edu
cație socialistă în primul 
rînd prin fapte, prin ac
țiuni — prin faptele și ac
țiunile lor. De aici și ma
rea noastră răspundere — 
fără exagerare — pentru 
fiecare pas, pentru fiecare 
gest și mișcare.

Am aflat că oameni)

pe bună dreptate, tovară
șul Ceaușescu arăta că sin- 
tem într-o nouă etapă a 
dezvoltării socialiste a 
României, „etapa cînd 
problema relațiilor sociale, 
a relațiilor dintre oameni, 
cînd afirmarea principiilor 
noi in practică condițio
nează întreaga dezvoltare 
socialistă a țării noastre, 
viitorul comunist al pa
triei". Or, partidul arată 
clar și răspicat că aceste 
relații, ca să fie cu adevă
rat socialiste, trebuie să 
fie cu adevărat echitabile...

— După părerea mea — 
reia ideea strungarul Ma
rin T. Ioniță — echitatea 
pornește de Ia îndatorirea 
elementară și, totodată, cea 
mai înaltă a membrilor 
societății noastre : de la 
îndatorirea de a munci. 
Cum am putea admite, de 
altfel, ca în societatea care 
întruchipează visele cele
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Idei, principii, 
norme etice

pe care 
le integrăm vieții 
noastre de zi cu zi

care mi-au împărtășit a- 
eeste ginduri au toată au
toritatea să vorbească cum 
vorbesc, deoarece faptele 
lor cotidiene sînt un su
port elocvent al adevăru
rilor rostite : atît Stancu 
cît și Aldea — și ca ei nu
meroși alți comuniști din 
această uzină de vechi 
tradiții revoluționare — 
trăiesc cu toate fibrele 
ființei lor viața și proble
mele colectivului, își pun 
la inimă interesele pro
ducției ca propriile lor in
terese, nu cunosc o mai 
adîncă satisfacție decît 
aceea de a educa și pe cei 
din jurul lor in spiritul 
principiilor de viață după 
care se călăuzesc ei înșiși 
in toate împrejurările.

Aici cuvîntul „echi
tate" e rostit simplu 

și firesc

La discuția noastră des
pre semnificațiile deosebi
te ale lucrărilor recentei 
plenare a Comitetului Cen
tral, despre modul cum se 
reflectă în viața acestui 
colectiv muncitoresc, s-au 
alăturat și comuniști din 
alte secții ale uzinei.

— Pentru mine — ne 
spunea Gheorghe Codin, 
tehnician la serviciul teh
nic — esențialul în acest 
adevărat Forum al Moralei 
Socialiste care a fost ple
nara Comitetului Central 
îl constituie punerea între
gului cod etic al societății 
noastre pe temelia de gra
nița echității. Uitați, mie 
mi-a mers drept la Ini
mă acel pasaj în care,

maL frumoase ale înainta
șilor, în societatea noastră 
socialistă, să mai existe 
paraziți, să mai existe 
domnișori și domnișoare 
care, cu binecuvîntarea și 
sub pulpana părinților, 
unii chiar membri de 
partid, șă se sustragă de 
la o obligație care, după 
mine, trebuie să fie la fel 
de firesc înțeleasă ca aceea 
de a respira pentru a trăi.

— E vorba, desigur, mai 
întîi de o muncă asiduă 
de educație — ține să 
precizeze maistrul Gheor
ghe Dinu — de crearea 
unei opinii publice active, 
intransigente, în fabrică, 
acasă, pe stradă, în localu
rile publice, pentru ca pa
razitul, trîntorul, cel de
prins să tragă chiulul și să 
pretindă de la societate mai 
mult decît îi dă, să se simtă 
pretutindeni înconjurat de 
oprobriul general...

De unde se vede 
că hotârîrile plena

rei au venit 
la timp...

Discuția s-a încins. Păre
rile se încrucișează. Oame
nii sînt intens preocupați 
de problemele acestea cu 
adevărat arzătoare, izvorîte 
din necesitățile stringente 
ale vieții noastre și ale 
mersului nostru înainte. 
Sculerul-șef al uzinei, in
ginerul Petru Pașan, mem
bru în biroul comitetului 
de partid, intervine cu ac
cente apăsate :

— Să nu limităm proble
ma echității numai la para

zitism, deși și acesta e un 
fenomen care trebuie com
bătut necruțător. Dar to
varășul Nicolae Ceaușescu 
a subliniat cu multă tărie 
că echitatea e un principiu 
mult mai larg, care pri
vește toate sectoarele de 
activitate și, mai ales, pe 
toți cetățenii țării, indife
rent de funcția pe care o 
ocupă. E limpede : îndată 
ce intervine criteriul func
ției se evaporează cel al 
echității. în societatea so
cialistă există o singură 
morală și o singură lege, 
valabile pentru toți în a- 
ceeași măsură. Din păcate, 
așa cum s-au dat exemple 
chiar în plenară, acest prin
cipiu, care ar fi trebuit să 
fie de fier, a cam fost, prin 
anumite locuri, de „turtă 
dulce" pentru unii. Și noi 
cunoaștem un caz : un fost 
director al întreprinderii 
noastre, destituit pentru a- 
bateri de la conduita noas
tră socială a fost promovat 
in posturi de răspundere. 
E clar că aici nu mai e 
vorba de o soluționare. Vă 
dați seama ce efect nociv 
au asemenea „pile" și 
„proptele" asupra muncii 
noastre educative ? Socot că 
recenta plenară, prin efec
tele ei tocmai pe acest tă- 
rîm, va juca un rol deose
bit, mareînd o cotitură fun
damentală spre crearea unui 
climat social și etic în care 
unicul criteriu de apreciere 
a omului să fie meritul și 
unicul criteriu de sancțiune 
— vinovăția.

Și mâi e un aspect al 
echității care a reținut, pe 
bună dreptate, atenția ple
narei — adaugă strungarul 
Nicolae Călin. E vorba de 
diferențele uneori nejusti
ficat de mari între cîștigu- 
rile anumitor oameni cu 
funcții de conducere și cele 
ale muncitorului de la 
strung. Mi-a stîrnit indig
narea faptul că în unele 
ministere s-au găsit mij
loace ingenioase de a-i 
trece pe toți funcționarii 
la gradația „excepțional". 
Nu sînt partizanul egalita
rismului, socot că egalita
rismul poate aduce preju
dicii producției, dar ceea ce 
s-a întîmplat în acele mi
nistere mi se pare că-i tot 
un fel de egalitarism : 
printr-o trăsătură de con
dei au fost puși toți pe a- 
ceeași treaptă, ridicați la 
același rang, și atunci unde 
mai e stimulentul. 7

Un om stătea mai retras 
și asculta în tăcere. La un 
moment dat, însă, a inter
venit :

— Toate cele discutate de 
noi sînt bune și frumoase 
a spus matrițerul Alexan
dru Glodeanu — dar ele nu 
se pot preface în faptă dacă 
noi, comuniștii, nu ne vom 
lupta pentru ele ca pentru 
treburile noastre proprii. 
Parcă a spus gîndurile mele 
tovarășul Ceaușescu cînd a 
arătat, în cuvîntarea de în
cheiere a plenarei, că parti
dul nu e o abstracție, că de 
felul cum muncesc și se 
comportă membrii săi de
pinde și felul de a fi al 
partidului. Eu cred că ne 
vom merita cu adevărat 
titlul de comuniști dacă vom 
face ca felul de a fi al 
partidului, imaginea lui în 
ochii poporului să fie me
reu aceea care a fost în
totdeauna în lunga și lumi
noasa lui istorie : de mo
del și călăuză revoluționară 
pe drumul comunismului.

...Și asemenea ginduri în
cearcă pretutindeni oame
nii muncii. Programul adop
tat de plenară este cu una
nimă aprobare adoptat ca 
propriul lor program, ca 
programul viitorului lor. Cu 
asemenea oameni, indiscu
tabil, viitorul este mai a- 
proape.

Victor BtRLADEANU
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departe de hotarele noastre. El este 
însă și mai interesat să citească lite
ratură română, inspirată de viața de 
astăzi a constructorilor socialismului 
și a sa însăși. El vrea să se regă
sească pe sine și să-i regăsească și 
pe apropiații lui printre eroii cărți
lor noastre. Această dorință fier
binte trebuie s-o împlinim. Este

„Redați In artă mărețele transfor
mări socialiste ale țării, munca clo
cotitoare a milioanelor de oameni ; 
veți găsi și contradicții și conflicte 
reale, nu închipuite, și fapte mărețe 
emoționante, demne de numele de 
om ! Redați și frumosul și iubirea in 
înțelesul lor măreț ! Folosiți arma 
umorului, satirizați defectele care se

îndemnuri cărora conștiința 

noastră Ii se alătură 
pe de-a-ntregul

principala noastră sarcină, principala 
noastră datorie către poporul în 
mijlocul căruia ne-am născut, în 
mijlocul căruia trăim, este principala 
noastră datorie pe care o avem față 
.de partidul nostru comunist — partid 
marxist-leninist revoluționar, cu a 
cărui învățătură sîntem de acord, la 
al cărui program de dezvoltare a 
țării am aderat, cu foarte mulți ani 
în urmă, fără șovăire.

In expunerea sa, făcută în fața 
ultimei plenare a Comitetului Cen
tral, secretarul general ne îndemna :

manifestă in societate și la oameni ! 
Faceți din arta voastră un instrument 
de perfecționare continuă a socie
tății, a omului, de afirmare a drep
tății și echității sociale, a modului 
de muncă și viață socialistă și co
munistă".

Aceste cuvinte, aceste îndemnuri 
au fost făcute în fața plenarei de 
către omul excepțional care conduce 
de cîțiva ani, cu pricepere, cu înțe
lepciune și cu înalt curaj partidul 
nostru comunist, statul nostru socia
list, întregul nostru popor. Să re

dăm frumosul și iubirea, să folosim 
arma umorului, să satirizăm defec
tele, să ajutăm la perfecționarea 
continuă a societății și a omului !... 
își poate închipui oare un scriitor 
țeluri mai nobile, mai mărețe 2 Să 
ai șapte vieți, să ții tot timpul le
gătură vie cu viața din jurul tău și 
să scrii, să tot scrii cărți frumoase, 
cît mai frumoase, cît mai atrăgătoare 
și care cărți să străbată întreaga ta 
țară, și dacă s-ar putea, chiar în
treaga lume.

îndemnurile și directivele rostite 
în cursul trecutei veri și al acestei 
toamne cu frunze de aur, de secre
tarul general al partidului deschid 
neobișnuit de largi porți, neobișnuit 
de largi orizonturi tuturor scriitori
lor, tuturor oamenilor de artă. Nu 
este deci vorba, și nu poate fi de 
vreo întoarcere la ceea ce a fost 
greșeală sau îngustime de vederi — 
ci de un impetuos mers înainte în 
toate sectoarele de muncă și cu atît 
mai vîrtos în literatură, în artă, în 
educația socialistă a oamenilor, a 
tuturor oamenilor care trăiesc în 
această țară binecuvîntată de natură 
și apărată, nu o dată, cu mari și 
sfinte jertfe.

Pornit din calda inimă, plină de 
iubire pentru țara sa, pentru parti
dul și poporul său, a lui Nicolae 
Ceaușescu, apelul adresat scriitori
lor și oamenilor de artă a găsit o 
adîncă înțelegere în inimile și con
științele noastre, ale tuturor. Cărțile 
și operele de artă așteptate vor veni, 
se vor ivi cît de curînd, și ne vor 
bucura, ne vor incinta.

î
ț

I
I 
II
I

I

iL

F? die întrebări 
și răspunsuri 

DESPRE CINCINAL
Pe ce căi se va realiza 

creșterea, cu 40-46 la sută, 
a veniturilor totale 

ale populației?
Tot ceea ce construim, tot ceea ce înfăptuim, in țara 

ca unic scop ridicarea necontenită a bunăstării materiale . 
a poporului. In aceasta constă țelul suprem, finalitatea întregii poli
tici economice a partidului nostru. Reflectînd pregnant un asemenea 
obiectiv fundamental, PLANUL CINCINAL PREVEDE CREȘTEREA 
„VENITURILOR TOTALE REALE ALE POPULAȚIEI" — expresie 
sintetică a veniturilor de care beneficiază poporul pe seama retribuirii 
socialiste a muncii și a fondurilor sociale de consum — CU 40—46 LA 
SUTĂ IN ANUL 1975, FAȚA DE ANUL 1970. Cum se va realiza o 
asemenea creștere a veniturilor totale reale ale populației 7

Din capul locului, trebuie subliniat că izvorul acestei creșteri 
constă in SPORIREA VENITURILOR DIN SALARII ; IN ANUL 1975, 
FAȚĂ DE ANUL 1970, VENITURILE DIN SALARII VOR FI MAI 
MARI CU 53 LA SUTĂ — și aceasta, ca urmare a creării unui milion 
de noi locuri de muncă, a sporirii salariului mediu nominal. 
La sfîrșitul actualului cincinal, SALARIUL NOMINAL VA 
AJUNGE, ÎN MEDIE, LA 1 805 LEI, IAR SALARIUL MINIM SE VA 
MAJORA LA 1 000 DE LEI IN ANUL 1972 ȘI LA 1100 DE LEI IN 
ANUL 1975 ; salariul real va spori, în anul 1975, față de 1970, cu 20 
la sută. Totodată, VENITURILE REALE ALE ȚĂRĂNIMII, provenite 
din munca în cooperativele agricole de producție și din gospodăriile 
personale — calculate pe o persoană activă — corespunzător produc
ției agricole planificate, VOR FI MAI MARI CU 22—30 LA SUTA 
IN ANUL 1975, FAȚA DE ANUL 1970. în asemenea condiții, creșterea 
cu un milion a numărului de salariați, atragerea din agricultură în 
ramuri de producție ncagricole, în alte sectoare a circa 400 000 de per
soane, vor avea efecte deosebit de pozitive asupra bugetului familial 
și, în ultimă analiză, asupra îmbunătățirii condițiilor de viață alo 
populației in ansamblul ei.

Creșterea salariului mediu nominal se va Înfăptui prin aplicarea 
judicioasă, in toate domeniile, a principiului socialist de retribuire a 
muncii — după cantitatea, calitatea și importanța socială a muncii — 
acordîndu-se, în continuare, sporuri mai consistente persoanelor din 
economie cu salarii relativ mici. Astfel, 
MAJORARE A SALARIILOR, PREVĂZUTE
OADA 1972—1975, VOR ÎNCEPE CU CELE ALE OAMENILOR 
MUNCII CARE AU SALARII MAI MICI, în plus, majorările de sa
larii ale acestor categorii de lucrători vor fi deosebit de substanțiale — 
SALARIUL TARIFAR MINIM PE ECONOMIE MARINDU-SE IN 
1975, FAȚA DE 1970, CU APROAPE 38 LA SUTA, comparativ cu circa 
26 la sută cît reprezintă creșterea medie a salariului nominal pe 
economie. In agricultură, îmbunătățirea retribuirii muncii se va îm
pleti cu STABILIREA UNOR VENITURI MINIME GARANTATE 
PENTRU MEMBRII COOPERATIVELOR AGRICOLE, care participă 
cu regularitate la muncă.

Așa cum spuneam, creșterea veniturilor totale reale ale populației 
se va realiza și prin SPORIREA FONDURILOR SOCIALE DE CON
SUM. Oamenii muncii beneficiază de aceste fonduri sub forma servi
ciilor și bunurilor primite în instituțiile de învățămint, artă și cultură, 
în cele de ocrotire a sănătății, în instituțiile pentru copii, case de 
odihnă ș.a., precum și sub forma alocațiilor de stat pentru copii, 
pensiilor, burselor, ajutoarelor și altor venituri de acest fel. IN ANUL 
1975, FONDURILE SOCIALE DE CONSUM VOR ÎNSUMA 48,7 MI
LIARDE LEI, sumă echivalentă cu totalitatea cheltuielilor bugetului 
de stat din 1959.

