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ANGAJARE FERMĂ, TOTALA
IN AMPLA ACȚIUNE DE DEZVOLTARE
A CONȘTIINȚEI SOCIALISTE, REVOLU

TIONARE A OAMENILOR MUNCII

Pregătirea
politico-ideologică
o componentă intrin

secă a profilului spiritual
al omului

Ur. zgomot innăbușit ce pare

societății socialiste
Inspirate din necesitățile mer

sul ui nostru înainte, măsurile 
pentru îmbunătățirea activității 
palitico-ideologice, de educare 
marxist-leninistă a membrilor 
de gartid, a tuturor oamenilor 
muncii, propuse de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și aprobate 
de Comitetul Executiv al C.C. 
al P.C.R. ne cheamă la o anali
ză temeinică, pătrunsă de exi
gență comunistă, a modului cum 
s-a muncit pînă acum în do
meniul propagandei de partid, 
ia eforturi mai mari pentru a 
realiza o adevărată cotitură in 
acest domeniu al muncii de 
partid.

In anul de învâțămînt în
cheiat, propaganda de partid a 
valorificat pe plan superior ex
periența acumulată anterior, a 
adus elemente noi în domeniul 
tematicii și structurii sale, co
respunzător stadiului actual de 
dezvoltare, exigențelor sporite 
pe care partidul le-a pus în fa
ța tuturor comuniștilor. Putem 
spune că organizarea învăță
mîntului s-a făcut la un nivel 
superior, diversificat, în funcție 
de pregătirea și preferințele 
cursanților, de specificul uni
tăților și instituțiilor; au fost 
stabilite tematici adecvate fie
cărei forme de învățămînt. In 
formeie învățămîntului de par
tid au fost cuprinși aproape 
18 000 cursanți — îndrumați de 
395 lectori și propagandiști. Sar
cina de lector și propagandist 
a fost încredințată, în general, 
comuniștilor cu o temeinică pre
gătire politică, ideologică și pro
fesională — oameni capabili să 
propage învățătura partidului.

In centrul preocupărilor pro
pagandei au stat problemele e- 
sențiale ale dezvoltării econo
mice, culturale și social-politice 
a societății noastre in etapa ac
tuală, problemele dezvoltării e- 
conomice a municipiului nostru, 
cele legate de organizarea și

conducerea științifică a activi
tății economico-sociale.

Aprecieri pozitive se pot face 
și referitor la activitatea forme
lor superioare ale învățămîntu- 
lui de partid cum sînt cercu
rile de studiere a filozofiei mar- 
xist4eniniste, a problemelor e- 
conomice de la școlile uzinale, 
universitatea serală de mar
xism-leninism, care, prin varie
tatea tematică și modalitățile 
adecvate de abordare a proble
melor, s-au dovedit utile, răs
punzând în mare măsură preo
cupărilor cursanților și exigen
țelor actuale ale propagandei. 
Desigur, învățămîntul de partid, 
așa cum s-a specificat și Ia 
Congresul al X-lea nu este și 
nu poate fi un scop în sine; 
el are o finalitate precisă care 
constă în a contribui la ridica
rea conștiinței socialiste a mem
brilor de partid și a celorlalți 
oameni ai muncii. Acest lucru 
nu este îndeajuns înțeles de 
toate organele și organizațiile 
de partid, deficiențele organi
zatorice și mai ales cele în pre
gătirea la zi a lectorilor și pro
pagandiștilor conferind deseori 
un conținut mai mult informa
tiv învățămîntului de partid.

Cu toate îmbunătățirile aduse 
în ultimii ani învățămîntului 
de partid, activității de propa
gandă în' general, nu s-a reușit 
să se lichideze pe deplin for
malismul și ineficienta. Sînt 
încă puțin abordate problemele 
cu caracter educativ, nu au luat 
o dezvoltare corespunzătoare 
nici formele de învățământ cu 
o problematică inspirată din a- 
cest domeniu. Pe bună dreptate 
s-a arătat în recenta cuvântare 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
că în activitatea propagandisti
că multe probleme noi n-au fost 
abordate cu operativitatea și pro
funzimea necesară pentru a-i 
înarma pe membrii de partid, 
pe toți oamenii muncii cu con
cepția partidului, cu modul său

de a înțelege și a acționa în 
diferite domenii, pentru a com
bate anumite mentalități și 
practici dăunătoare. Trebuie să 
recunoaștem că mai avem pro
pagandiști care desfășoară o ac
tivitate searbădă, neatractivă; 
se manifestă încă un anumit 
caracter școlăresc în unele cer
curi de studiu; se abordează în 
mod abstract unele probleme, 
insuficient ancorate în aspectele 
concrete, în fenomenele cu ca
re sînt confruntate organizațiile 
de partid. Asemenea deficiențe 
s-au semnalat la B.A.T., I.G.L. 
Petroșani, T.A.P.L. Lupeni, Co
operativa Jiul, I.C.P.M.H. și ăl- 
tele.

Se impune cerința ca activi
tatea ideologică, de ridicare a 
conștiinței socialiste a comuniș
tilor, a tuturor oamenilor mun
cii să se desfășoare sub condu
cerea nemijlocită și permanentă 
a organelor și organizațiilor 
de partid care să o considere 
ca o problemă centrală, ca o 
îndatorire a lor principală.

Neajunsurile în conducerea 
muncii ideologice care au fost 
criticate de secretarul general 
al partidului se regăsesc și în 
activitatea multor organe de 
partid din municipiul nostru ca 
de exemplu la E. M. Vulcan, 
E. M. Uricani, U.U.M.P., E. M. 
Livezeni și altele. S-au consta
tat unele tendințe de a lăsa 
activitatea ideologică doar pe 
scama celor cu sarcini nemij
locite în această direcție. O ca
rență serioasă în activitatea 
multor organizații de partid în 
domeniul ideologic este aborda
rea problemelor mai ales sub 
raport organizatoric și statistic, 
neglijîndu-se elementele esen
țiale care condiționează eficien
ța, și anume conținutul de idei, 
legătura cu viața, combativita-

Un zgomot innăbușit ce pare 
a veni de undeva de departe 
domină împrejurimile, apoi pen
tru o clipă tăcerea se așterne. 
Un om in salopetă reușește in 
cele din urmă să „spargă" tă
cerea rostind comenzi scurte la 
adresa aceluia care din cabina

a veni de undeva de departe
domină împrejurimile, apoi pen
tru o clipă tăcerea se așterne.
U.In
cele dii

om in salopetă reușește ir
urmă să „spargă" tă-

cerea rostind comenzi scurte la
adresa aceluia care din cabina 
suspendată a macaralei turn 
poartă de ici-colo, prin forța 
miraculoasă a mașinăriei sale, 
blocuri mari de beton, stîlpi cu 
o grosime apreciabilă și cu o 
lungime ce depășește 3 metri. 
Sînt stilpii pe care uriașul utilaj 
ii poartă înspre locul de extin
dere al poligonului de prefabri
cate de la Livezeni. Peste citeva 
luni, mai precis în ultimul tri-

O doleanță

satisfăcută
Zilele trecute, locuitorilor car

tierului Dărănești — Petroșani 
și salariaților de la Depoul 
de locomotive Petroșani le-a 
fost satisfăcută o doleanță în 
legătură cu transportul în co
mun.

De 
ri ai 
zona 
tori ceferiști care 
Depoul de locomotive, munci
tori de la abator și alții au 
solicitat conducerii I.G.C. schim
barea stației de autobuze (în 
sensul dinspre Petrila spre Pe
troșani) într-un punct apropiat 
de școala Dărănești.

Prin sistematizarea rutieră 
a acestui loc (îndreptarea unor 
curbe, desființarea unui 
îngust) s-a 
spatiilor 
ceea ce 
de zone 
asfaltate 
fcobuze în dublu sens. Astfel, 
în condițiile îmbunătățite crea
te, stația de autobuzef 
spre Petroșani) a fost 
în noul amplasament 
în sens invers fiind 
cu cîteva luni înainte.

In acest fel pentru 
torii și cetățenii din zona res
pectivă s-au creat condiții op
time pentru folosirea mijloa
celor transportului public spre 
Petroșani.

mai mult timp, locuito- 
cartierului Dărănești, din 
Gîrbești, zeci de munci- 

lucrează la

pod 
obținut lărgirea 

la marginea șoselei 
permis construirea 
refugiu și trotuare

de
a
de
pentru stațiile de au-

sens 
mutată 
— cea 
mutata

munci-
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Vizita de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în unități

productive și de cercetare agricole
din județul Constanta

La scurt timp după vizita fă
cută în întreprinderi agricole 
de stat și cooperative agricole 
de producție, în unități de cer
cetare științifică din Bărăgan, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, în
soțit de tovarășii Manea Mă- 
nescu, Paul Niculescu-Mizil, 
Vasile Vîlcu și Vasile Patilineț, 
a avut marți, 20 iulie, o nouă 
și fructuoasă întîlnire cu țăra
ni cooperatori, lucrători din în
treprinderile agricole de stat 
și specialiști de pe ogoare. De 
această dată, vizita de lucru a 
avut loc în unități productive 
și de cercetare din județul Con
stanța.

Acum, în plină vară, cînd în 
campanie se desfășoară conco
mitent lucrările de recoltare, 
arăturile și semănatul celei 
de-a doua culturi, activitatea pe 
ogoare îmbracă așadar dublul 
aspect al sfîrșitului de etapă și 
al începutului unei etape noi. 
Este un proces viu, dinamic, 
care antrenează într-un efort 
unic munca harnică a zecilor, 
sutelor de mii de țărani coope
ratori. activitatea organizato
rică a cadrelor de conducere, 
din cooperative și din ferme, 
gîndirea inginerilor, munca me
canizatorilor .