Grija permanentă a partidului șl statului nostru pentru ridicarea 
veniturilor reale totale ale familiilor mai numeroase și ale celor cu 
salarii mici este evidențiată și de faptul că, incă din acest an, cu 
începere de Ia 1 septembrie, a fost majorată alocația pe un copil, în 
medie, cu 27 la sută și că acordarea acesteia s-a extins pînă la împli
nirea vîrstei de 16 ani. In cursul anului 1972 se vor majora pensiile 
de asigurări sociale și celelalte categorii de pensii. Fondurile alocate 
în acest scop, la nivelul unui an întreg, vor fi de 119 milioane de lei. 
PENSIA MEDIE DE ASIGURĂRI SOCIALE VA FI CU PESTE 18 LA 
SUTA MAI MARE IN ANUL 1975, FAȚA DE CEA DIN ANUL 1970.

Practic, VOLUMUL CHELTUIELILOR SOCIAL-CULTURALE SU
PORTATE DE STAT PE UN LOCUITOR SE MĂREȘTE DE LA 1680 
DE LEI, IN ANUL 1970, LA 2 260 DE LEI ÎN ANUL 1975 ; în acest 
fel, în actualul cincinal, statul alocă pentru învățămint, cultură și artă, 
sănătate, sport, asistență și asigurări sociale, URIAȘA SUMA DE CIRCĂ 
218 MILIARDE DE LEI, adică mai mult decît întregul venit național 
al țării noastre din anul 1970. Măsurile cuprinse în planul cincinal pri
vind creșterea veniturilor totale reale ale populației reprezintă un pu
ternic imbold pentru toți oamenii muncii în vederea SPORIRII NE
CONTENITE A PRODUCTIVITĂȚII MUNCII SOCIALE. A PRODUC
ȚIEI INDUSTRIALE ȘI AGRICOLE, ÎNFĂPTUIRII PROGRAMULUI 
VAST DE CONSTRUCȚIE ECONOMICA ȘI SOCIALA IN INTERVA
LUL 1971—1975, care va ridica România pe noi trepte de progres șl 
civilizație.

Gheorghe STOICA J

reale

noastră, are 
și spirituale

ACȚIUNILE DE 
PENTRU PERI-

Concursul de burse

al Uniunii Artiștilor Plastici

pe anul 1972
Uniunea Artiștilor Plastici din 

Republica Socialistă România a- 
nunță concursul de burse pentru 
anul 1972. Se acordă 5 burse a 
cite 1 500 lei lunar, timp de un 
an, absolvenților din ultimii trei 
ani ai institutelor de artă plas
tică „N. Grigorescu" și „I. An- 
dreescu" și absolvenților facul
tăților de desen, începînd cu 
promoția 1969.

Candidații la aceste burse vor 
depune la sediul Uniunii Artiș
tilor Plastici din București — 
pînă la 31.XII.197i — dovada ab
solvirii institutelor menționate 
mai sus (cu examen de stat), pre
cum și dovada respectării repar
tiției guvernamentale, la locul 
de muncă, indicat de Ministerul 
învățămintului. O dată cu a- 
ceste dovezi, candidații vor de
pune un memoriu de activitate 
artistică.

Toți candidații la burse vor 
trimite un număr de lucrări de 
artă pentru concurs. Cei domici- 
liați în Capitală și în județele 
din sudul țării, inclusiv Con
stanța, Tulcea și Galați, vor 
trimite lucrările la sediul Uni
unii Artiștilor Plastici din Bucu
rești (Calea Victoriei nr. 155) ; 
cei domiciliați în județele din 
împrejurimile Clujului, inclusiv

județele Bihor, Maramureș, Arad 
și Timiș, vor depune lucrările la 
Cluj, la sediul Uniunii Artiști
lor Plastici din Calea Moților 
nr. 18 ; cei domiciliați în Moldo
va vor trimite lucrările la Iași, 
la sediul Uniunii Artiștilor Plas
tici din strada Vasile Alecsandrl 
nr. 8.

Absolvenții cu specialitatea 
pictură, grafică sau arte decora
tive vor depune cîte 10 lucrări, 
toate în aceeași specialitate. Cei 
care au specialitatea sculptura 
vor depune fiecare cite 5 lu
crări originale.

Lucrările de artă se vor primi 
la sediile Uniunii Artiștilor 
Plastici menționate mai sus in zi
lele de 5 și 6 ianuarie 1972. Exa
minarea lucrărilor se va face-de 
cite un juriu instituit în cen
trele amintite — București, Cluj 
și Iași — în perioada 10—25 ia
nuarie 1972. Rezultatul con
cursului va fi anunțat prin presă 
la sfîrșitul lui ianuarie 1972 și, 
personal, prin poștă, cîștigători- 
lor de burse. Amănunte privind 
organizarea concursului pentru 
bursele menționate se pot obți
ne telefonic la Uniunea Artiști
lor Plastici din București, Cluj 
și Iași.

La vîrsta
TÎRGOVIȘTE. — (Corespon

dentul „Scînteii", Constantin 
Soci) : Ceea ce cu o jumătate 
de secol în urmă petroliștii din 
coloana Moreni — Dîmbovița 
numeau „La Barăci", reprezintă 
azi o uzină de prim rang a in
dustriei dîmbovițene — Uzina 
de reparat scule și instalații de 
presiune pentru industria pe
trolieră. Creată cu 50 de ani în 
urmă, U.R.S.I.P.P. și-a început 
activitatea, asemenea multor 
unități economice din țară, în 
cîteva ateliere insalubre, in 
care lucrau cel mult 30 de mun
citori. Producția sa structurată 
și specializată în anii socialis
mului deservește acum toate 
grupele de foraj extracție ale 
țării cu scule și instalații de

maturității
9

presiune de o mare complexitate 
tehnică. Uzina confecționează și 
repară anual 2 500 tone rezer
voare, 50 bucăți cazane de abur, 
5 500 bucăți scule pentru foraj 
extracție, peste 200 compresoare 
de aer, efectuează reparații mari 
și mici la mai mult de 100 turle 
rabatabile, execută rezervoare 
pentru țiței etc. U.R.S.I.P.P.- 
Moreni, fiind una din ma
rile unități specializate din 
țară, a beneficiat în ultimii 
ani de o înzestrare tehnică co
respunzătoare. Din 1966 și pînă 
în prezent producția globală 
marfă a uzinei s-a dublat, 
productivitatea muncii, față 
aceeași perioadă, a crescut
două ori. Pînă în 1975 producția 
sa va spori cu peste 60 la sută.
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istorie a Transilvaniei și 
istorie și arheologie dinfaptul; INVAȚAMINT, CERCETARE

DIVERS
La datorie

o unitate organică inseparabilă
S-a Întâmplat tn secția de bu- 

tadienă a Uzinei de cauciuc 
sintetic de pe Valea Trotușului. 
In urma unei avarii (soldate cu 
pagube altminteri neînsemnate), 
întreaga instalație a fost scoasă 
din funcțiune. După unele calcu
le, lucrările de remediere ar fi 
trebuit să dureze cel puțin două 
săptămîni de zile. Lăcătușii și 
ametiștii conduși de inginerul 
Ion Văcărescu și maistrul Con
stantin Vulpe știau însă că a- 
ceasta ar produce dereglări mari 
în procesul de producție al uzi
nei. Muncind cu pricepere șl de
votament, ei au reușit să repare 
instalațiile de automatizări elec
trice, cazanele pentru abur su
praîncălzit și celelalte utilaje în- 
tr-un timp record. După două 
zile și două nopți, munca în sec
ția butadienă a reintrat pe făga
șul normal. Aceasta pentru că, 
animat de o înaltă conștiință, 
grupul de muncitori a fost 
datoria.

la

Cine este
autorul ?

laIn ziua de 1 noiembrie, 
orele 17,30, pe șoseaua națională 
Brăila—Buzău, in raza 
nei Surdila Greci, a fost găsit 
cadavrul unei persoane, 
date in urma unui accident de 
circulație. După cercetările 
fectuate la fața locului s-a 
constatat că victima este Marin 
Văduva, în vîrstă de 70 ani. Au
torul accidentului a părăsit lo
cul faptei, lăsînd totuși unele 
urme. Cei care au circulat pe 
șosea in ziua respectivă și pot 
da amănunte despre autorul a- 
cestui accident sint invitați să 
se adreseze celui mai apropiat 
post de miliție.

COÎHU-

dece-
e-

Cu tot
tacîmul

Nu de mult, la restaurantul 
„Parc" din Botoșani a avut loc 
o reuniune la care au participat 
81 de persoane. La masa servită 
cu acest prilej s-au comandat, 
printre altele, și 81 de cotlete. 
Cînd, în sfirșit, au fost gata, cel 
81 de comeseni au constatat că 
în farfuriile așezate dinaintea 
lor se aflau niște cotlete — unul 
mai... invizibil decît altul I Au 
fost puse la cîntar. Nici unul 
n-avea 200 de grame, cit scria 
în lista de bucate. Majoritatea 
pendulau între 80—130 gr. In a- 
ceastă situație, Ion Cristea, res
ponsabilul restaurantului, auto
rul operației de „ajustare" a 
porțiilor, a fost arestat de or
ganele de miliție chemate la fața 
locului. După care, printr-un 
serviciu prompt, 1 s-a asigurat 
și lui „porția" corespunzătoare. 
Judecat după procedura de ur
gență, el a fost condamnat la un 
an și trei luni închisoare.

S-a răzbunat
pe casă

Intr-una din nopțile trecute, 
Dorel Diaconescu din Petroșani, 
electrician la Întreprinderea de 
rețele electrice Hunedoara, se 
îndrepta, pe patru cărări, spre 
casă. Și, spre surprinderea lui, 
a reușit, în cele din urmă, să o 
găsească la locul ei. Dar tot in- 
vîrtindu-se încoace și-ncolo a 
constatat că nu-și găsește... ne
vasta ! A scăpărat un chibrit, 
hotărît să nu mai găsească ni
mic in jurul său. A doua zi, 
cînd s-a trezit la realitate, a 
constatat că, orlcît și-ar mai 
căuta locuința (evaluată la suma 
de 54 000 lei), nu o va mai găsi 
niciodată, tn noaptea „răzbună
rii" o prefăcuse In scrum.

Migrațiile păsărilor rezervă, 
adeseori, ornitologilor constatări 
surprinzătoare. O dovedește și 
cazul pe care vi-1 relatăm. în 
octombrie 1969, Szombath Zol- 
tan, restaurator la Muzeul de 
științe naturale din Tg. Mureș, 
a inelat, în Dobrogea, un ploier 
auriu (specie de pasăre arctică 
al cărei drurn de migrație trece 
prin țara noastră). Recent, Cen
trala ornitologică a fost infor
mată că pasărea inelată a fost 
descoperită tocmai în sudul A- 
frlcii, la o depărtare de peste 
8 50C km de locul inelării. Soco
tind și drumul parcurs din nor
dul Europei, Înseamnă că pasă
rea a parcurs aproximativ 
11 000 km. Și asta intr-un sin
gur sezon ! O adevărată perfor
manță care, împreună cu itine
rarul, oferă specialiștilor impor
tante indicii privind studiul mi- 
grației păsărilor.

Rubricâ redactatâ de ;
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe DAVID 

u sprijinul corespondenților 
Scînteii".

in formarea specialistului
Dintotdeauna, școala a 

fost și va fi unul dintre 
factorii de mare pondere 
pentru viitorul și progresul 
unui popor. E firesc, cred, 
să fie așa, pentru că școa
la educă și instruiește, for
mează și călește omul pen
tru societate. Propunindu-și 
un vast program pentru 
îmbunătățirea activității 
ideologice, ridicarea nivelu
lui general al cunoașterii și 
educația socialistă a mase
lor, pentru așezarea relații
lor din societatea noastră 
pe baza principiilor eticii și 
echității socialiste și comu
niste —• amplu dezbătute de 
recenta plenară a Comite
tului Central — partidul 
nostru acordă școlii un rol 
deosebit : acela de factor 
principal de instruire și e- 
ducație a tinerei generații. 
Și nu intîmplător. Pentru 
că, in societatea noastră 
socialistă, care se dezvoltă 
multilateral, intr-un ritm 
susținut, se cer cadre deo
sebit de bine pregătite, cu 
o înaltă conștiință socialis
tă, capabile să se ancoreze 
ferm în iureșul impetuos al 
revoluției tehnice-științifice, 
să rezolve prompt și com
petent cerințele producției 
moderne, ale vieții de mîi- 
ne a țării. Sint convins că a- 
mîndoi factorii care-i ani
mă resorturile — dascălii, 
în primul rînd, care dețin 
o mare parte din respon
sabilitatea cu care învăță- 
mîntul de toate gradele 
este angajat în viața socia
lă, ca și elevii-studenții, 
în al doilea rînd — înțeleg 
la adevărata lor valoare 
importantele măsuri între
prinse de partidul și statul 
nostru pentru perfecționa
rea activității școlii, în ge
neral, și a învățămîntului 
tehnic, în special, pentru le
garea lui mai strînsă de 
producție, cercetare și de 
viață.

învățămtntul superior teh
nic, despre care țin, de 
fapt, șă fac unele reflecții 
în rîndurile care urmează, 
are trasat de către partidul 
nostru un drum sigur, în 
strînsă legătură cu practi
ca, cu producția. „în aceas
tă direcție trebuie să por
nim, in primul rînd, de la 
necesitatea de a considera 
Învățământul, cercetarea și 
producția ca un proces uni
tar, inseparabil, în forma
rea specialistului de mîine 
— spunea tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la deschiderea 
acestui an universitar. De 
aceea, s-a trecut Ia realiza
rea dublei subordonări a 
învățăinîntului tehnic și de 
specialitate, s-au prevăzut 
măsuri pentru o conlucrare 
mai strînsă intre invăță- 
mint, institutele de cerceta
re și unitățile industriale de 
producție". Subscriu întru 
totul la această orientare 
nouă, pentru că ea repre
zintă cu adevărat o viziu
ne modernă, eficientă în 
pregătirea viitorilor specia
liști. Totodată, țin să men
ționez că întregul corp pro
fesoral, cadrele de condu
cere din institutul nostru 
au primit cu multă însufle
țire acest vast program de 
îmbunătățire a structurii și 
conținutului invățămintu- 
lui superior, de sporire a 
rolului său în instruirea și 
educarea tineretului și fie
care va depune o intensă 
activitate de însușire temei
nică și aplicare a obiecti
velor stabilite.

în ceea ce privește lega
rea învățămîntului de cer
cetare și de producție, atît 
colectivele de catedre, cit 
și organizația de partid 
și-au accentuat și diversifi
cat preocupările — înscrise 
în planuri concrete de mă
suri — pentru legarea mai 
strînsă, mai directă a con
ținutului disciplinelor de 
studiu de problemele ac
tuale ale producției, pen
tru sporirea ponderii pre
zentării realizărilor indus
triei noastre naționale, rod 
al politicii înțelepte a parti
dului nostru, pentru împros
pătarea cursurilor cu solu
țiile cele mai moderne și 
eficiente, reieșite din cerce
tarea științifică a cadrelor 
didactice și studenților.

Multe cadre didactice din

Institutul nostru activează 
permanent în institutele 
de cercetări științifice de 
la Iași — Institutul de chi
mie macromoleculară „Pe
tru Poni“, Centrul de cer
cetări tehnice și fizice, 
ÎNCERC, în celelalte insti
tute de cercetări științifice 
ale filialei Academiei Re
publicii Socialiste România 
etc — fac parte din consi
liile de administrație ale 
centralelor, grupurilor de 
uzine etc. Constatarea este 
îmbucurătoare. Cu cit un 
cadru didactic este mai an
corat in cercetarea științifi
că, direct legată de pro
ducție, cu atit își imbunătă-

construcții $1 utilaje din 
dotare și transfer, prezen
tarea și discutarea acestor 
studii la ministerele de re
sort și la unitățile de sub
ordonare, încheierea unor 
protocoale sau a unor anga
jamente cu privire la fon
durile care pot fi acordate 
etc. Această fază trebuie 
depășită, în sensul trecerii 
ferme Ia realizarea in 
practică a problemei, deoa
rece pînă acum s-au în
cheiat protocoale numai cu 
Ministerul Construcțiilor In
dustriale pentru suma de 5 
milioane de lei (dintre care 
2 milioane de lei în 1972) și 
cu Ministerul Transporturi-

puncte de vedere

țește mai mult cursurile șl 
metodele de predare a dis
ciplinei de invățămînt. în 
anul în curs, așa cum ne 
recomandă conducerea par
tidului și statului nostru, 
vom intensifica activitatea 
științifică pe bază de con
tracte. Pînă acum avem 
încheiate 12 contracte cu 
unitățile de producție, insu- 
mînd 1 089 000 de lei.

In numele aceluiași țel 
major, al îmbinării strînse 
și cit mai firești între pre
gătirea științifică de pro
fil a viitorului specialist și 
formația sa practică, al 
dezvoltării pasiunii pentru 
muncă și al dobîndirii de
prinderilor concrete nece
sare, socotesc că măsura 
preconizată de conducăto
rul partidului și statului 
nostru — a dublei subordo
nări a Învățămîntului su
perior, tehnic, față de 
Ministerul învățămîntului și 
de ministerele de profil — 
este deosebit de importantă. 
După părerea mea, se im
pune, în această direcție, 
concretizarea acestei pre
vederi prin acte normative 
care să determine realiza
rea unei subordonări nu 
numai la nivel de institute 
și ministere, ci pînă la sec
țiile facultăților și unită
țile de profil din industrie’, 
condiție absolut necesară 
pentru perfecționarea, in 
scurt timp, a activității di- 
dactico-științifice și dezvol
tării bazei materiale a în
vățămîntului superior. Fac 
această propunere și dato
rită faptului că experiența 
de pînă acum a ofe
rit unele soluții, care însă 
nu sint optime. De exem
plu, deși Facultatea de me
canică a institutului nostru 
are îndelungate tradiții de 
colaborare atît cu uzina 
mecanică „Nicotină", cit 
mai ales cu fabricile de 
rulmenți din Bîrlad și Bra
șov, subordonarea facultă
ții a fost stabilită numai 
față de Centrala de uzine 
pentru mașini de construc
ții, cu sediul administrativ 
la Brăila, centrală de care 
aparține uzina mecanică 
„Nicolina". Or, această cen
trală nu poate sprijini toate 
cadrele și secțiile facultății 
de mecanică. Ar fi fost fi
resc, cred — și propun 
M.I.C.M. această soluție — 
să prevadă. în repartizarea 
subordonărilor pentru Fa
cultatea de mecanică din 
Iași, și posibilitatea de a 
obține legături la Grupul 
de uzine 
numai tn 
investiții 
Bîrlad și 
buie să 
necesare, 
lațiile de 
ducția de rulmenți. Exem
ple și propuneri asemănă
toare se pot face și 
celelalte facultăți și 
de profil.

Este adevărat că 
instrucțiuni precise 
acțiuni s-au întreprins și 
pînă acum ca, de pildă, sta
bilirea unor reprezentanți ai 
facultăților pentru contrac
tele încheiate cu unitățile 
de subordonare, efectuarea 
pe facultăți a unor studii 
de perspectivă cu privire 
la necesarul de investiții.

lor pentru 1,5 milioane de 
lei, repartizați în întregime 
în 1972. Cu restul ministe
relor, cu toate insistențele 
decanilor facultăților noas
tre, care au fost delegați să 
încheie asemenea protocoa
le, nu s-a concretizat ni
mic, invocîndu-se lipsa 
unor normative legale de 
reglementare a problemei 
dublei subordonări și a 
participării ministerelor e- 
conomice la dezvoltarea ba
zei tehnico-materiale a în
vățămîntului superior teh
nic.

Institutul nostru a pornit 
cu energie la lucru, pentru 
organizarea concretă a con
dițiilor de muncă practică, 
productivă a studenților 
Din fondurile alocate de 
Ministerul învățămîntului 
pînă în prezent, au fost a- 
menajate, numai în ultimul 
an, laboratorul de mașini 
de calcul de pe lîngă cate
dra de tehnologie chimică 
și laboratorul de analiză a 
zgomotului și 
Ia catedra 
mașini etc. 
stațiilor-pilot 
cum sint cele de încercări 
seismice și încercări de 
drumuri, li se adaugă, in 
prezent, și o stație de în
cercări hidrotermice pentru 
construcții. Sîntem preocu
pați acum de organizarea 
atelierelor-școală, în va
loare de 1 milion de lei 
fiecare, planificate de Mi
nisterul învățămîntului în 
august 1971. Cadrele ■ di
dactice au început proiec
tarea acestor hale-ateliere, 
iar studenții sint atrași în 
acțiunea de autodotare. 
Așa vom proceda proiec- 
tind și autoutilînd toate 
halele-ateliere oare ur
mează să fie construite cu 
fonduri de la ministerele 
de resort. Pentru Faculta-

tea de hidrotehnică, secția 
de îmbunătățiri funciare, cu 
sprijinul Ministerului A- 
griculturii, Industriei Ali
mentare, Silviculturii și A- 
pelor, construim deja o 
hală-atelier, amplasată tn 
zona industrială a lașului. 
Aici vor fi, în viitor, rea
lizate și halele-atelier pen
tru tehnologia metalelor, 
pentru, hidrotehnică și al
tele.

Deocamdată, pină la or
ganizarea și dotarea cores
punzătoare a atelierelor- 
școală, studenții noștri fac 
practica productivă, în cea 
mai mare parte, în între
prinderile de profil din Iași 
și numai anii IV și V în 
laboratoarele și atelierele 
facultăților. De la 1 noiem
brie această practică este 
comasată în perioade de 15 
zile semestrial a cite 6 ore 
zilnic (sau 11 zile a cite 8 
ore), în funcție de posibi
litățile întreprinderilor de a 
primi studenți in practică. 
Avem repartizați studenți 
la practică și la o serie de 
întreprinderi de profil din 
alte localități. Treptat, 
practica de producție se va 
muta în laboratoare și sta- 
ții-pilot ale institutului și 
am convingerea că studen
ții și cadrele noastre didac
tice vor fi la înălțimea ce
rințelor de a trece în aces
te ateliere-școală la pro
ducția de mic tonaj și de 
primă serie, după ce solu
țiile cercetării științifice se 
vor fi elucidat, incit să con
tribuim astfel la eliminarea 
importului pentru astfel -ie 
produse, tn acest sens, 
încă de pe acum facultățile 
noastre fac studii și propu
neri către ministerele de 
resort. Sint preocupări și 
propuneri — și este de dorit 
ca transpunerea lor în viață 
să fie urgentată — pentru a 
organiza practica producti
vă a studenților și la cen
trele de calcul teritoriale și 
din marile întreprinderi, in 
institutele de cercetări ale 
Academiei, ale Ministerului 
învățămîntului și cele de
partamentale etc. Evident, 
adoptarea cu competență și 
responsabilitate a celor mai 
bune soluții ne va ajuta la 
îndeplinirea unuia dintre 
imperativele epocii noastre: 
acela de a lega cit mai 
sirius procesul Instructiv 
și de educație dc producție, 
de a ridica eficiența între
gului invățămînt la nivelul 
sarcinilor trasate de partid 
acestui domeniu de activi
tate, în programul complex 
de educație socialistă adop
tat de recenta plenară 
C.C. al P.C.R.

Pro5. lua.
Tiberin GOLGOȚIU 
prorector al Institutului 
politehnic „Gh. Asachi 
d-in lași

Muzeul de 
Institutul de 
Cluj au inițiat un ciclu de conferințe 
publice despre trecutul patriei. Ex
punerile au Ioc în sălile muzeului. 
„Se impune această formă de folosire 
a muzeelor, care sint nu numai păs
trătoare ale unor vestigii din trecu
tul unei țări, ci în același timp și o 
carte deschisă de învățătură și edu
cație, a precizat directorul muzeului, 
academicianul Constantin' Daicoviciu. 
Aici se combină în fond teoria cu 
materialul concret despre care se 
vorbește. Obiectele din muzeu prind 
viață prin explicațiile conferenția
rului, iar faptele istorice din vremuri 
trecute reînvie prin acele mărturii 
palpabile".

Prima expunere din acest ciclu i 
abordat probleme privind urmele 
unor străvechi civilizații pe pămîn- 
tul patriei și a fost susținută de cer
cetătorul Nicolae Vlassa, descoperi
torul cunoscutelor tăblițe de la Tăr- 
tăria.

★
La Constanța a luat ființă un cen

tru de studii ovidiene, în cadrul că
ruia specialiști din domeniul isto
riei, arheologiei, lingvisticii și litera
turii vor aprofunda cercetările pri
vind viața și opera marelui poet la
tin Publius OvidiU3 Naso, exilat la 
Pontul Euxin,

Centrul, al cărui președinte est« 
prof, univ. dr. docent N. Lascu, Iar 
director doctorandul Adrian Rădu- 
lescu, directorul Muzeului de arheo
logie din Constanța, își propune să 
organizeze conferințe, congrese, sim
pozioane privind viața și creația lui 
Ovidiu, să editeze publicații.

(Agerpres)
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PROGRAMUL X

17,25 Deschiderea emisiunii. Hand- i 
bal masculin : repriza a doua 
a meciului R.F.G. — Franța. 
(Trofeul Carpați). Transmi
siune directă din Sala Spor- i 
turilor de la Galați. Comen
tator : Cristian Țopescu.

18,00 Emisiune literară. Revista li
terară TV: „Reportajul și re
flectarea multilaterală a ac
tualității socialiste".
Interpret! de muzică popu
lară : Aneta Stan, Florica 
Ungur, Elena Macarie și Tl- 
beriu Ceia.
Steaua polară. Cabinet de 
orientare școlară și profesio
nală. Emisiune realizată în 
colaborare cu Ministerul 
Muncii. „Absolvenții și pro
ducția".
1001 de seri.
Telejurnalul de seară. 
Handbal masculin : repriza a 
doua a meciului România— 
Norvegia. (Trofeul Carpați). 
Transmisiune directă de Ia 
Galați. Comentator Cristian 
Topescu. 1
cincinalul tn acțiune : 10 mi
lioane tone de oțet.
Seară de teatru : „Fără fi
nal" de N. Damaschin. Piesă 
premiată la concursul de sce
narii TV. Tn distribuție ; 
Victor Rebengiuc, Ioana Ma- 
nolescu, Dina Cocea, Emil 
rtossu, Fory Etterle, Elena 
Aibu. Scenografia Teodora 
Dinulescu. Regla tanis Vea- . 
Iris.
..T-tre orgă si saxofon". Mu
zică ușoară cu Gerhard 
Rbmmer șl formația sa. 
Oameni și fapte. „Statorni
cie" — emisiune de Victor 
Teodoru și Sergiu Stejar. 
Telejurnalul de noapte.

PROGRAMUL It

pentru 
unități

și fără 
unele

vibrațiilor, 
de organe de 

De asemenea, 
mai vechi,

Sturdza Bu
din str. Alex, Sa- 

pentru Iubire — 20 
Comedie : Cher An-

„C.I. Nottara' (sala 
Adio Charlie — 19,30 

evreiesc de stat : Ac- 
19,30

stu-

cinema

1.15;

o Filarmonica de Stat „George 
Enescu" (Ateneul Român, sala 
Studio) • Ciclul : Tineri interpret 
pe scenele Filarmonicii. Recital 
de plan : Mioara Pândele ; Recl-

io; 16,30; 20
dragoste : SCALA — 
16,15; 19,45
Strogoff : BUCUREȘTI 
13,30; 16; 18,30; 21 
CAPITOL — 8,45; 11,30;

Tineri Interpret! : violonistul 
Arcadle Zancn.
Desene animate. 
Universitarla. Căminul 
dențesc — căminul nostru. 
Blocnotes de F.ugen Mândrie 
Buletin de știri.
Șlagăre si interpret! de 
tvtindeni.
FP’r» serial „Oameni 
luntăM (VIII) — ultimul

Momente remarcabile pe agenda

stagiunii muzicale

Concertele Orchestrei

simfonice de Stat

a U.R.S.S.
„întreaga viață ar

tistică a Orchestrei 
Simfonice de Stat — 
spunea compozitorul 
T. N. Hrennikov — 
este inseparabilă de 
creația muzicală so
vietică. Compozitorii 
sovietici consideră or
chestra 
Stat ca 
prieten 
gandist 
muzicii 
Haciaturian, 
levski, 
Mravinski, 
Klemperer, 
sky, George 
George 
Zecchi, Mehta au pu
tut aprecia, de la pu
pitrul dirijoral, cali
tățile indiscutabile 
ale ansamblului. 
Oistrah, și 
apoi Arthur 
stein, Samson 
țois, Yehudi 
hin, Van Cliburn 
rămas c..-_— 
de colaborarea cu a- 
ceastă remarcabilă 
orchestră.

simfonică de 
pe un bun 

și un propa- 
remarcabil al 

sovietice". 
Kaba- 

alături de 
Anosov, 
Stravin- 
Enescu, 

Georgescu,

Și
Richter, 

Rubin- 
Fran- 

Menu- 
î au 

entuziasmați

Pentru melomani, 
cele două concerte 
extraordinare ale Or
chestrei simfonice de 
Stat a U.R.S.S., sus
ținute Ia Ateneul Ro
mân — se înscriu ca 
două momente me
morabile, în acest 
început de stagiune. 
Am ascultat un pro
gram de muzică rusă 
tălmăcit pînă la vi
brația tainică, trans
mis cu temperament ; 
am putut urmări des
fășurarea unui am
plu aparat orchestral 
cu o bogăție și o dis
ciplină a sonorității, 
exemplare. L-am a- 
plaudat pe Evghenii 
Svetlanov — un diri
jor preocupat de ner
vul partiturii, de rit
mul continuu, ardent, 
de acel ritm care dă 
viață lucrării, care 
prinde , in mrejele lui 
auditoriul,' preocupat 
de momentele de res
pirație pe care nu le 
dorește șterse, ca 
părți intermediare, ci 
organic legate de re
venirile seînteietoare. 
A condus „Kamarin- 
skaia" de Glinka, con- 
turînd cu adevărat o 
fantezie de culori, îm
pletire de melancolie, 
de melopei molcome 
abia îngînate cu pa
tima și frenezia cân

tecului de joc. Urmă
rind evoluția lui Ev
ghenii Svetlanov in 
simfonia „Manfred" 
de Cealkovski am 
putut desluși cu ușu
rință că în afara asi
gurării dinamismului 
lucrării, a acelui mo
tor intern fără de 
care muzica se dis
persează, pierzind a- 
tenția ascultătorilor, 
in afara privirii de 
ansamblu asupra par
titurii, deci stăpînirea 
ei perfectă pentru a 
fi cuprinsă și dirija
tă ca un tot, el con
struiește clar, cu de
limitări precise nuan
țele, tempii, contras
tele, subliniind o dată 
mai mult avîntul, su
flul mișcării. S-a dez
văluit cu pregnanță 
tot zbuciumul lui 
Manfred — personaj 
tipic tumultuoasei pe
rioade a romantismu
lui — și prin el cla
ritatea dramaturgiei 
opusului ceaikovskian. 
De la „portretul" lui 
Manfred, de la ex
presia deznădejdii din 
partea de început a 
lucrării, pînă la fina
lul fantastic care a- 
duce imaginea iubitei 
— iscusința narării a 
fost evidentă. într-a- 
devăr, orchestra și-a 
demonstrat nu numai 
virtuozitatea, acura
tețea, promptitudinea 
atacului, stăpînirea 
nuanțelor, dar și ca
pacitatea de a mula 
sub mina dirijorului 
orice pasaj, de a-1 co
lora, de a-1 transfi
gura. Fascicolele so
nore din partea a 
doua, de exemplu, tn 
care pentru un mo
ment pana lui Ceai- 
kovski îndepărta su
ferința, personificînd 
natura, au avut ine
galabile sclipiri.