Ca de fiecare dată, prezența 
în mijlocul lucrătorilor pămân
tului, a secretarului general al 
partidului, a celorlalți conducă
tori de partid și de stat, a con
stituit un puternic factor mobi
lizator, un prilej de amplă ana
liză a modului cum se traduc 
în viață obiectivele trasate de 
partid agriculturii, acest im
portant sector al economiei na
ționale, a problemelor corn pic-, 
xe pe care le ridică etapa actuală. 
In județul Constanța, vizita de 
lucru a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a celorlalți conducă
tori de partid și de stat, a do- 
bîndit valențe noi. La Mangalia 
Nord, în iulie 1969, secretarul ge
neral al partidului, în întâlnirea

pe care a avut-o cu președinții 
unor cooperative agricole, a tra
sat sarcini deosebit de impor
tante înzecea ce privește acti
vitatea cooperativelor și asocia
țiilor intercooperatiste pentru 
mai buna valorificare a fondu
lui funciar, dezvoltarea legu- 
miculturii, creșterea în mari 
complexe de tip industrial a 
animalelor, valorificarea în con
diții optime a amplului sistem 
de irigații. Din Dobrogea, res
pectiv din județul Constanța, a 
fost lansată, în primăvara anu
lui acesta, patriotica, mobili
zatoarea chemare la întrecere 
pentru obținerea în condiții de 
irigare a 12 000 kg porumb boa
be la hectar și a 4 500 în con
diții obișnuite, a unei producții 
medii de grîu de 3 500 kg la 
hectar și a unei recolte medii 
la aceeași unitate de suprafață 
de 2 000 kg florea-soarelui.

Elicopterul în care se afla 
secretarul general al partidului, 
ceilalți conducători de partid 
și de stat, care îl însoțesc în a- 
ceastă vizită, survolează teri
toriul județului. Mirifica prive
liște a litoralului se estompea
ză pe încetul și privirea este, 
atrasă de peisajul rural dobro
gean. Canalele de irigație ce se 
succed și se bifurcă în unduiri 
elegante, livezi și podgorii ti
nere, se intercalează întinselor 
lanuri de grîu, porumb, floarea- 
soarelui. Se văd construcții zo
otehnice moderne, sate, rele- 
vîndu-și. prin culorile diafane 
ale caselor, tinerețea nedezmin
țită. In acest străvechi pămînt 
al țării, totul este tânăr. S-a năs
cut o industrie puternică. Pămîn- 
tul, gospodărit pe baze socialis
te, produce dincolo decît putea 
accepta cea mai îndrăzneață 
închipuire. Fapt subliniat cu 
putere de secretarul general al

- partidului în numeroase împre
jurări, și
în i rezultatelor remarcabi
le ale celor ce lucrează pămin-

tul, cresc animale, construiesc 
sisteme de irigații.

Elicopterul aterizează în plin 
cîmp, la ferma nr. 12 a între
prinderii agricole de stat din 
comuna Dorobanțu. In întîmpi- 
nu.ca secretarului general al 
partidului, a celorlalți oaspeți, 
a venit un mare număr de oa
meni ai muncii, aflați la sece
rișul păioaselor și la alte lucră
ri de întreținere a culturilor. 
Este pentru ei un prilej de o 
deosebită bucurie. Au adus 
flori pe care le dăruiesc din 
inimă. Se scandează ..Ceaușes- 
cu-P.C.R.“, „Ceaușescu și popo- 
rul“. Cei prezenți își exprimă 
și cu acest prilej dragostea ne
țărmurită față de conducerea 
partidului și statului nostru, 
stima deosebită ce o poartă se
cretarului general al partidului 
ale cărui îndrumări sînt tot
deauna program creator de 
muncă, directive clare în ac
tivitatea practică, curentă și 
de perspectivă.

întreprinderea agricolă 
stat din Dorobanțu este 
noscută nu numai în 
gea, ci în 
producții record obținute 
ultimii ani 
Anul trecut, de exemplu, 
pe 150 ha cultivate cu porumb 
irigat, s-a obținut o producție 
medie de 10 000 kg boabe la 
hectar. Anul acesta, 
sînt și mai bune, 
vorbesc de la sine. Directorul 
întreprinderii, -Nicolae Rahău.

Nicolae 
irigat.

de 
cu- 

numai în Dobro- 
întreaga țară prin 

în 
la toate culturile.

de

recoltele
Realitățile

tovarășul
într-un lan 
a crescut ca pădu- 
viguros. A rodit și

de județul lor în fața întregii 
țări, este subliniată și de către 
șeful altei ferme a întreprin
derii — ferma nr. 13. Inginerul 
Anghel Ungureanu arată că 
ferma pe care o conduce în
registrează rezultate deosebite 
în .culturile irigate. întreaga 
unitate — subliniază directo
rul întreprinderii — a reculti
vat anul acesta în acest sistem 
jumătate din suprafețele ara
bile pe care le gospodărește.

Și culturile neirigate sînt bu
ne anul acesta. La porumb, de 
exemplu, se estimează o pro
ducție corespunzătoare angaja
mentului luat, de circa 4 500 kg 
la hectar. Se vizitează suprafe
țe cultivate cu soia, unde se 
constată, de asemenea, o bună 
dezvoltare a plantelor. Soia, 
plantă oleaginoasă, deosebit de 
valoroasă, are nevoie, pentru a 
fructifica bine, de multă apă 
și soare. In dimineața de ieri, 
deși ploile au dat pămîntului 
destulă umiditate, aspersoarele 
împrăștiau cantități suplimen
tare de apă. Discuția pe tema 
acestei metode de udare, duce 
la concluzia necesității de a se 
realiza aspersoare cu jet care 
să bată pînă la 100 de metri, 
ceea ce ar duce la mai buna 
valorificare a apei. Oaspeții sînt 
informați că întreprinderea ur
mează să termine în cîteva zile 
recoltatul griului. Producțiile 
obținute la această cultură în 
cîmp irigat sînt de 3 700 kg la 
hectar, iar în lanurile neiri
gate de 3 200 kg. Pe suprafe
țele recoltate s-a trecut de în
dată la pregătirea terenului și 
însămînțarea pentru cultura a 
doua. îndeosebi cu porumb și 
plante furajere. Secretarul ge
neral al partidului recomandă 
specialiștilor întreprinderii să 
acorde deosebită atenție extin
derii culturilor duble, asigurîn- 
du-se, astfel, valorificarea com
plexă a pămîntului, obținerea

invită pe 
Ceaușescu 
Porumbul 
rea. des.
a legat bine. întreprinderea a 
recultivat în perimetrul irigat 
nu mai puțin dccît 2 700 ha 
porumb, iar specialiștii esti
mează o producție medie ce 
nu va fi sub 12 000 kg boabe 
la hectar. Hotărîrea lucrători
lor de la I.A.S. Dorobanțu. dea 
îndeplini angajamentul asumat

mestru al anului, poligonul va 
putea produce zilnic o canti
tate dublă de prefabricate fa
ță de cea de astăzi, zeci, sute 
și mii de apartamente ce găz
duiesc familiile oamenilor mun
cii din Valea Jiului, își vor sem
na actul de naștere pe acest 
poligon.

Am văzut și vedem zilnic blo
curi noi ce se înalță în fața 
ochilor noștri cu o repeziciune 
inimaginabilă pînă nu de mult. 
Ne-au devenit familiare acele 
expresii ce caracterizează hăr
nicia unor constructori pe șan
tiere : x apartamente pe zl, 
sau, y etaje pe lună. Dar, poa
te mai rar, ne-am pus întreba
rea : care este secretul ace
lei veritabile viteze în înălța
rea cvartalurilor de locuințe, 
a blocurilor moderne și ele
gante ce pot fi întilnite la fie
care pas ? Răspunsul l-am gă
sit tocmai la Livezeni, acolo, 
pe malul Jiului, unde pînă mai 
ieri trona vegetația haotică a 
luncii rîului.

înființat pentru a 
nevoile Grupului de 
Valea Jiului al T.C.H., poligo
nul de prefabricate de la Li
vezeni, deși la o vîrstă frage
dă, trăiește în prezent acel 
suflu novator al măririi 
cității de producție, al 
rii cu utilaje moderne și 
losirii unor metodologii 
capabile să asigure o 
productivitate a muncii. Dar în 
paralel cu ceea ce se între
prinde în acest sens decurge

ieri, cu deosebire,

(Continuare in pag. a 3-a)
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Petru BALAN
Cabinetul municipal de partid

Alfred Majewicz

IN ADMINISTRAREA CĂMINELOR SI CANTINELOR
CIND ?

Vedere din Katowice

(Gonlinuare in pag. a 3-a)
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DEFICIENTELE PERSISTĂ. PÎNĂ

150 <le ani de Ia nașterea marelui 
poet patriot

VASILE ALECSANDRI

Mîine, 22 iulie, po
porul frate polonez 
sărbătorește cea de-a 
XXVII-a aniversare a 
renașterii statului po
lon.

Cu această ocazie, o- 
ferim cititorilor noștri 
un articol al publicis
tului polonez Alfred 
Majewicz, de la ziarul 
„Trybuna Robotnicza“ 
din Katowice care, în 
cadrul relațiilor de co
laborare dintre cele 
două publicații, a fost 
nu de mult, oaspetele 
redacției noastre.
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I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
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Se știe că munca de coordo
nare presupune un înalt spirit 
organizatoric, că solicită ope
rativitate maximă în rezolva
rea tuturor activităților stabi
lite și a celor neprevăzute. 
In cazul căminelor și canti
nelor, un cuvint hotărâtor îl 
au administratorii ale căror a- 
tribuțiuni de serviciu cooperea
ză la o cit mai bună gospodări
re a unităților amintite. Acest 
deziderat — luat în discuție 
deseori de ziarul nostru — se 
înscrie pe linia eforturilor care 
se fac pentru îmbunătățirea 
condițiilor de cazare și hrană 
a muncitorilor din această im
portantă zonă industrială.

O radiografie făcută cu a- 
tenție la căminele și cantinele 
Văii Jiului, stabilește de la 
început preocuparea și rezul
tatele importante obținute în 
această direcție, demonstrează 
grija pe care conducerea lo-

cală de partid și de stat o 
acordă îmbunătățirii condițiilor 
de viață ale minerilor. Sînt 
edificatoare în acest sens da
rea în folosință a unor blocuri 
modeme de locuit care au fost 
construite în așa fel incit să 
csatisfacă din plin cerințele 
de confort ale căminelor.

Peste tot — la Aninoasa, 
Vulcan, Petrila etc. — se ză
resc siluetele zvelte ale aces
tor construcții care, pe lingă 
utilitatea lor, înfrumusețează 
peisajul urbanistic adăugîndu-i 
sobrietatea liniei arhitectonicii 
modeme. Valorile investite în 
acesle obiective sînt deosebit 
de mari. Dar pentru că bene
ficiarii acestora sînt oamenii, 
cifrele devin nesemnificative. 
Iată de ce administrarea aces
tui avut obștesc ne preocupă 
îndeaproape.