. ,.Am ascultat la re
petiție, apoi în sala 
de concert — spunea 
dirijorul Miliaî Bre- 
diccanu — Orchestra 
simfonică sovietică. 
Ca și în simfonia 
„Manfred", în Dansu
rile simfonice de Rah- 
maninov sau în Pre
ludiu la opera „IIo- 
vanscîna" ” de Mus
sorgsky (lucrare pre
zentată în versiunea 
îmbogățită, moderni
zată din punct de ve
dere orchestral a lui

Șostakovici, punin- 
du-i-se astfel in va
loare mai mult into
națiile specifice lui 
Mussorgski) — Or
chestra simfonică do 
Stat a U.R.S.S. — și-a 
dezvăluit pe deplin 
calitățile. Este lesne 
de remarcat tradiția 
incontestabilă a școlii 
rusești de vioară. 
Școala celebrului 
Auer se menține de-a 
lungul generațiilor, 
își arată roadele. Cit 
despre Evghenii Svet
lanov, dirijor despre 
care lumea muzicală 
internațională vor
bește din ce în ce 
mai mult, este un mu
zician de primă mă
rime".

Am ascultat așadar 
un program de mu
zică rusă într-o in
terpretare măiastră ; 
am aplaudat un diri
jor exigent, sensibil. 
Dar, dacă valoarea 
orchestrei era cunos
cută, dacă experiența 
dirijorului făcea Ioc 
cu ușurință personali
tății sale — t.înărul 
pianist Nikolai Petrov 
a fost realmente o 
surpriză. Un tehni
cian impecabil, care 
a susținut Concertul 
nr. 2 in do minor 
pentru pian și or
chestră de Rahmani- 
nov, parcă intr-o uni
că suflare, o tălmă
cire robustă, un torent 
de melodie, de im
petuozitate. Nici unul 
din momentele aces
tui concert nu a fost 
pierdut. Toate parcă 
au fost strînse să 
irumpă în largi su
prafețe de cantabili
tate. să niveleze dru
mul spre apoteoză. 
Un Coral de Bach — 
in tălmăcirea lui Pe
trov — a părut aproa
pe neverosimil ca pu
ritate stilistică după 
paginile lui Rahma- 
ninov.

Orchestra simfonică 
de Stat a U.R.S.S., 
dirijată de artistul 
poporului Evghenii 
Svetlanov șl avînd ca 
solist pe pianistul 
Nikolai Petrov — au 
adus un plus de stră
lucire stagiunii muzi
cale prin remarcabila 
lor prezență.

Smaranda 
OȚEANU

PE ECRANE

ASEDIUL

ȚARA Șl OAMENII
de rulmenți, care 
acest cincinal are 
considerabile la 
pentru care tre- 

pregătim cadrele 
să dezvoltăm re- 
cercetare cu pro-

Producție a studioului cinematografic „București". Scenariul : Cor- 
neliu Leu, Mircea Mureșan — după romanul „Puterea" de Corneliu 
Leu ; regia : Mircea Mureșan ; imaginea : George Cornea ; muzica : 
H. Maiorovici; decoruri : arh. Marcel Bogos. Cu : Ilarion Ciobanu, 
Sandu Sticlaru, Sebastian Papaiani, Mihaela Mihai, Ion Besoiu, 
George Aurelian, Dan Nuțu, Valeria Seciu, Octavian Cotescu, Geo 

Saizescu, Ioana Casetti

î

i
ț
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© Eliberarea (seria a ni-a) : PA
TRIA — r ------
© Vis de 
9,30; 12 45;
© Mihail
— 8,30; 11;
@ Oliver ;
14,30; 17,30; 20,30
o Scoate-ți pălăria cînd săruți : 
FESTIVAL - 9; 11,15; 13,30; 16;
18,30; 21
• Mihai Viteazul î CENTRAL - 
10; 14,30; 19
@ Marele premiu : LUCEAFĂRUL
— 9,30, 13; 16,30; 20
© Program pentru copil : DOINA
— 10
© Cortul roșu î DOINA — 11,30; 
16; 19,30
• Castanele sint bune : SALA
PALATULUI (3815) — 17,15; (3884)
— 20,15, FAVORIT — 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30, FEROVIAR
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45
• Așteptarea : LIRA — 15,30; 18;
20,15
q Romeo și Julieta : LUMINA —
9—19,30 în continuare
O Piața Roșie : AURORA
12; 16; 19,30

• Steaua de tinichea : VICTORIA
— A; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45,
GIULEȘTI — 10; 15,30; 17,45; 20
© Lampa Iul Aîadin : TIMPURI 
NOI — 9—17,30 in continuare
© Program de documentare ro
mânești : TIMPURI NOI - 19,15 
—20,30 în continuare
© Ritmuri spaniole : GRIVIȚA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, MO
DERN — 0; 11,15; 13,30; 16; t8,30; 
20,45
• N-am cîntat niciodată pentru
tata : MIORIȚA — 10; 12,30; 15; 
17,30; Z0. FLAMURA — 9; 11,15:
13,30; 16; 18,15; 20,30
© Mizerabilii (ambele serii) — 10;
13.15, Korle Wampe — 16,30; 18,45,
Scurte metraje Chaplin — 21 :
CINEMATECA (sala Union).
© Vinovatul este în casă : TOMIS 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30
e Asediul : VITAN - 16; 18; 20 
© Floarea de cactus : EXCEL
SIOR - 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30, MELODIA - 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 20,45, GLORIA - 9;
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30
© Săptămîna nebunilor : PACEA
— 15,45; 18; 20
© Aeroportul î BUCEGI — 10; 16;
19.15, FLOREASCA — 15,30; 19
© Povestirile lui Hoffmann: ARTA
— 15; 17,45; 20,15
© Articolul 420 : DRUMUL SĂRII
— 16; 19,30
© Vo! sări din nou peste băltoace: 
BUZEȘTI — 15,30; 18; 20,15

© Pe Donul liniștit (seriile I, TT): 
COSMOS — 15; 19
© Tick... Tick... Tick... ! FEREN
TARI — 15,30; 17,45; 20
© Șansa : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE 
POPOARE - 15,30; 17,45; 20
© Sunetul muzicii : CRÎNGAȘ1
— 15,30; 19
© Cromwell : POPULAR — 16; 19 
© Brigada Diverse în alertă : RA
HOVA - 15,30; 18; 20,15
© Cermen : PROGRESUL — 15,30; 
18; 20,15
© Omul orchestră : VIITORUL —
16; 18; 20
© Motodrama : VOLGA —
11.15; 13,30; 16; 18,15; 20,30 
© Floarea soarelui : MUNCA 
15,30; 18; 20,15
© Cele șapte logodnice ale capo
ralului Zbruev : UNIREA — 15,30; 
18; 20,ÎS
© Parada circului i MOȘILOR — 
16; 18; 20

tal de flaut t Ioan Ament — so 
e Teatrul de Operetă ; Prințesa 
circului — 19,30
• Teatrul Național „I.L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Take, Ian- 
ke șl Cadir — 20; (sala Studio). 
Cui 1-e frică de Virginia Woolf 7 
— 20
• Teatrul „Lucia 
landra" (sala " 
hia) : Iubire
o Teatrul de 
toine — 20
• Teatrul 
Magheru) :
® Teatrul . . . . 
tul de căsătorie
© Teatrul Giuleștl : Comedie eu 
olteni — 19,30
© Teatrul „Ion Creangă" : 
nocchio — 16
® Teatrul de revistă șl comedia 
„Ion Vasilescu" : Cînd revolvere
le tac — 19,30
© Teatrul satiric-muzlcal „C. Tă- 
nașe" (sala Savoy) : Vox Boema 
— 19,30
• A.T.M, (la sala Teatrului Mic): 
„Șapte balade" cu Tudor Gheor
ghe — 20
o Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) ; Elcfănțelul cu
rios — 15; 17
• Studioul „Casandra" : Șeful 
sectorului suflete

La Sala Dalles din 
Capitală s-a deschis o 
amplă expoziție de 
fotografii artistice din 
Uniunea Sovietică. 
Purtînd semnificati
vul titlu — „U.R.S.S. 
— țara și oamenii" — 
expoziția face parte 
din seria de manifes
tări prilejuite de ani
versarea Marii Re
voluții Socialiste din 
Octombrie.

Un număr impresio
nant de fotografii — 
sint prezentate 1500 
de lucrări realizate de 
558 de autori — se re
feră, in imagini deo
potrivă artistice și do
cumentare, la natura 
și oamenii Uniunii So
vietice.

De o remarcabilă va
loare artistică, ima
ginile fotografice își 
sporesc farmecul prin 
veridicitatea instan
taneelor obținute de 
artiști fotografi care 
sint corespondenți ai 
diferitelor agenții de 
presă, ziare, reviste 
sau membri ai unor 
fotocluburi. Observa
ția fină, sensibilă la 
structurile esențiale 
ale unui peisaj sau 
moment din viața unui 
om, este dublată de in
tuirea exactă a acelor 
detalii și principii de 
compoziție ce acordă 
imaginii viabilitatea 
actului artistic. Suc
cesul pe care îl repur
tează expoziția este 
pe deplin elocvent. Se
lecția de fotografii 
„U.R.S.S. — țara și 
oamenii" a fost pre
zentată la Moscova și 
in fața a peste două 
milioane de vizitatori 
din R.D. Germană, Ce
hoslovacia, ' Canada, 
Franța, Laos, Japonia,

Berlinul occidental, 
Elveția, Statele Uni
te ale Americii.

Prin intermediul 
imaginilor fotografice 
străbatem natura atît 
de diversă a țării — 
ghețurile Arcticii, fau
na luxuriantă a Cau- 
cazului, deșerturile A- 
siei Centrale, taigaua 
siberiana, stepele U- 
crainei, marile fluvii 
și așezări urbane. Pi
torescul naturii fas
cinează pe artistul fo
tograf, în egală măsu
ră cu semnele inter
venției omului în a- 
ceste teritorii imen
se, altădată aproape 
necunoscute. Obiecti
vul fotografic înregis
trează spațiul alb al 
întinderilor arctice pe 
care, accentuînd des
fășurarea orizontului, 
se înscriu siluetele u- 
mane. în deschiderile 
stepei apare geome
tria severă a arături
lor. Totul este impreg
nat de prezența omu
lui, de la scenele în 
care îl întîlnim acti- 
vind nemijlocit pînă 
la acele priveliști ce 
respiră un lirism a- 
parte, nostalgia unul 
peisaj de Levitan sau 
cadrul de natură schi
țat de Esenin.

O parte a imaginilor 
îl prezintă pe Lenin și, 
în acest fel, expoziția 
— deschisă in preaj
ma aniversării Marii 
Revoluții Socialiste 
din Octombrie — își 
subliniază sensul ju
biliar. Transformările 
epocale care au avut 
loc în anii construc
ției socialiste sînt sur
prinse de către artiștii 
fotografi în expresia 
unor edificii, dar și în 
noua dimensiune mo

rală a oamenilor. Un 
capitol al expoziției 
poartă titlul „Simfonia 
Leningradului" și este 
una din cele mai zgu
duitoare mărturii ale 
luptei poporului so
vietic pentru apărarea 
patriei, ale acelui me
morabil act de rezis
tență umană in fața 
distrugerii provocate 
de fascism.

Variate, preocupări
le oamenilor sovietici 
își regăsesc unitatea 
în participarea la ac
tivitatea de construire 
a țării. în sute și sute 
de ipostaze se reia, 
mereu, chipul omului 
activ, dăruit muncii 
sale. Fotografiile ofe
ră portretele cosmo- 
nauților sovietici și 
vederi de ansamblu 
ale uriașelor cosmo- 
droame ce se deschid 
cercetării spațiului, li 
urmărim pe oameni 
în locurile de muncă, 
în fabrici sau la cul
turile- agricole, în la
boratoare. Universită
țile și școlile vorbesc 
despre dezvoltarea în
vățămîntului ; multe 
imagini prezintă pe 
creatorii de artă, de la 
meșterii olari pînă la 
celebri pianiști, ba
lerini, actori de tea
tru și film, pictori și 
sculptori.

Reporterii reușesc 
performanțe artistice 
prezentînd realitatea 
în toată semnificația 
ei umană și socială. 
Prin aceste calități, 
expoziția de fotografii 
artistice „U.R.S.S. —
țara și oamenii" este 
un autentic mesaj al 
poporului sovietic.

Constantin PRUT
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Primirea de către președintele 
Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, 

a scrisorilor de acreditare

Cronica zilei

a ambasadorului Republicii Democratice 
Populare a Yemenului

Luînd cuvîntul cu prilejul pre
zentării scrisorilor, ambasadorul 
Aii Abdul Razzak-Bazib a transmis 
președintelui Consiliului de Stat 
al României, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, și poporului român un 
cordial salut din partea președin
telui Consiliului Prezidențial al Re
publicii Democratice Populare a 
Yemenului, Salem Rabya Aii, a 
guvernului și a poporului yemenit.

„Țara noastră — a spus vorbito
rul — privește cu admirație și a- 
preciază uriașele succese dobîndite 
de țara dumneavoastră, sub condu
cerea Partidului Comunist Român, 
în construirea societății socialiste, 
precum și rolul măreț pe care ea 
îl are în realizarea aspirațiilor de 
dreptate a popoarelor, în lupta lor 
împotriva colonialismului și impe
rialismului.

Poziția țării dumneavoastră de 
sprijinire a luptei naționale din Re
publica Democratică Populară a 
Yemenului, a poporului yemenit și 
a națiunii noastre arabe pentru 
cauza libertății și progresului, pen
tru democrație și socialism consti
tuie, domnule președinte, un mare 
ajutor în lupta noastră dreaptă și 
de viitor".

în continuare, vorbitorul a evo
cat lupta poporului yemenit împo
triva dominației imperialiste, pen
tru dobîndirea, la 30 noiembrie 
1968, a independenței și suverani
tății naționale. „Consecințele domi
nației coloniale — a subliniat el — 
care a durat peste 120 de ani, a ex- 
ponenților ei interni și a politicii 
promovate în toată această perioa
dă de ocupație au pus tînăra noas
tră republică în fața unor mari di
ficultăți de ordin social și econo
mic. Totodată, republica noastră 
continuă să fie confruntată cu ac
țiuni complotiste permanente din 
partea forțelor imperialismului 
mondial și ale reacțiunii, care ur
măresc lichidarea cuceririlor noas
tre progresiste, frînarea dezvoltă
rii noastre naționale și democra
tice.

Țara mea se află astăzi In faza 
cuceririi libertății naționale și de
mocratice depline, duce o luptă 
pentru construcția internă, pentru 
lichidarea urmărilor colonialismu
lui și dejucarea numeroaselor com
ploturi urzite de forțele colonialis
te, imperialiste și de agenții aces
tora din rîndurile reacțiunii".

Subliniind că revoluția yemenită 
este o parte integrantă a mișcării 
de eliberare națională arabe, a miș
cării de eliberare națională pe plan 
mondial, vorbitorul a spus în con
tinuare : „Sîntem ferm convinși că 
revoluția noastră, care unește for
țele patriotice, democratice și pro
gresiste, sub conducerea Frontului 
Național, în strînsă colaborare cu 
forțele socialiste, de eliberare și 
progresiste din lumea întreagă, ca
pabile să obțină mari succese șî 
mari victorii împotriva forțelor 
imperialismului și reacțiunii, va 
merge pe calea sa eroică și nemu
ritoare, pentru realizarea deplină a 
aspirațiilor poporului nostru.

Noi, cei din Republica Democra
tică Populară a Yemenului, simțim 
sprijinul și ajutorul dumneavoastră 
în lupta noastră de viitor, pentru 
construcția internă, pentru progres 
și lichidarea urmărilor imperialis
mului și a comploturilor sale".

în încheiere, ambasadorul ye
menit a spus :

„Este pentru mine o mare cinste 
să fiu primul ambasador al țării 
•rieîxî în România, țară prietenă. 
Vă asigur că voi depune toate e- 
forturile pentru a-mi aduce con
tribuția la dezvoltarea și consoli
darea relațiilor de prietenie dintre 
țările noastre".

Luînd cuvîntul, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a mulțumit 
pentru urările ce i-au fost adre
sate și a transmis președintelui 
Consiliului Prezidențial al Repu
blicii Democratice Populare a Ye
menului, Salem Rabya Aii, guver
nului și poporului yemenit un cald 
salut și urări de noi succese pe 
calea dezvoltării economice și so
ciale independente a țării.

„Poporul român — a spus tova
rășul Nicolae Ceaușescu — care 
în trecut a cunoscut, ca și poporul 
dumneavoastră, exploatarea și a- 
suprirea străină, șî-a luat, de mai

bine de un sfert de veac, soarta în 
propriile mîini și, în prezent, mun
cește cu abnegație pentru făurirea 
pe pămîntul României a societății 
socialiste multilateral dezvoltate, 
care să-i asigure o viață liberă, fe
ricită și prosperă. Desfășurîndu-și 
larg forțele sale creatoare în a- 
ceastă măreață operă, poporul ro
mân militează, totodată, în mod 
ferm, alături de celelalte popoare, 
de forțele revoluționare și progre
siste de pretutindeni, pentru asi
gurarea unui climat de pace, secu
ritate și colaborare internațională.

România dezvoltă colaborarea 
multilaterală cu toate statele lumii, 
fără deosebire de orînduirea lor 
socială, contribuie activ la promo
varea în viața internațională a u- 
nor raporturi întemeiate pe princi
piile independenței și suveranității 
naționale, egalității în drepturi, 
neamestecului în treburile interne, 
avantajului reciproc, pe excluderea 
forței și amenințării cu forța din 
raporturile internaționale ; ea ac
ționează în mod consecvent pentru 
consfințirea dreptului sacru al fie
cărui popor de a-și hotărî singur 
destinele, potrivit aspirațiilor și 
voinței proprii".

în continuare, președintele Con
siliului de Stat a spus :

„Doresc să relev că în politica ex
ternă a Republicii Socialiste Româ
nia un loc important îl ocupă 
dezvoltarea relațiilor prietenești, de 
colaborare economică, politică și 
culturală multilaterală cu tinerele 
state independente din Africa, 
Asia și de pe alte continente, cu po
poarele care luptă pentru emanci
parea lor economică, socială și na
țională.

îmi este plăcut să evoc, cu aceas
tă ocazie, sentimentele de caldă 
simpatie pe care poporul român le 
nutrește față de lupta popoarelor 
arabe pentru apărarea independen
ței și suveranității lor naționale, 
împotriva imperialismului și neoco- 
lonialismului, pentru dezvoltare de 
sine stătătoare pe calea progresului 
și civilizației".

„în țara noastră — a spus tova
rășul Nicolae Ceaușescu — este cu
noscută și apreciată lupta plină de 
sacrificii dusă de poporul țării 
dumneavoastră, sub conducerea 
Frontului Național, pentru indepen
dență națională, împotriva ameste
cului străin, pentru o viață demnă 
și liberă. Sînt cunoscute, de aseme
nea, și se bucură de o caldă simpa
tie, eforturile poporului yemenit 
pentru dezvoltarea economiei, cul
turii, învățămîntului, activitatea sa 
pentru punerea în valoare a resur
selor naturale ale țării, pentru apă
rarea și consolidarea independenței 
naționale, împotriva uneltirilor 
cercurilor imperialiste și neocolo- 
nialiste.

Este un motiv de reală satisfacție 
pentru noi să constatăm că bunele 
relații existente între Republica 
Socialistă România și Republica 
Democratică Populară a Yemenului 
cunosc un curs ascendent.

Contactele realizate în acest an 
între țările noastre, pe linie de stat 
și de partid, cît și acordurile în
cheiate au făcut posibilă o mai 
bună cunoaștere a preocupărilor și 
realizărilor reciproce, au creat con
diții prielnice pentru consolidarea 
și extinderea continuă a relațiilor 
de prietenie și colaborare între cele 
două popoare. Acreditarea dum
neavoastră în calitate de prim am
basador al Republicii Democratice 
Populare a Yemenului la Bucu
rești constituie o dovadă în plus 
a evoluției pozitive și a intensifi
cării raporturilor dintre țările 
noastre".

în încheiere, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a urat noului ambasador 
succes deplin în îndeplinirea misi
unii ce i s-a încredințat și l-a asi
gurat de întregul sprijin al Consi
liului de Stat, al guvernului român 
și al său personal.

După solemnitatea prezentării 
scrisorilor de acreditare, președin
tele Consiliului de Stat, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a avut o convor
bire cordială, prietenească cu am
basadorul Aii Abdul Razzak-Bazib.

La ceremonia prezentării scriso
rilor și la convorbire au participat 
Constantin Stătescu, secretarul 
Consiliului de Stat, și Corneliu Mă- 
nescu, ministrul afacerilor ex
terne.

Corneliu Mănescu, ministrul aface
rilor externe al Republicii Socialiste 
România, a primit, din partea minis
trului afacerilor externe al Republi
cii Algeriene Democratice și Popu
lare, Abdelaziz .Bouteflika, o telegra
mă de mulțumire pentru felicitările 
transmise cu prilejul zilei naționale 
a Algeriei.

*
Cu ocazia celei de-a XVIII-a ani

versări a proclamării independenței 
Cambodgiei, ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste Româ
nia, Corneliu Mănescu, a adresat o 
telegramă de felicitare ministrului 
afacerilor externe al Cambodgiei, Sa
rin Chhak.

★

în cadrul manifestărilor culturale 
recomandate de UNESCO pe anul 
1971, luni a avut loc în București o 
seară omagială dedicată împlinirii a 
260 de ani de Ia nașterea lui M. V. 
Lomonosov.

Personalitatea marelui om de ști
ință și poet rus a fost evocată de 
prof. Paul Popescu-Neveanu și prof, 
univ. Mihail Novicov, director ad
junct al Institutului de istorie și teo
rie literară „George Călinescu".

Manifestarea, organizată de Consi
liul Culturii și Educației Socialiste, 
Uniunea Scriitorilor și Comisia națio
nală a Republicii Socialiste România 
pentru UNESCO, s-a încheiat cu 
filmul documentar „Urmașii lui Lo
monosov".

La Muzeul de artă din Craiova a 
avut loc luni la amiază vernisajul ex
poziției de grafică „Școala vieneză a 
realismului fantastic", găzduită în 
țara noastră în cadrul acordurilor 
culturale cu Austria. La vernisaj au 
luat parte cadre didactice și studenți 
de la Universitate, cercetători de la 
centrul din localitate al Academiei de 
științe sociale și politice, oameni de 
cultură și artă. Paul Rezeanu, directo
rul muzeului, și Rudolf Bogner, consi
lier al Ambasadei Austriei la Bucu
rești, au rostit alocuțiuni despre locul 
expoziției în lărgirea relațiilor cultu
rale dintre cele două țări. Expoziția 
reunește peste 70 de lucrări in acua
rele, desene și gravuri semnate de 
artiști austrieci.

*
La Rm. Vîlcea, sub egida comitetului 

județean pentru cultură și educație 
socialistă, s-a deschis expoziția itine
rantă „Generalul Gheorghe Magheru, 
omul și epoca sa". Expoziția cuprin
de o selecție reprezentativă de 2 000 
documente, multe inedite, despre 
personalitatea și rolul acestuia în re
voluția de la 1848. Sînt expuse, de a- 
semenea, scrisori inedite din cores
pondența generalului Magheru cu Ni
colae Bălcescu, Dimitrie Bolintinea- 
nu, Ștefan Golescu, Nicolae Golescu, 
Ion Ghica și alții. Exponatele vor 
constitui fondul muzeistic al expozi
ției permanente ce se va deschide 
anul viitor la Rîureni.
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vremea
Ieri în țară : Vremea s-a menținut 

frumoasă șl călduroasă în jumătatea 
de sud-est a țării, unde cerul a fost 
variabil, mai mult senin. în restul ță
rii, cerul s-a înnorat treptat, iar în 
nordul Banatului, Crișana, Maramureș, 
nord-vestul Transilvaniei a plouat. în 
munții Apuseni și Rodnei s-a semna
lat lapoviță șl ninsoare. Vîntul a su
flat slab pînă Ia potrivit. Temperatu
ra aerului la ora 14 oscila între 9 grade 
la Cluj șl 20 la Calafat și Băileștl. In 
București: Vremea a fost frumoasă

și călduroasă. Cerul mal mult senin. 
Vin tul a suflat în general slab. Tem
peratura maximă a atins 18 grade.

Timpul probabil pentru 10, 11 șl 12 
noiembrie. In țară : Vreme în curs de 
răcire începînd din nord-vestul țării. 
Cerul va prezenta înnorări mai accen
tuate în vestul și nordul țării unde și 
ploile vor fi mai frecvente. In regiu
nea de munte se va semnala lapoviță 
și ninsoare. Vînt potrivit. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse între zero 
și 8 grade, izolat mai coborîte în a 
doua parte a intervalului, iar maxi
mele între 5 și 15 grade, mai ridicate 
în Muntenia și Dobrogea, la început. 
In București : Vreme în general fru
moasă, cu cerul variabil In prima 
parte a intervalului, apoi cerul se va 
înnora treptat și va ploua. Vînt po
trivit. Temperatura va scădea spre 
sfîrșltul intervalului.

Primirea ia C.C. al P.C.R. a delegației 
Asociației de prietenie sovieto-română

Luni, tovarășul Leonte Răutu, 
membru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, a primit dele
gația Asociației de prietenie sovieto- 
română, condusă de tovarășul Ghe- 
ronti Leontievici Kamaev, președin
tele Comitetului pentru învățămîntul 
profesional și tehnic de pe lingă Con
siliul de Miniștri al R.S.F.S. Ruse, 
deputat în Sovietul Suprem al 
R.S.F.S. Ruse, care, la Invitația Con
siliului General A.R.L.U.S., a parti
cipat la festivitățile organizate in

țara noastră cu prilejul celei de-a 
54-a aniversări a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie.

La primire, care s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă caldă, tovărășească, au 
luat parte Vasile Vlad, șef de sec
ție la C.C. al P.C.R., și Mihail Ro- 
șianu, președintele Consiliului Gene
ral A.R.L.U.S. '

A fost de față V. I. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București.

(Agerpres)

VIZITELE DELEGAȚIEI DE SPECIALIST!
7 7

IN CONSTRUCȚII DIN TANZANIA
Luni dimineața, delegația de spe

cialiști în construcții din Tanzania, 
condusă de John Aaron Mhaville, 
ministrul terenurilor, locuințelor și 
dezvoltării urbane, a făcut o vizită Ia 
Comitetul de Stat pentru Economia și 
Administrația Locală, unde a avut o 
întrevedere cu Petre Blajovici, preșe
dintele comitetului.

La întrevedere au luat parte vice
președinți ai C.S.E.A.L., reprezentanți 
ai Ministerului Industriei Construcți
ilor de Mașini, Ministerului Comerțu
lui Exterior, Ministerului Industriei 
Materialelor de Construcții, Consiliu

lui popular al municipiului București, 
specialiști.

în aceeași zl, membrii delega
ției au avut convorbiri Ia Mi
nisterul Industriei Materialelor de 
Construcții cu ing. Valeriu Cristescu, 
adjunct al ministrului. De asemenea, 
au făcut o vizită Ia Consiliul popular 
al municipiului București, unde s-au 
întilnit cu Dumitru Joița, prim-vice- 
președinte al comitetului executiv.

în cursul după-amiezii, oaspeții au 
vizitat cartiere noi de locuințe, mo
numente istorice și de artă din Capi
tală.

(Agerpres)

în sprijinul

țărănimii muncitoare
0 HOTĂRÎRE A CONSILIULUI DE MINIȘTRI

în scopul înlesnirii posibilităților 
membrilor cooperativelor agricole de 
producție și țăranilor cu gospodărie 
individuală de a cumpăra aparate de 
radio și televizoare, printr-o hotărîre 
a Consiliului de Miniștri au fost aduse 
unele îmbunătățiri condițiilor de vîn- 
zare cu plata în rate a acestor pro
duse.

Potrivit noilor reglementări, pot să 
cumpere în rate televizoare și apa
rate de radio și țăranii cu gospodărie 
individuală. în același timp, pentru

țăranii cooperatori și cei cu gospodă
rie individuală, cuantumul acontului 
ce trebuie achitat la cumpărare a fost 
redus de la 30—50 la sută la 15—30 
Ia sută din valoarea mărfii, iar nu
mărul ratelor lunare a fost mărit de 
la 12 la 24.

Prin aceste modificări, acontul și 
numărul de rate pentru țărani sînt 
aceleași ca și pentru salariații, pen
sionarii și membrii cooperativelor 
meșteșugărești.

(Agerpres)

ÎN JUDEȚUL ARGEȘ

O nouă societate culturală
In comuna Valea Mare-Pravăț. 

județul Argeș, a fost înființată, re
cent, societatea culturală „George. 
Topirceanu". Cu acest ..prilej, pârtiei- 
panții la adunarea de constituire au 
adresat o telegramă Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în care se spune, printre altele : 
Ținînd seama de evenimentul pc 
care-1 trăim, ne angajăm ta mod 
solemn. iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să desfășurăm o largă 
activitate in direcția ridicării comu
nei noastre la un nivel de cultură 
corespunzător cerințelor societății

■loastre multilateral dezvoltate. Ne 
angajăm, totodată, să facem ca tră
săturile moral-politice ale comuniști
lor — hărnicia, cinstea, onoarea și 
demnitatea socialistă — să devină 
■.răsături de caracter ale tuturor ce
tățenilor ce trăiesc și muncesc la 
poalele Mateiașului.

Aplicînd și respectînd statutul a- 
doptat de societatea noastră cultu
rală, încredințăm conducerea parti
dului nostru, pe dumneavoastră, to
varășe Nicolae Ceaușescu, personal, 
că ne vom avînta cu toate puterile 
noastre pe drumul înălțării vieții 
spirituale a comunei noastre.

• SPORT • SPORT •

ÎNCEPÎND DE AZI

SPORT • SPORT « SPORT » SPORT

„Săptămâna handbalului11

la Galați
o „TROFEUL CARPAȚI" - ÎN CENTRUL ATENȚIEI

Galațiul, gălățenii și, desigur, echi
pele participante sînt gata pentru în
ceperea celui de-al 12-lea „Trofeu 
Carpați", competiție de handbal cu 
un bun renume pe plan internațio
nal. Ca și la cele mai multe din edi
țiile precedente, la ediția actuală a 
„Trofeului Carpați" au fost invitate 
— și au acceptat invitația — selec
ționate reprezentative dintre cele 
mai prestigioase, unele clasate prin
tre fruntașele marilor întreceri, in
clusiv de nivelul campionatelor mon
diale. Handbalul românesc — în du
bla sa calitate : de organizator și de 
competitor — are ca oaspeți și ca 
parteneri în întrecere handbaliști din 
Iugoslavia (medaliați cu bronz la 
campionatele mondiale), R.F. a Ger
maniei (locul V la C.M.), Ungaria 
(locul VIII), Franța, Norvegia, Spa
nia. Dacă adăugăm faptul că, după 
cum se știe, echipa noastră reprezen
tativă deține titlul mondial (avînd, 
de drept, un loc în turneul final al 
Jocurilor Olimpice ’72, ca și R.F.G.. 
în calitate de țară organizatoare), re
zultă limpede pentru oricine impor
tanța turneului de la Galați, valoa
rea lui tehnică ușor de anticipat, e- 
chilibrul de forțe ce se anunță foarte 
posibil in majoritatea meciurilor.

Interesul pentru „Trofeul Carpați" 
este ilustrat, totodată, și de numero
șii . ziariști de peste hotare, care — 
fie însoțind echipele din țările res
pective, fie venind din alte țări unde 
handbalul este toarte popular — au 
sosit la Galați, nu numai pentru a-i 
urmări pe medaliații mondialelor, ci

și — de ce nu '! — pentru a-i cunoaș
te pe cei mai îndreptățiți aspiranți 
la locurile fruntașe ale turneului o- 
iimpic. '

Competiția, care începe astăzi după- 
amiază (ora 15,30) în sala sporturilor 
din Galați, se anunță, așadar, pasio
nantă, atractivă, cu mare priză la 
public. Bănuim că tribunele vor fi 
arhipline ; gălățenii care nu vor fi 
in posesia biletului de intrare, ca și 
amatorii de handbal din toată țara 
au posibilitatea să urmărească în 
direct, prin intermediul televiziunii, 
aspecte de la cele mai importante 
meciuri. Din programul de astăzi, 
spre exemplu — cuprinzînd, !n ordi
ne, meciurile lugoslavia-România II, 
R.F.G.-Franța, Ungaria-Spania, Ro
mânia I-Norvegia — televiziunea 
transmite repriza a doua a partidei 
R.F.G.-Franța (ora 17,25) și repriza 
a doua a partidei România-Norvegia 
(ora 20).