Una dintre laturile bunei 
gospodăriri o constituie cură-

țenia. Ea stăruie încă de la 
trarea în impunătoarele 
mine de la Vulcan, Paroșeni 
sau Lupeni. Se observă ușor 
că personalul de serviciu își 
face datoria cum trebuie, că 
de acest aspect administratorii 
se ocupă cu precădere. Pe a- 
oeastă linie se înscriu opi
niile unor mineri ca Gheorghe 
Nechifor, Ilie Păun și N. Fi- 
lipoiu. Ei ne-au informat că 
lenjeria se schimbă la timp, 
că mobilierul nou cu care sînt 
dotate garsonierele corespun
de nevoilor lor. Mult îmbu
nătățite sînt și condițiile de 
locuit în căminele exploatări
lor miniere din Petrila și A- 
ninoasa.

Dacă în general se acordă 
atenție curățeniei localurilor, 
schimbării la timp a lenjeriei, 
dacă se obțin succese în di
recția păstrării liniștei și dis
ciplinei, administratorii nu sînt

absolviți de unele lacune în 
ceea ce privește gospodărirea 
căminelor. Viziunea unora în 
această direcție prezintă limi
te din care rezultă că nu se 
cunoaște rolul administratoru
lui în coordonarea tuturor ac
tivităților gospodărești. De 
exemplu, la căminul E. M. 
Aninoasa (administrator Gheor
ghe Cocotă) de foarte mul
tă vreme, cazanul de în
călzire termică prezintă 
defecțiuni. conductele de 
la instalația de apă și 
oanalele de scurgere sînt spar
te, dușurile sînt deteriorate. 
La camerele 19 și 20 lipsesc 
geamurile, iar la 22 apa de 
ploaie se infiltrează în tavan 
deteriorîndu-1. Părerile mun
citorilor loan Anghelescu, Va- 
sile Tărăsescu, Ion Marines-

D. K ELMER
(Continuare in pag. a 3-a)

W'K in cele doua milioane de 
locuitori ai celor 44 o- 
rașe și așezări poloneze, 

situate pe o suprafață de 2 mii 
kilometri pătrați, nimeni nu se 
poate plînge că locuiește la pe
riferiile vreunuia din ele, pen
tru că, cu toate că acestea sînt 
despărțite de limite administra
tive, practic nici unul din ele 
nu are sfîrșit. Acolo unde se 
termină orașul Chorzow începe 
orașul Swietochlowice. Strada 
principală a orașului Zabrza ca
re străbate centrul orașului ie
se în întîmpinarea suburbiilor 
orașului Gliwice. Cartierele 
Bytomului formează concomi
tent punctul de intrare în Ru
da Slaska. Orașul Sosnawiec se 
contopește nemijlocit cu Bcdzin, 
iar acesta la rîndul lui cu o- 
rașul Dabrova Gornicza. Inima

acestei mari aglomerări urbane 
și concentrări industriale, nu
mită pe scurt G.O.P. — ceea ce 
înseamnă Regiunea Industrială 
a Sileziei superioare — este o- 
rașul Katowice, reședința voie
vodatului cu același nume.

Specificul acestei regiuni in
dustriale a Sileziei superioare 
este uriașa densitate de popu
lație — considerată una din 
cele mai mari din Europa — 
în medie 3 mii oameni pe ki
lometru pătrat, iar pe alocuri 
chiar 5 mii locuitori pe kilome
tru pătrat. Concomitent, acest 
teritoriu relativ mic al G.O.P.- 
ului cuprinde 2 830 întreprin
deri industriale, din care 58 mi
ne de. huilă care extrag anual 
circa 3/< din producția polone
ză de cărbune, 17 uzine meta
lurgice mari care dau peste ju-

mătate din producția metalurgi
că a țării — oțel brut, țevi, la
minate, 9 cocserii care produc 
circa 40 la sută din cocsul ță
rii, 185 întreprinderi ale indus
triei și construcției de mașini 
care livrează o mare parte a 
mașinilor construite în Polonia, 
a instalațiilor, utilajelor și a 
parcului de transport. G.O.P. 
reprezintă și un centru însem
nat de energetică cu o produc
ție de 8 miliarde kWh anual, de 
industrie chimică, materiale de 
construcție, industria sticlei, tex
tilă, de îmbrăcăminte și cea a- 
limentară. Acest profil indus
trial determină și structura so- 
cial-profesională a locuitorilor 
orașelor sileziene — populația 
ocupată în industrie este aici 
de șapte ori mai mare în corn-
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Alocsandri a avut

a
\ \\>

T A

X

Vasile
șansa de a se naște și a crea 
in acel
XlX-lea care, pentru noi ro
mânii. echivalează cu 
oadă 
plan 
cate i 
cum i 
nară 
rescu, 
mocratică de Ia 18-18, începu
tul procesului de formare a 
statului național român prin 
unirea Moldovei cu Țara Ro
mânească, reformele demo
cratice ale lui Alexandru loan 
Cuza, războiul de Ia 1877 
pentru independența naționa
lă a României ș.a.m.d.