I. D.

® Ramâniu-Japoma 
(feminin), vineri seara

Aseară a sosit tn Capitală echipa 
feminină de handbal a Japoniei. 
Oaspetele vor intîlni vineri seara, la 
Galați, echipa României. Revanșa jo
cului se va disputa a doua zi la Bucu
rești.

HANDBALISTELE NOASTRE S-AU COMPORTAT SLAB 
ÎN TURNEUL DIN R.F.G.

Turneul internațional feminin de 
handbal, desfășurat în trei orașe din 
R.F. a Germaniei, s-a încheiat la Rot 
(Heidelberg) cu victoria selecționa
tei Iugoslaviei, urmată de echipele 
R.F. a Germaniei, Danemarcei și Ro
mâniei.

In ultima zi a competiției s-au în
registrat următoarele rezultate : Da- 
nemarca-lugoslavia 1Ș—12 (7—7) ; 
R.F. a Germaniei-România 14—13 
(4-8).

viața internațională

Solidaritate deplină 
cu Supta eroică 

a poporului cambodgian
Ziua de 9 noiembrie are pentru 

poporul cambodgian semnificația 
unui moment de hotar in istoria ță
rii — proclamarea în urmă cu 18 
ani a independenței naționale, 
încununare a luptei îndelungate 
împotriva dominației coloniale, cu
cerirea independenței avea să fie 
consfințită un an mai tîrziu, în 1954, 
prin Acordurile de la Geneva cu 
privire la restabilirea păcii în In
dochina, care garantau în mod so
lemn dreptul poporului cambodgian 
de a-și hotărî singur destinele.

După cum se știe, Cambodgia a 
fost supusă însă ani de-a rîndul 
unor permanente presiuni și acte 
de amestec în treburile interne 
din partea imperialismului ame
rican, culminînd cu invazia armată, 
în aceste condiții, a avut loc lovi
tura de stat reacționară din mar
tie 1970, în urma căreia puterea a 
fost uzurpată de regimul marionetă 
Lon Noi — Sirik Matak. Poporul 
cambodgian a fost astfel nevoit să 
ia din nou armele, să-și mobilizeze 
toate resursele pentru respingerea 
agresiunii și apărarea ființei sale 
naționale. Forțele patriotice cam
bodgiene, sub conducerea Frontului 
Unit Național (FUNK) și a Guver
nului Regal de Unitate Națională, 
au declanșat ample acțiuni ofensive 
pe întreg teritoriul țării, eliberînd, 
rînd pe rind, importante centre 
populate și provocind grele pierderi 
inamicului. Pină în prezent a fost 
eliberată o suprafață reprezentind 
opt zecimi din teritoriul național, 
unde trăiesc cinci milioane de lo
cuitori. în toate regiunile eliberate 
au luat ființă comitete ale FUNK 
la nivel de sat. oraș, district, care 
au înlocuit administrația regimului 
de la Pnom Penh și ale căror atri
buții se extind asupra tuturor do
meniilor de activitate : economic, 
militar, social-cultural etc. Știrile 
transmise de agențiile de presă in
formează zilnic despre operațiunile 
temerare întreprinse de patrioți, 
inclusiv în imediata apropiere a 
Pnom Penh-ului,. provocind derută 
în rîndurile marionetelor.

Lupta eroică a poporului cam
bodgian se bucură de caldă simpa
tie și sprijin pe plan internațional. 
Este semnificativ în acest sens și 
faptul că 28 de țări au recunoscut 
Guvernul Regal de Unitate Națio
nală ca singurul guvern legal și le
gitim al Cambodgiei.

Poporul român urmărește cu cal
dă simpatie și profundă solidaritate

lupta eroică a popoarelor viet
namez, cambodgian și laoțian pen
tru apărarea dreptului lor sacru la 
libertate și independență națională. 
Condamnînd intervenția imperialis
tă în Indochina, România, împreună 
cu celelalte forțe progresiste de pre
tutindeni, cere să se pună capăt a- 
gresiunii, să fie retrase definitiv și 
necondiționat toate trupele america
ne și ale aliaților lor din Peninsula 
Indochineză, să fie asigurate con
dițiile ca cele trei popoare să-și re
zolve singure problemele interne, 
fără nici un amestec din afară.

Țara noastră a condamnat în 
repetate rînduri actele de ames
tec ale S.U.A. in treburile interne 
ale Cambodgiei — stat independent 
și neutru. După lovitura de stat 
pusă Ia cale de cercurile imperia
liste, România s-a numărat printre 
primele state care au salutat con
stituirea Guvernului de Unitate 
Națională și l-au recunoscut oficial 
ca unic reprezentant legitim al 
Cambodgiei.

O contribuție de preț la Întărirea 
relațiilor de prietenie și solidarita
te dintre popoarele român și cam
bodgian au adus-o întîlnirile și con
vorbirile oficiale ale tovarășilor 
Nicolae Ceaușescu și Ion Gheorghe 
Maurer cu Samdech Norodom Sia- 
nuk, șeful statului cambodgian, 
președintele FUNK, și Samdech 
Penn Nouth, prim-ministru al Gu
vernului Regal de Unitate Națio
nală al Cambodgiei, cu ocazia vizi
tei făcute în vara aceasta în R.P. 
Chineză. Convorbirile româno-cam- 
bodgiene au prilejuit o reafirmare 
a acestor legături, evidențiind do
rința ambelor părți de a dezvolta 
în continuare solidaritatea dintre 
țările și popoarele noastre, în inte
resul reciproc, al luptei împotriva 
imperialismului, al cauzei păcii și 
progresului în lume. Așa cum se 
subliniază în comunicatul comun 
cu privire la aceste convorbiri, 
„Cele două părți și-au reafirmat 
încrederea că popoarele cambod
gian, vietnamez și laoțian, acțio- 
nînd unite, pe baza declarației co
mune adoptate la conferința la ni
vel inait a popoarelor din Indo
china, și bucurîndu-se de sprijinul 
tuturor forțelor democratice, pro
gresiste, de pretutindeni, vor obți
ne cu siguranță victoria...".

Cu prilejul sărbătorii naționale 
a Cambodgiei, poporul român urea
ză noi succese poporului cambod
gian în lupta sa dreaptă pentru li
bertate și independență națională.

Fruntașii 
hocheiului 
au început 

campionatul
Duminică seara, pe patinoarul 

artificial din Galați s-a înche
iat primul tur al grupei B a 
campionatului republican de ho
chei. Echipa Dunărea Galați a 
terminat neînvinsă cele trei me
ciuri susținute (în ordine : 10—2 
cu Tirnava Odorhei, 3—1 cu A- 
vintul Gheorghieni și 3—2 cu 
I.P.G.G. București). Ieri după- 
amiază, pe patinoarul „23 Au
gust" din Capitală, a început 
turneul echipelor din grupa A, 
eșalonul fruntaș al hocheiului 
nostru : Dinamo, Steaua, Avîn- 
tul Miercurea ;Ciuc, Agronomia 
Cluj.

Aseară, în campionatul națio
nal de hochei pe gheață, Steaua 
a învins cu scorul de 8—2 (2—1, 
1—I, 5—0) pe Avintul Miercurea 
Ciuc/în cel de-al doilea joc, Di
namo București a întrecut cu 
scorul de 12—1 (2—1, 8—0, 2—0) 
pe Agronomia din Cluj.

Astăzi după-amiază, tot pe pa
tinoarul „23 August", au loc alte 
două meciuri : Dinamo—Avintul 
(ora 16,30) și Steaua—Agrono
mia (ora 18,30),

A

In cîteva rînduri
TENIS DE MASA. - La Palatul 

Sporturilor din Pekin au luat sfîrșit 
întrecerile pe echipe ale turneului 
afro-asiatic de tenis de masă, com
petiție ce a reunit jucătoare și jucă
tori din 54 de țări de pe cele două 
continente.

Concursul feminin a fost cîștigat de 
reprezentativa R.P. Chineze, care in 
ultimele două meciuri a întrecut cu 
3—2 echipa Japoniei și cu 3—1 for
mația R.P.D. Coreene. Pe locul se
cund s-a clasat R. P. D. Coreeană, în
vingătoare eu 3—2 în fața selecționa
tei Japoniei. La masculin, victoria a 
revenit Japoniei, care a dispus cu a- 
celași scor — 5—2 — de formațiile 
R. P. Chineze și R. P. D. Coreene. 
Locul doi a fost ocupat de R. P. D. 
Coreeană, învingătoare cu 5—1 în 
meciul cu R. P. Chineză.

Curs ascendent 
al raporturilor de colaborare

Italia zilelor noastre 
este angrenată intr-un 
efort susținut consacrat 
reînnoirii structurilor 
sale, așa cum o demon
strează ansamblul de 
programe și reforme ce 
se află, chiar in aceste 
zile, în dezbaterea par
lamentului. Totodată, 
un șir de probleme ale 
vieții economico-socia- 
le continuă să rămină 
în dosarul „de rezol
vat".

Una dintre trăsătu
rile definitorii ale e- 
voluției social-politice 
a Italiei o constituie 
preocuparea pentru 
extinderea conlucrării 
cu alte state in dome
nii din cele mai va
riate. In acest cadru 
se înscriu și relațiile 
dintre România și Ita
lia, care înregistrează 
o continuă adincire și 
amplificare.

Este cunoscut că in
tre România și Italia 
se dezvoltă, pe plan 
politic, relații recipro
ce prietenești, stimu
late de dorința celor 
două popoare de a 
multiplica vechile le
gături, cu adinei rădă
cini in trecutul isto
ric, de a-și aduce o 
contribuție sporită la 
cauza destinderii și 
securității în Europa și 
tn lume. In ansamblul 
dezvoltării pozitive a 
relațiilor româno-ita- 
liene, un loc însemnat 
il ocupă colaborarea 
economică și comer
cială. Este de relevat 
faptul că unei creșteri 
cantitative — Italia o- 
cupă locul al doilea in 
cadrul schimburilor 
României cu țările oc
cidentale — i se aso
ciază încă un ele
ment, de valoare in
discutabilă : se schim
bă treptat structura ex
porturilor românești, 
crescind ponderea bu
nurilor industriale. 
Participarea cu regu
laritate a României — 
anul acesta cu șase 
pavilioane — la Tir- 
gul internațional de 
la Milano, precum și 
la cele de la Bari, 
Padova, Verona, Bo
logna, este o expresie 
semnificativă a inte

resului reciproc pen
tru adincirea acestui 
proces. Evident, nu se 
poate afirma că au 
fost folosite toate po
sibilitățile decurgind 
din potențialul sporit 
și progresul tehnico- 
științific al economiei 
noastre, mai ales in 
sectoarele electroteh
nic, mașini-unelte, 
mijloace de trans
port auto și trac
toare, instalații sau 
subansamble pentru 
industria chimică și 
rafinării. în acest 
sens, se poate spune
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că participarea, pen
tru prima oară, a 
României la Salonul 
internațional auto de 
la Torino, deschis zi
lele trecute, cu auto
vehicule de teren, a 
evidențiat posibilități 
sporite de a se par
curge noi etape pe ca
lea cooperării.

Cunosc o continuă 
dezvoltare și relațiile 
in domeniul culturii 
și științei. La Roma 
iși desfășoară cu suc
ces activitatea vechiul 
lăcaș de cultură româ
nească „Academia di 
Romania", care aduce 
o contribuție prețioa
să la o mai bună cu
noaștere reciprocă, la 
dezvoltarea prieteniei 
tradiționale dintre po
poarele român și ita
lian, la intensificarea 
schimbului de valori 
culturale. Totodată, la 
București, după cum 
se știe, funcționează 
un Institut de cultură 
italiană. In prezent, la 
Roma, Milano, Torino, 
Florența sau Napoli 
nu mai constituie fap
te singulare aparițiile, 
in vitrinele librăriilor, 
în paginile unor presti
gioase reviste, a dife
rite lucrări originale, 
traduceri de proză,

poezie și teatru româ
nesc, cărți politice și 
științifice — aprecia
te de către critici, și 
cititori. De o deose
bită considerație și 
interes s-a bucurat 
recenta apariție e- 
ditorială „Nicolae 
Ceaușescu : România 
pe drumul construirii 
socialismului. și al 
luptei împotriva Im
perialismului". Și cu 
acest prilej s-a relie
fat aprecierea de care 
se bucură, in Italia și 
in lume, realizările 
poporului român, po
ziția partidului și sta
tului nostru in princi
palele probleme inter
naționale, prestigiul 
tot mai mare al 
României socialiste.

Stimă și sentimente 
de prietenie, colabora
re fructuoasă tot maî 
intensă în diferite do
menii de activitate — 
aceasta este părerea 
cea mai des expri
mată în Italia despre 
stadiul actual al re
lațiilor româno-italie- 
ne, părere al cărei 
ecou se fac cercuri 
dintre cele mai dife
rite ale opiniei publi
ce de aici : de la oa
meni de stat și lideri 
politici, parlamentari, 
reprezentanți ai vieții 
cultural-artistice, ai 
activității de afaceri, 
pină la simpli cetă
țeni. Intr-adevăr, e- 
voluția din ultimii ani 
a ansamblului relații
lor dintre cele două 
țări, in spiritul co
existenței pașnice, a 
înregistrat un mers 
ascendent. Aceasta im
primă un curs favora
bil cunoașterii mai a- 
profundate intre Ro
mânia și Italia, colabo
rării lor in domenii 
noi și cit mai largi, in 
interesul reciproc, al 
păcii și cooperării in
ternaționale. Acestui 
țel pozitiv ii servește 
și vîztta pe care vice
președintele Consiliu
lui de Miniștri, Fran
cesco de Martino, o 
face incepînd de astăzi 
în țara noastră.
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Dezbaterile asupra 
raportului A.I.E.A 
Intervenția reprezentantului țării noastre

intre România

NEW YORK 8. — Corespondentul 
nostru. C. Alexandroaie, transmite : 
Adunarea Generală a O.N.U. a în
ceput luni dimineața, în ședință 
plenară, dezbaterile asupra raportului 
Agenției Internaționale pentru Ener
gia Atomică, organism chemat să 
promoveze cooperarea internați 
în domeniul folosirii energiei

jională 
__  ___„ nu

cleare în scopuri pașnice și să răs- 
pîndească informațiile științifice în 
acest domeniu de interes major pen
tru toate statele lumii.

Luînd cuvîntul, reprezentantul Ro
mâniei, Constantin Ene, a subliniat, 
printre altele, că dreptul fiecărui 
stat, mare sau mic, de a avea acces 
larg la cuceririle științei șl tehnolo
giei moderne, de a efectua cercetări 
și de a utiliza energia nucleară în 
scopuri pașnice și in folosul dezvol
tării sale, fără nici un fel de discri
minări, constituie unul dintre atribu
tele inalienabile ale egalității în

drepturi a statelor și ale suveranității 
lor. Problemele folosirii atomului in 
scopuri pașnice, ca mijloc eficient 
de ridicare a omenirii pe noi trepte 
de progres și civilizație, sînt, prin di
mensiuni și “ implicații, universale. 
Soluționarea lor reclamă, deci, asigu
rarea condițiilor pentru afirmarea li
beră și nestingherită a fiecărei na
țiuni în concertul mondial al gîndirii 
și creației, dezvoltarea unor rapor
turi de deplină egalitate între toate 
statele lumii, lichidarea discriminări
lor și impedimentelor de orice fel în 
relațiile dintre ele.

în încheiere, vorbitorul a reafirmat 
hotărîrea României de a acorda, și în 
viitor, întregul său sprijin activității 
Agenției Internaționale pentru Ener
gia Atomică, acțiunilor menite să 
contribuie la dezvoltarea cooperării 
pe planul cercetării și folosirii ener
giei nucleare in scopuri pașnice.

Incheierea reuniunii „grupului celor 77"

ULAN BATOR 8 (Agerpres). — în 
urma tratativelor desfășurate în spi
ritul prieteniei și înțelegerii recipro
ce, la Ulan Bator a fost semnat Pro
tocolul privind schimbul de mărfuri și 
plățile între Republica Socialistă 
România și Republica Populară Mon
golă pe anul 1972.