Epoca cerea titani și i-a a- 
vut. Mari promotori culturali, 
precum Gheorghe Lazăr și 
Gheorghe Asachi au înteme
iat școala națională. presa 
românească, scriitori de talia 
lui Ion Eliade Radulescu. Cos- 
tachc Negruzzi, Dimitrie Bo- 
lintineanu, au pus bazele u- 
nei literaturi culte inspirate 
din realitățile naționale ne
tezind calea apariției marilor 
clasici Mihaj Eminescu, Ion

frămintat veac al

o peri- 
de profunde mutații pe 
politic și spiritual mar- 
de evenimente cruciale, 
sînt mișcarea revoluțio- 
a lui Tudor Vladimi- 

. revoluția burghezo-de-

Creangă și Ion Luca Caragia- 
le. oameni politici ca Nico- 
lae Bălcescu, Mihail Kogăl- 
niceanu. Alexandru loan Cu
za au militat, au înfăptuit cu 
sprijinul maselor reforme so
ciale progresiste, pentru a a- 
minti doar cîteva nume din 
rindul marilor personalități 
ale acestui veac de răscruce.

In această pleiadă de oa-

gratuită, de divertisment, 
constituie o armă politică și 
moralizatoare (în sensul bun 
al cuvintului) de prim rang, 
încă de la 19 ani, pe cînd, 
alături de Kogălniceanu și 
Negruzzi preia conducerea 
Teatrului Național din Iași, 
el se străduiește să promove
ze și să scrie piese satirice 
virulente la adresa realități

să fie exprimate de scriitor 
doar in cîmpul literaturii. EJo 
se cercau exteriorizate și sus
ținute direct, de la tribuna 
vieții politice Anul de grație 
1848 îl găsește pe Alecsan
dri printre fruntașii mișcării 
revoluționare din Moldova. 
Comitetul care a alcătuit pe
tiția către domnitorul Mihail 
Sturdza a încredințat lui A-

Arestat și trimis in exil, 
Alecsandri a reușit, alături 
de Al. I. Cuza și Alecu Russo, 
să evadeze și să ajungă mai 
iutii in Transilvania, apoi în 
Bucovina și, în fine, la Paris, 
de unde militează pentru a- 
celeași idei nobile, revoluțio
nare, ..Am multă sperare — 
scrie el acum în revista „Bu
covina" — în acest neam a

pan- 
stră- 
Tră- 

In acele zile 
nemaiîntîl-

I
I

Din umbra deasă-a norului 
întins pe țări străine, 
Cu aripele dorului 
Voios reviu la line.

Aice-i țara basmelor 
Ce-ngină-a noastră minte 
Prin freamătul fantasmelor 
Din timpi de mai nainte.

O ! cuib a fericirilor,
O ! țară luminoasă. 
Comoară a nălucirilor. 
Grădina mea frumoasă '.

Ș-avîntul tinereților 
Ce-n sînu-mi se trezește, 
Prin lumile poeților 
Zburînd mai rătăcește.

Și-n farmecul avînlului. 
Tot ce sub ochi răsare 
In poalele pămîntului 
Mai drăgălaș îmi pare.

Intinderea cîmpiilor 
in zări mai lin se pierde. 
Mai dulce-i rodul viilor, 
Verdeața e mai verde.

Mai nalte sînt nălțimile. 
Mai cald e mîndrul soare 
Mai limpezi limpezimile 
De rîuri și izvoare.

Iar felele cu florile 
Mai viu rid intre ele. 
Și spun privighetorile 
Mai tainic viers la stele.

Aice-i vestea doamnelor 
Din lumea legendară 
Ș-a prelungirii toamnelor 
Sub cer de primăvară.

Aice-i țara țărilor 
Ș-a doinelor de jale 
Ce-n liniștirea serilor 
Te țin uimit în cale.

Aici cu lăcrimioarele 
Bujori se prind în horă. 
Aice însuși soarele 
Are-ntre flori o soră.

Și-n stincele Carpaților 
Cresc păsări năzdrăvane. 
Și-n sufletul bărbaților 
Mindriile romane!

O ! gură dulce-a raiului. 
Tu dai prin o zîmbire 
Și fericire traiului. 
Și morții fericire.

Luceferii eternului 
Rivnind privesc la line. 
Și toți îngerii cerului 
Te-au îndrăgit ca mine.

In Alecsandri vibrează toată inima, toată miș
carea compatrioților săi, cită s-a putut întru
pa intr-o formă poetică în starea relativă o 
poporului nostru de astăzi. Farmecul limbei 
române în poezia populară — el ni l-a des
chis; iubirea omenească și dorul de patrie în 
inimile celor mai mulți dintre noi — el Ic-a 
întrupat; frumusețea proprie a pămîntului nos
tru natal și a aerului nostru — el a descris-o;... 
cînd societatea mai cultă a putut avea un tea
tru in Iași și București — el a răspuns la a- 
ceastă dorință scriindu-i comedii și dramei cînd 
a fost chemat poporul să-și jertfească viața în 
războiul din urmă — el singur a încălzit ostașii 
noștri cu raza poeziei.

Titu MAIORESCU

Alecsandri a avut natura cea mai 
din lume. Nici o însușire sufletească 
ționată și cu atît mai puțin fantezia și sensi
bilitatea, cele două pirghii ale romantismului. 
In schimb, el a avut multe și variate însușiri, 
de aici multilateralitatea preocupării și a ope
rei sale, dar toate într-un perfect echilibru. Și 
s-a întimplat ca printre însușirile acestea va
riate, Alecsandri să aibă, destul de pronunțate, 
pe acele care formează pe scriitorul clasic: ta
lentul de observație, privirea obiectivă asupra 
realității, spirit, concepția normală asupra lu
mii, stil limpede.

echilibrată 
dispropor-

Carabei IBRAlLEANU

Ceea ce dorește foarte deseori să pună în 
lumină V. Alecsandri este felul fantastic in care 
ri apar peisagiile și aspectele generale ale na
turii... Această stilizare în fantastic a atîtora din 
înfățișările pe care le observă dovedește în ce 
măsură simțul de observație colaborează cu fan
tezia în descrierile lui Alecsandri.

Tudor VIANU

TORȚĂ
meni excepționali figura lui 
Vasile .Alecsandri sc detașea
ză pregnant, ca un veritabil 
profil de efigie. Crescut în 
spiritul dragostei de neam și 
adăpat de la fintînile marii 
culturi europene. Alecsandri 
și-a înțeles foarte curînd me
nirea. punîndu-și cu totală 
devoțiune talentul literar in 
slujba intereselor majore ale 
neamului său. at if ea veacuri 
oropsit și înjosit. Pentru A- 
lecsandri, literatura, departe 
de a fi o sursă de delectare

CULMI
lor vremii.
re mi s-a jucat mărturi
sește Alecsandri mai tîrziu 
— a fost o comedie in trei 
acte, intitulată „lorgu de la 
Sadagura" (...). Mă sileam în 
piesă să biciuiesc un defect 
care domnea atunci in înalta 
societate și care putea pro 
inova rezultate dezastruoase 
și anume: proasta afectare 
de a disprețui tot ceea ce 
era național : limbă, obice
iuri, plăceri și chiar Moldo
va*. Astfel de idei nu puteau

Iccsandri sarcina de a o defi
nitiva. Este epoca in care 
poetul compune acea patetică 
poezie, eu un titlu predesti
nat să devină o adevărată 
deviză a veacului, .Deștepta
rea României" :

..Hai copii de-același singe! 
hai cu toții intr-o unire 

Libertatc-acum sau moarte 
să cătăm, să dobîndim

Pas, români ’ lumea ne ve
de... Pentru-a patriei iubire !

Pentru-a mamei dezrobire 
Viața noastră să jertfim !"

150 de ani de la nașterea 
marelui poet patriot

VASILE ALECSANDRI

OfrUMMM
Adevărata valoare a poe

ziei populare, cuprinzind nes
temate artistice și morale iz- 
vorite dintr-un îndelungat 
travaliu artistic anonim, au 
fost redescoperite și apreciate 
așa cum se cuvine in seco
lele XVIII—XIX.. In literatu
ra română Vasile Alecsandri, 
alături de Alecu llusso, Cezar 
Bolliac, Bogdan Petriceicu- 
Hașdeu și alți înaintași iluș
tri, face parte din generația 
primilor descoperitori și va- 
lorificatori ai poeziei noastre 
populare. Poet care a lăsat 
in urmă notele retorice spe
cifice poeziei vremii, condu
cătorul unei reviste de mare 
prestigiu, prozator romantic 
și dramaturg, luptător pentru 
limba literară și folclorist, 
Vasile Alecsandri a fost a- 
preciat de Mihai Eminescu 
drept „rege ale poeziei". A- 
cest titlu celebru i-a revenit 
lui Alecsandri in primul rind 
pentru legătura sa cu poezia 
populară care i-a îmbogățit 
și înviorat posibilitățile artis
tice.

Un popor harnic, curajos 
și talentat și-a șoptit senti
mentele prin doină, transmi- 
țind-o din om în om, din ge
nerație in generație. Româ
nul și-a incrustat existența-i 
milenară in ritmurile doinei 
și baladei. De aceea spunea 
Alecu Russo că „poveștile, 
muzica și poezia sînt arhiva 
popoarelor". Cu el a cutreie
rat Vasile Alecsandri, în 1848, 
munții, văile și dealurile mol
dovene și a cercetat folclo-

rul și etnografia. Astfel a în
ceput o muncă ce s-a ampli
ficat neîncetat, s-a perfecțio
nat și continuă cu mijloace 
moderne in zilele noastre.

„Care din noi nu a fost le
gănat in copilărie cu dulcile 
cintece de „Nani, puiule44 și

povești pline de zmei ce

izM-rul
țL&tztet

poțiidart
alungă pe Făt-Logofăt..." 
astfel de apropiere, chiar co
muniune cu viața, portul; o- 
biceiurile, limba și literatura 
poporului i-a permis poetu
lui să facă cunoscut univer
sul spiritual al românului.

La apariția lor, in 1852— 
1853, „Baladele" adunate și 
îndreptate de Vasile Alecsan
dri au fost o afirmare a 
geniului popular nu numai 
pe plan intern, ci și in lu
mea europeană. Au fost tra
duse in franceză, germană și 
engleză demonstrind vitalita-

o

teii, imensele valori spirituale 
ale românului. Alecsandri a- 
corda poeziei populare un 
scop înalt : „intr-o epocă ca 
aceasta, unde țările au luptat 
cu dușmani puternici care in- 
cearcă a întuneca nu numai 
drepturile politice, dar chiar 
și naționalitatea, poezia popu
lară ne va fi de mare ajutor 
spre apărarea acesteia*.