Volumul schimburilor comerciale 
dintre cele două țări va marca o creș
tere importantă în comparație cu anul 
1971. România va exporta în R.P. 
Mongolă produse chimice, mobilă, tri
cotaje, încălțăminte și alte mărfuri de 
larg consum, iar Mongolia va livra 
țării noastre piei, lină, confecții din 
piele și blană, alte mărfuri.

Protocolul a fost semnat de Mircea 
Bădică, secretar general în Ministerul 
Comerțului Exterior, iar din partea 
mongolă de D. Terensanjaa, adjunct 
al ministrului comerțului exterior.

La semnare au fost prezenți Sandu 
loan, ambasadorul României în R.P. 
Mongolă, E. Ocir, ministrul comerțu
lui exterior al R.P. Mongole, și alte 
persoane oficiale.

OTTAWA 8 (Agerpres). — în co
municatul dat publicității la încheie
rea vizitei președintelui Iosip Broz 
Tito în Canada se arată că vizita a 
marcat un progres important în rela
țiile iugoslavo-canadiene și a contri
buit la o mai bună înțelegere re
ciprocă, la promovarea cooperării 
dintre cele două țări. Părțile și-au 
reafirmat atașamentul față de cauza 
păcii și securității internaționale și de 
îmbunătățirea relațiilor dintre state 
pe baza principiilor neamestecului în 
treburile interne, renunțării la folosi
rea sau amenințarea cu ,forța, respec
tului reciproc și soluționării conflic
telor prin mijloace pașnice, în con
formitate cu țelurile și principiile 
Cartei O.N.U. Totodată, s-a exprimat 
convingerea că relațiile de pace 
dintre state se pot dezvolta nu
mai în condițiile respectării suvera
nității, a dreptului fiecărui stat de a 
alege în mod liber sistemul său po
litic, social și economic, respectării 
politicii de independență, a integrită
ții teritoriale și a inviolabilității 
frontierelor.

Comunicatul precizează în con
tinuare că investițiile comune de ca
pital în întreprinderi iugoslave și 
canadiene, pe baza intereselor sta
bilite in comun și a legilor în vi
goare în ambele țări, reprezintă un 
mijloc eficient pentru continua dez
voltare a relațiilor comerciale din
tre cele două țări.

Examinînd situația din Europa, 
părțile s-au declarat în favoarea unei 
conferințe privind securitatea și co
laborarea, la care să participe toate 
statele europene, precum și Canada 
și S.U.A. Părțile consideră că ar fi 
utile consultări multilaterale în aceas
tă problemă între toate țările intere
sate.

în calitate de membre ale Comite
tului de dezarmare, părțile s-au an
gajat să depună eforturi maxime în 
vederea realizării unui progres con
cret în cadrul eforturilor orientate 
către stăvilirea cursei înarmărilor. în 
timpul convorbirilor, părțile și-au ex
primat îngrijorarea față de continua
rea experiențelor nucleare, subliniind 
necesitatea interzicerii generale a 
experiențelor nucleare.

Președintele

și-a încheiat vizita la Londra
(Agerpres). — Pre- 
Broz Tito și-a înche-

in Japonia

„Declarația de la Lima' încheierea sesiunii Comisiei

TOKIO 8. — Corespondentul Ager
pres, FI. Țuiu, transmite : Dele
gația Marii Adunări Naționale a Re
publicii Socialiste România, condusă 
de Aurel Vijoli, președinte al Comi
siei economico-financiare a M.A.N. și 
președinte al grupului parlamentar 
pentru relațiile de prietenie dintre 
România și Japonia, a făcut luni o 
vizită la Dietă, unde a fost primită de 
președintele Camerei Reprezentanți
lor, Naka Funada, și de președintele 
Camerei Consilierilor, Kenzo Kono. 
Cu acest prilej a avut Ioc o con
vorbire cordială în probleme ce pri
vesc dezvoltarea 
cele două țări și contribuția pe care 
o pot aduce, în 
parlamentele.

în aceeași zi, șeful delegației, Au
rel Vijoli, a avut o întrevedere cu 
ministrul nipon al finanțelor, Mikio 
Mizuta. în cursul întrevederii, des-

relațiilor dintre
această direcție,

fășurată într-o atmosferă priete
nească, s-a făcut un schimb de pă
reri în probleme de interes reciproc.

La cele două manifestări a fost 
prezent Iosif Gheorghiu, ambasado
rul țării noastre in Japonia.

Deputății Ștefan Birlea și Mihail 
Drăgănescu au făcut o 
la Agenția pentru știință și teh
nologie, unde au avut o convor
bire cu viceministrul administrativ, 
Kumiomi Umezawa, în probleme 
ale dezvoltării colaborării științifice 
și tehnologice dintre cele două țări.

Scriitorul Aurel Rău s-a întîlnit 
în Kamakura, oraș din apropierea 
capitalei, unde sînt păstrate impor
tante vestigii ale istoriei, artei și 
culturii nipone, cu Yasunari, Kawa- 
bata, laureat al Premiului Nobel 
pentru literatură. Scriitorul japonez 
a manifestat interes față de creația 
artistică și literară a României.

vizită

LIMA 8. — Corespondență de la 
de 
în 

ale 
O.N.U., din America Latină, Africa 
și Asia, care au participat, în ca
pitala peruană, la cea de-a doua con
ferință ministerială a așa-numitului 
„grup al celor 77", au adoptat, în 
cadrul unei ceremonii de închidere, 
un document intitulat „Declarația, 
principiile și programul de acțiune 
de la Lima". Actul final al dezbate
rilor marchează o etapă importantă 
în bătălia de mare anvergură des
fășurată împotriva subdezvoltării.

„Declarația de la Lima" pune în 
lumină responsabilitatea primor
dială care revine înseși țărilor în 
curs de dezvoltare în cadrul strate
giei dezvoltării, subliniind necesita
tea ca aceste țări să depună toate e- 
forturile pentru înfăptuirea unor re
forme ale structurilor lor economice 
și sociale, în vederea mobilizării de
pline a resurselor naționale și asi
gurării participării propriilor po
poare la procesul și avantajele dez
voltării. Pe de altă parte, documen
tul arată că este necesar să se in-

Viorel Popescu : în zorii zilei 
luni, delegații celor 95 de țări 
curs de dezvoltare, membre

tensifice cooperarea între țările în 
curs de dezvoltare. Totodată, decla
rația pledează pentru eliminarea 
completă a obstacolelor în calea dez-. 
voltării țărilor „lumii a treia", pen
tru crearea unor relații economice 
favorabile progresului, prosperității 
și păcii.

„Declarația de la Lima", reafirmînd 
principiile fundamentale în materie 
de comerț și dezvoltare consemnate 
la prima reuniune ministerială a 
„grupului celor 77” de la'Alger, cu
prinde un principiu de maximă im
portanță pentru procesul dezvoltării: 
„Orice țară are dreptul suveran de 
a dispune liber de resursele sale na
turale în interesul dezvoltării econo
mice și bunăstării propriului popor. 
Orice măsuri și presiuni politice sau 
economice externe de natură să le
zeze exercitarea acestui drept repre
zintă o violare flagrantă a principii
lor liberei determinări a popoarelor 
și neintervenției, principii 
cute de Carta Națiunilor 
pot, în cazul cînd persistă, 
nințe pacea și securitatea 
țională".

mixte româno-congoleze
BRAZZAVILLE 8 (Agerpres). — La 
noiembrie s-au terminat la Brazza-

LONDRA 8 
ședințele Iosip 
iat luni vizita oficială în Marea Bri- 
tanie. în comunicatul dat publicității 
cu acest prilej — relatează agenția 
Taniug — se arată că președintele 
Iugoslaviei și premierul britanic 
Heath au purtat convorbiri în legă
tură cu o largă arie de probleme 
internaționale de interes reciproc și 
cu evoluția relațiilor bilaterale. în 
cadrul convorbirilor au fost eviden
țiate apropierea sau identitatea de 
vederi în privința problemelor abor-

date. Printre acestea, menționează 
Taniug, s-au numărat evoluția situa
ției din Europa, Orientul Apropiat, 
evoluția recentă a situației în Asia, 
problemele țărilor în curs de dezvol
tare și situația economică mondială. 
Examinînd evoluția relațiilor dintre 
cele două țări, părțile au căzut de 
acord să le dezvolte în continuare, 
pe baza respectului reciproc și coo
perării prietenești. Premierul Heath 
a acceptat invitația să facă o vizită 
în Iugoslavia — menționează Taniug.

0 DECLARAȚIE A LUI WILLI STOPH DESPRE CONVORBIRILE 
BERLINUL OCCIDENTALR.D.G. CU R.F.G. Șl

recunos- 
Unite, și 
să ame- 
înterna-

7
viile lucrările celei de-a treia sesiuni 
a Comisiei mixte româno-congoleze 
de cooperare economică și tehnică. 
Protocolul încheiat cu acest prilej, 
marchează o nouă etapă în dezvolta
rea relațiilor economice româno-con
goleze. Documentul a fost semnat din 
partea română de șeful delegației 
noastre, Vasile Răuță, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior, iar din 
partea congoleză — de coordonatorul 
general al serviciilor de planificare, 
Ambroise Noumazalay.

Delegația economică a Repu
blicii Socialiste România a părăsit Re
publica Populară Congo în aceeași zi.

La aeroport, delegația a fost con
dusă de secretarul de stat al afaceri
lor sociale, Elie Itsouhou. A fost pre
zent, de asemenea, Gh. Gheorghiu, 
însărcinatul cu afaceri a.i. al Repu
blicii Socialiste România.

Pe fronturile de luptă din Indochina

BERLIN 8 (Agerpres). — Guvernul 
R. D. Germane face tot ce îi stă în 
putință „pentru a se ajunge la în
cheierea cu rezultate pozitive, cît mai 
curînd posibil, a actualelor tratative 
cu R.F.G., precum și cu Senatul 
Berlinului occidental" — a declarat 
Willi Stoph, președintele Consiliului 
de Miniștri al R.D.G., la o întrunire 
electorală desfășurată luni la Dresda. 
După cum precizează agenția A.D.N.,

el a adăugat că guvernul R.D.G. a 
făcut o serie de propuneri realiste, 
constructive și a prezentat proiecte 
de acord în acest sens. Dacă toate 
părțile dau dovadă de bunăvoință, 
dacă guvernul de la Bonn și Senatul 
vest-berlinez vor manifesta o atitu
dine tot atît de constructivă în solu
ționarea problemelor încă în suspen
sie, pot fi semnate încă foarte curînd 
acorduri corespunzătoare — a adăugat 
W. Stoph.

• Forțele patriotice sud-vietnameze în ofensivă • Mesajul 
președintelui Prezidiului C.C. al F.N.E. • Denunțarea fo
losirii de către S.U^L. a trupelor tailandeze în Laos

SAIGON 8 (Agerpres). — în cursul 
ultimelor 48 de ore, forțele patriotice 
din Vietnamul de sud au întreprins 
numeroase acțiuni armate împotriva 
trupelor regimului de la Saigon. A 
doua divizie de infanterie saigoneză 
dislocată în provincia Quang Ngai a 
înregistrat, în tinjpul luptelor de sîm
bătă cu forțele patriotice, însemnate 
pierderi umane și în materiale de 
război. Violente ciocniri s-au produs, 
de asemenea, în provincia Binh Dinh

CONTACTE POLITICE—SUB AUSPICIILE ÎNȚELEGERII
Șl COLABORĂRII INTERNATIONALE

Promovînd cu consecvență politica de în
tărire a prieteniei, alianței și colaborării cu 
țările socialiste, România extinde totodată, in 
spiritul coexistenței pașnice, relațiile cu ce
lelalte state, indiferent de orinduirea lor so- 
clal-politică, in interesul reciproc, precum și 
al destinderii, păcii și colaborării internațio
nale. O contribuție importantă aduc, în a-

cest sens, contactele și convorbirile purtate 
sub semnul respectului reciproc, al înțelegerii, 
al năzuințelor de consolidare a păcii. Dez
voltarea în 
ționale ale 
și rodnicia 
veranității

acest spirit a relațiilor interna- 
României confirmă valabilitatea 
principiilor 
naționale,

independentei și su- 
egalității in drepturi.

neamestecului în treburile interne, avantaju
lui reciproc — principii pe care țara noastră 
le afirmă și le promovează consecvent în 
întreaga ei activitate internațională.

Pe aceeași linie s-au înscris și întîlnirilc 
care au avut loc, săptămîna trecută, Ia Bucu
rești și Ankara. .

Vizita întreprinsă in țara noastră 
de primul ministru al Maltei, Dom 
Mintoff — prima vizită a unui șef 
de guvern maltez în România — a 
constituit o elocventă manifestare a 
dorinței României și Maltei de 
a dezvolta și mai mult legătu
rile bilaterale, cu convingerea că 
aceasta răspunde intereselor ambelor 
popoare, cauzei securității internațio
nale.

Opinia publică din țara noastră a 
urmărit cu deosebit interes și simpa
tie evenimentele petrecute în ultima 
vreme în Malta — această mică insu
lă din Marea Mediterană, cu o isto
rie bogată și cu o situare geografică 
ce i-a conferit o însemnată poziție 
strategică, la încrucișarea marilor 
drumuri ale lumii. Expulzarea din 
insulă a comandantului șef al forțe
lor navale mediteraneene ale N.A.T.O. 
și denunțarea acordului anglo-maltez 
din 1964 — acțiuni întreprinse de ca
binetul Mintoff la 
scurt timp de la 
instalarea sa — au 
dat expresie vo
inței poporului 
maltez de a fi li
ber și stăpîn pe 
destinele sale.

Așa cum
reafirmat și în 
cursul vizitei pre- ----
mierului Mintoff, 
țara noastră, care sprijină consecvent 
lupta popoarelor de pretutindeni și

s-a

României, Ion

Vizita premierului
maltez la București

dezvoltă colaborarea cu toate forțele 
antiimperialiste, și-a manifestat sim
patia și solidaritatea deplină față de 
eforturile poporului maltez în direcția 
consolidării suveranității naționale, a 
Înfăptuirii năzuințelor sale legitime 
de progres economic și social. „Noi 
— arăta președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, în toastul rostit 
la dejunul oferit în onoarea pri
mului ministru al Maltei — în
țelegem bine preocupările dum
neavoastră pentru a asigura o 
dezvoltare independentă a țării, de
oarece și România a fost și este pre
ocupată de acest lucru. Sper că dez
voltarea colaborării dintre țările noas
tre va contribui Ia întărirea indepen
denței lor, Ia ridicarea bunăstării am
belor popoare".

Primirea de către președintele Con
siliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, a 
Înaltului oaspete, schimbul de vederi 
cu privire Ia dezvoltarea relațiilor ro
mâno-malteze și asupra unor pro
bleme internaționale actuale, care 
s-au desfășurat într-o atmosferă de 
deplină înțelegere cordială, au con
stituit un moment esențial al vizitei.

In cadrul convorbirilor oficiale care 
au avut loc între primul ministru al 
Maltei și președintele Consiliului de

Miniștri al 
Maurer, cele două părți au 
revistă actualele relații româno-mal- 
teze și au explorat căile și 
cele de dezvoltare a acestora, 
ție deosebită a fost acordată 
melor extinderii legăturilor 
mice dintre cele două țări.

Schimbul de vederi dintre primii 
miniștri ai României și Maltei a re
liefat, de asemenea, preocuparea celor 
două țări față de unele aspecte ale 
situației internaționale. în acest con
text a fost pusă în evidență creșterea 
rolului țărilor mici și mijlocii în re
zolvarea problemelor cu care este 
confruntată omenirea, în deplină con
formitate cu aspirațiile acestor țări 
la libertate și independență, cu 
ceptivitatea față de tot ceea ce poate 
contribui la înțelegerea și cooperarea 
internațională, la pacea și liniștea 
mondială.

Activitatea desfășurată de noul gu
vern ai 
după 
sa, în iunie anul 
acesta, 
confirme 
în plus 
tendință în via
ța internațio
nală. „Cred că 
știți — a arătat 
premierul Dom 
Mintoff — că noi, 

In Malta, încercăm astăzi să schim
băm curentul istoriei. Dacă ar fi 
să urmăm vechiul drum, ar însemna 
să devenim din nou fortăreață, să 
fim din nou soldați pentru marile 
puteri ale lumii. Noi refuzăm acest 
lucru din tot sufletul, din toată fiin
ța. Vrem să fim muncitori în servi
ciul păcii și nu soldați in serviciul 
războiului".

înconjurați cu simpatie și ospita
litate pe tot parcursul vizitei, oas
peții maltezi au avut posibilitatea să 
ia contact nemijlocit cu aspecte ale 
realităților și preocupărilor actuale 
ale României socialiste. Delegația 
malteză a dat o înaltă apreciere acti
vității laborioase a întregului nostru 
popor pentru transpunerea în viață a 
programului construirii societății so
cialiste multilateral dezvoltate, pre
cum și politicii externe promovate 
de România în interesul destinderii, 
păcii și colaborării internaționale.

Vizita în România a primului mi
nistru al Maltei, convorbirile purtate 
reprezintă astfel o contribuție la 
crearea de condiții favorabile pentru 
dezvoltarea relațiilor de prietenie și 
colaborare româno-malteze, în folo
sul celor două popoare, al păcii, în
țelegerii și cooperării internaționale.

Gh. CERCELESCU

Gheorghe 
trecut în

mijloa
ce aten- 
proble- 
econo-

re-

Maltei, 
instalarea
vine să 
o dată 
această

de reciprocăConstituie un motiv
satisfacție evoluția" ascendentă pe 
care o înregistrează, cu deosebire în 
ultimii ani, relațiile româno-turce. 
Situate în același spațiu geografic, 
România și Turcia sînt profund in
teresate în statornicirea unor ra
porturi reciproce prietenești. în dez
voltarea relațiilor de conviețuire 
pașnică, de înțelegere și bună veci
nătate între popoarele balcanice, în 
crearea unui climat internațional care 
să le permită valorificarea potenția
lului lor economic în vederea înain
tării pe calea progresului. O contri
buție de cea mai mare importanță la 
dezvoltarea legăturilor de colabo
rare, pe multiple planuri, dintre 
cele două țări, au avut vizita în 
Turcia a președintelui Consiliului de 
Stat ai României, Nicolae Ceaușescu, 
și vizita în țara noastră a președin
telui Republicii Turcia, Cevdet Su- 
nay. Aceste vizite, 
tre cei doi șefi de 
stat, ca și întîlni- 
rile la alte nive
luri, au prilejuit 
o mai

noaștere reciprocă, 
au evidențiat de
ziderate și intere
se comune, jalo- 
nînd totodată ca
drul evoluției vii
toare a colaboră
rii dintre România și Turcia.

Rezultatele înregistrate în ultima 
vreme — creșterea schimburilor co
merciale, al căror volum urmează a 
depăși anul acesta de patru ori pe 
cel atins în 1965, construirea în coo
perare a unor obiective industriale, 
cum ar fi fabrica de superfosfați de 
Ia Elazig și fabrica de acid sulfuric 
de la Samsun, amplificarea schimbu
rilor tehnico-științifice, culturale, 
turistice — sînt concludente pentru 
posibilitățile de extindere a colabo
rării româno-turce.

Continuarea dialogului româno- 
turc, prilejuită de vizita la Ankara 
a ministrului român al afacerilor 
externe, Corneliu Mănescu, convor
birile cu ocazia primirii la președin
tele Cevdet Sunay și premierul Nihat 
Erim, schimburile de vederi cu mi
nistrul de externe turc, Osman 01- 
cay, stau mărturie preocupării și 
dorinței ambelor părți de a impulsio
na dezvoltarea relațiilor reciproce, 
a schimburilor de valori, în spiritul 
principiilor coexistenței pașnice. Ex- 
primîndu-se și cu acest prilej satis
facția comună pentru progresele 
înregistrate în relațiile bilaterale, s-a 
convenit să se procedeze la explora
rea de noi căi pentru a dezvolta și 
aprofunda mai departe cooperarea 
româno-turcă. Se cuvine a sublinia 
în acest sens importanța hotărîrii 
de a se ridica la rang de ministru 
președinția delegațiilor în Comisia

convorbirile din-

bună cu- Convorbirile ministrului
român de externe Ia Ankara

economică mixtă româno-turcă, luîn- 
du-se în considerare întrunirea ei 
intr-un viitor apropiat.

Schimbul aprofundat de păreri a- 
supra situației internaționale a avut 
ca puncte de reper centrale evoluția 
relațiilor interbalcanice și probleme
le referitoare la securitatea și coope
rarea în Europa, perspectivele con
vocării conferinței general europene. 
După cum se știe, preocuparea' pen
tru intensificarea colaborării în 
Balcani și transformarea acestei re
giuni într-o zonă a păcii, lipsită de 
arme nucleare, constituie una din 
permanențele politicii externe a țării 
noastre. Aceasta se exprimă în dez
voltarea relațiilor de prietenie fră
țească ale Republicii
România cu toate țările socialiste 
din Balcani — Albania, Bulgaria, 
Iugoslavia — în extinderea raportu
rilor de încredere și colaborare cu 
celelalte țări balcanice — Grecia și 

Turcia. Așa cum 
se apreciază și în 
comunicatul cu 
privire la con
vorbirile româno- 
turce, este un 
fapt îmbucurător 
că în ultima vre
me s-au înregis
trat o serie de 
eforturi și acțiuni 
pozitive vizind 

normalizarea relațiilor în Balcani, 
dezvoltarea raporturilor de bună ve
cinătate și înțelegere reciprocă, inten
sificarea schimburilor dintre statele 
balcanice. Toate aceste acțiuni de bun 
augur răspund atît intereselor țărilor 
din această zonă, cît și intereselor 
păcii și securității în Europa.

Țara noastră consideră că stator
nicirea unei păci și colaborări trai
nice în Balcani reprezintă o parte 
integrantă și o contribuție concretă 
la edificarea securității europene. 
România, după cum este cunoscut, 
participă intens la dialogul interna
țional asupra acestei probleme — 
fapt ilustrat și de convorbirile de la 
Ankara — apreciind că în prezent 
sînt întrunite condițiile pentru pre
gătirea, fără întîrziere, pe baze mul
tilaterale, a conferinței europene 
securitate și colaborare.

Opinia publică din țara noastră își 
exprima convingerea că vizita în 
Turcia a ministrului afacerilor ex
terne al României reprezintă o nouă 
și importantă contribuție la dezvol
tarea, pe diferite tărîmuri, a rela
țiilor româno-turce și, prin aceasta, 
un aport pozitiv la îmbunătățirea 
climatului de colaborare și bună ve
cinătate în Balcani și în Europa, la 
cauza păcii în lume.

Dumîfru ȚINU

și delta Mekongului, unde unitățile 
diviziei a noua de infanterie saigo- 
neză au trebuit să se retragă. Pier
deri au suferit și trupele regimului 
Thieu staționate în provincia Vinh 
Binh, cursul inferior al Mekongului, 
unde a fost nevoie de intervenția 
aviației, artileriei și unei formații de 
elicoptere pentru a le degaja din în
cercuire. Duminică, la aproximativ 
patru kilometri nord-vest de vechea 
capitală imperială Hue, a avut loc 
o puternică și lungă luptă între for
țele Frontului Național de Eliberare 
și un detașament al primei divizii de 
infanterie saigoneză, sprijinit de ar
tilerie și aviație.

★

VIETNAMUL DE SUD 8 (Agerpres) 
— DUpă cum informează agenția de 
presă „Eliberarea", Nguyen Huu Tho, 
președintele Prezidiului C.C. al Fron
tului Național de Eliberare din Viet
namul de sud. a adresat un mesaj de

■ felicitare Coaliției populare pentru 
pace și dreptate: și Coaliției naționale 
pentru pace din Statele Unite, în le
gătură cu succesul acțiunilor din ca
drul. ofensivei de toamnă împotriva 
războiului din Vietnam, inițiată de 
aceste organizații.

în mesaj se subliniază că propune
rile în șapte puncte ale Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al Republi
cii Vietnamului de sud oferă solu
ția pentru o pace adevărată.

★
XIENG QUANG 8 

Purtătorul de cuvînt 
Central al Frontului
Laos a dat publicității o declarație 
în care denunță folosirea de către 
S.U.A. a trupelor tailandeze pentru 
efectuarea unor raiduri teroriste în 
zonele de frontieră cu Tailanda. In 
declarație se arată că asemenea ac
țiuni — semnalate în districtul Hong 
Sa, provinciile Sayaboury, Moung 
Nan și Luang Prabang — constituie 
o violare fățișă a acordurilor de la 
Geneva din 1962 privind Laosul și 
a suveranității, independenței și in
tegrității teritoriale a țării.

VARȘOVIA 8 (Agerpres). — Ziarul 
„Trybuna Ludu" a publicat comuni
catul cu privire la convorbirile din
tre delegația P.M.U.P., condusă de 
Edward Gierek, prim-secretar al C.C. 
al P.M.U.P., și delegația P.C. Fran
cez, condusă de Georges Marchais, 
secretar general adjunct al P.C.F., care 
a făcut o vizită la Varșovia între 4 și 
6 noiembrie.

Delegațiile, menționează comunica
tul, s-au informat reciproc despre ac
tivitatea partidelor lor și au efectuat 
un schimb de păreri pe probleme in
ternaționale. Făurirea unei Europe a 
păcii și colaborării se întemeiază pe 
respectarea strictă a principiilor inde
pendenței și suveranității statelor, 
integrității teritoriale și neamestecu
lui în treburile interne, interzicerii 
folosirii forței și a amenințării cu fo
losirea forței în relațiile dintre state. 
Această dezvoltare presupune și 
organizarea sistemului general 'euro
pean de securitate colectivă. Va tre-

bui să fie lichidată împărțirea Euro
pei în blocuri militare, au subliniat 
participanții la convorbiri.

Ambele partide, relevă comunica
tul, consideră că nici un pretext, nici 
o condiție prealabilă nu pot și nu 
trebuie să fie opuse pregătirii ur
gente a acestei conferințe paneuro- 
pene și desfășurării ei în 1972.

P.M.U.P. și P.C. Francez, declară co
municatul, reafirmă că unitatea mișcă
rii comuniste internaționale trebuie să 
se sprijine pe marxism-leninism și pe 
principiile care definesc relațiile din
tre partidele frățești —: internaționa
lismul proletar, solidaritatea, întraju
torarea frățească, independența și 
egalitatea partidelor, precum și 
neamestecul în treburile interne. Nu
mai respectarea strictă a acestor 
principii de către fiecare partid în 
parte asigură eficacitatea deplină a 
luptei fiecărui partid pentru țelurile 
sale naționale, cit și a luptei interna
ționale pentru pace, progres și socia- 

' lism.

Socialiste

de

TOKIO

Proiect de rezoluție pentru normalizarea
(Agerpres) — 

al Comitetului 
Patriotic din

TOKIO 8 (Agerpres). — Trei par
tide japoneze de opoziție — socialist, 
socialist-democratic și Komeito — au 
prezentat luni Camerei Reprezentan
ților a Dietei japoneze un proiect de 
rezoluție prin care se pronunță pen
tru normalizarea relațiilor dintre Ja
ponia și Republica Populară Chineză. 
Proiectul preconizează — anunță 
agenția japoneză Kyodo — luarea de

către guvern a unor măsuri pentru 
normalizarea cit mai grabnică a re
lațiilor dintre Japonia și China. O 
asemenea acțiune — se spune în pro
iectul de rezoluție — trebuie între
prinsă pe baza faptului că guvernul 
de la Pekin este unicul reprezentant 
al Chinei, că Taivanul face parte in
tegrantă din teritoriul chinez și pe 
necesitatea de a se abroga tratatul 
de pace japono-taivanez.

agențiile de presă transmit
Ziarului „Voz Proletariat 

organul P. C. din Columbia, 
i-a fost atribuită de către Or
ganizația Internațională a Ziariști
lor (O.I Z.) medalia jubiliară insti
tuită cu prilejul aniversării a 25 de 
ani de la constituirea O.I.Z. Meda
lia a fost acordată ziarului pentru 
luptă activă în apărarea drepturilor 
poporului columbian. Secretarul ge
neral al O.I.Z. a adresat ministrului 
de interne al Columbiei, Abelardo 
Forerro, cererea de a anula cenzura 
impusă recent ziarului „Voz Prole- 
taria".

Cea de-a patra rundă a 
convorbirilor preliminare 
între R. S. Cehoslovacă și 
R. F. a Germanieiva avea loc 
la 18—19 noiembrie, anunță agenția 
C.T.K. Delegația cehoslovacă va fi 
condusă de Jiri Gotz, adjunct al mi
nistrului' afacerilor externe, iar cea 
vest-germană de Paul Frank, secre
tar de stat la Ministerul Afacerilor 
Externe al Republicii Federale a Ger
maniei.

Primul ministru al Mal
tei, Dom Mintoff, aflat într 0 
vizită oficială în Polonia, a avut luni 
o întîlnire cu președintele Consiliu
lui de Miniștri, al R. P. Polone, Piotr 
Jaroszewicz — informează agenția 
P.A.P. Convorbirile purtate cu acest 
prilej au abordat probleme politice 
și aspecte ale contactelor economice 
polono-malteze și în legătură cu sta
bilirea relațiilor diplomatice între 
cele două țări.

Convorbiri franco-indie- 
jjg. Primul ministru al Indiei, In
dira Gandhi, care se află la Paris 
într-o vizită oficială, a avut luni o 
întrevedere cu șeful guvernului fran
cez, Jacques Chaban-Delmas. Pre
mierii celor două țări au procedat — 
potrivit agenției France Presse — la 
un schimb de opinii privind perspec
tivele relațiilor franco-indiene. Tot
odată, Indira Gandhi l-a informat pe 
primul ministru francez asupra evo
luției situației la 
kistaneză.

cătoare — expresie a relațiilor prie
tenești de colaborare 
două țări și popoare.

dintre cele

Vicepreședintele guver
nului ungar, Matias ’ 
primit, luni, la Budapesta, pe mi
nistrul comerțului exterior al Italiei, 
Mario Zagari, cu care a făcut 
schimb de 
economice 
examinate 
cooperării 
ciale dintre cele două

Timar, l-a

un 
păreri referitor la relațiile 

ungaro-italiene. .Au fost 
posibilitățile dezvoltării 

și schimburilor 
‘ " țări.

comer-

semnat

frontiera indo—pa-

Primul ministru al Cubei,
Fidel Castro, va efectua o vizită ofi
cială în Chile, în fruntea unei dele
gații guvernamentale, cu începere de 
miercuri, 10 noiembrie a.c., la invi
tația președintelui chilian Salvador 
Allende — informează agenția 
Prensa Latina.

In ajunai încheierii vi
zitei sale în
Zulfikar Aii Bhutto, liderul Partidu
lui Poporului din Pakistan, a ofe
rit o recepție, informează agenția 
China Nouă. In toasturile rostite cu 
acest prilej, Aii Bhutto și Ciu 
En-lai, premierul Consiliului de Stat 
al R.P. Chineze, au relevat că dis
cuțiile purtate în probleme de inte
res comun au dat rezultate satisfă-

R.P. Chineză,

La Belgrad a £ost 
joi protocolul de cooperare 
mică și comercială între Iugoslavia 
și R.D.G. pe anul 1972.

Consiliul ministerial al 
Pieței comune, reunit luni 13 
Bruxelles, a acceptat ca cele patru 
țări ce ar urma să se alăture comu
nității să fie exceptate, pe o peri
oadă de 10 ani, de la regulamentele 
C.E.E. în domeniul pescuitului. Tot 
în cadrul ședinței de luni a fost în
cheiat un acord comercial 
C.E.E. și Argentina, cel dinții 
țară latino-americană.

econo-

între 
cu o

împotriva crașierii 
majulai,. *n mai mu'te °ra?e 

sîmbătă și dumi- 
și mi-

șo-
din

Anglia au avut loc 
nică puternice demonstrații 
tinguri, la care au participat zeci de 
mii de oameni ai muncii
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