Lumea progresistă d primit 
cu entuziasm munca nobilă a 
poetului. Ne-am mindrit și 
ne vom minări cu această 
zestre prețioasă a cărei cu
legere se datorește muncii de 
pionierat a lui Alecsandri ca
re, intr-o vreme cind mulți 
stricători de limbă se chinu
iau să confecționeze un lim
baj artificial și fantezist, se 
apropie cu gingășie de izvo
rul tămăduitor al poeziei 
populare, cu o limbă curată, 
proaspătă, vibrantă și profun
dă. Acest contact a fost de
tectat și în primul său volum 
de versuri care e un punct 
de răscruce in istoria poeziei 
românești. In toată creația lui 
Alecsandri, natura, ca și in 
folclor, nu mai constituie 
doar un loc de refugiu, ci o 
stare de spirit, un mijloc de 
exprimare.

Sînt trăsături definitorii ale 
creației marelui poet patriot 
de la Mircești care se adună 
și formează caracterul popu
lar și profund național, incu- 
nunînd pe unul dintre acei 
oameni de seamă prin care 
se exprimă energiile spirituale 
ale poporului.,

PROZATORUL ȘI MEMORIALISTUL

%

Alecsandri n-a fost numai 
poetul marilor evenimente a- 
!e timpului său, creatorul mi
nunatelor pasteluri și legen
de, al comediilor satirice și 
dramelor romantice, dar și 
autorul unor memorabile pa
gini de proză și memorialisti
că. Scriitorul care folosește 
cu seriozitate și consecvență 
tiparul literar consacrat nu 
pare a se abate prea mult de 
la această regulă nici în acest 
compartiment al operei sale, 
cu observația făcută de Câ- 
linescu în privința faptului 
că, neîngrădit de legile poe
ziei timpului, el dă frîu li
ber divagației, punîndu-și in 
valoare darurile, cu adevărat 
remarcabile, de povestitor in
vestit cu acuitate vizuală și 
umor.

S-a afirmat nu fără oare
care temei, că proza constitu
ie din punct de vedere este
tic partea cea mai trainică a 
operei lui Alecsandri. In pro
ză și mai ales în memoria
listică scriitorul dovedește o 
bună observație psihologică, 
o mișcare mai lejeră în sfera 
canonului literar impus. Pe-

isajele sale sînt întinse, des
crierile nefiind obositoare 
prin agrementarea lor cu a- 
necdote, fraza este muzicală, 
iar paleta coloristică bogată.

Prima sa bucată în proză 
este „Buchetiera de la Flo
rența* scrisă la vîrsta de 19 
uni .și publicată în revista l'ii 

• Kogălniceanu „Dacia literară*.
E o nuvelă romantică „de 
tipul tenebros*, cum avea s-o 
numească G. Călinescu, ins
pirată dintr-o călătorie pe 
meleaguri italiene. Intriga, 
in limitele căreia ni se rela
tează peripețiile iubirii dintre 
un pictor și o actriță, e mai 
mult un pretext pentru cre
ionarea unor admirabile des
crieri de atmosferă, evident 
în manieră romantică dar cu 
un ochi atent la amănuntul 
semnificativ. In „Istoria unui 
galbăn și a unei parale' A- 
Jecsandri pornește de la un 
model german pentru a opera 
o incisivă incursiune în tipo
logia și obiceiurile epocii, 
surprinse cu vervă, umor, sar
casm și uneori chiar cu vă
dită compasiune.

Același farmec și putere de 
reconstituire a unor tablouri 
din epocă le 
romanul abia 
dri", inspirat i 
autobiografice, 
racterul acesta 
nu sec, nu 
plin de relief și savoare se 
întîlnește mai ales în 
rialistică, prin natura 
puțin constrînsă de 
de aiurea și deci mai 
nâ. Călător pasionat, Alecsan
dri, ca de altfel mai pe urmă 
Hogaș și Iorga, a consemnat 
în caietele sale multe din ob
servațiile făcute în timpul a- 
cestora. Descrierea capitalei 
Moldovei (-Iașii în 1844*) e 
făcută cu un ochi critic, de
prins cu peisaje urbane mai 
închegate, cu referiri la jal
nica situație socială a țără
nimii, clasă privită cu înțe
legere. Bucata „O primblare 
la munți* descrie într-o ma
nieră pe care o va folosi par
țial și Hogaș mai tîrziu. o 
excursie de la Piatra spre 
mănăstirea Pîngărați. Autorul 
se întrece în realizarea unor 
descrieri pline de culoare, u-

întîlni-m și în 
început „Dri- 

din elemente 
De altfel, ca- 

i documentar, 
inventarier, ci

me ma
sa mai 
modele 
sponla-

mor, căldură privind cele vă
zute și la adresa celor care 
îl însoțesc în „primblare*1. Nu 
sînt omise nici preocupările 
de folclorist ale autorului, 
prin inserarea unor crîmpeie 
de creații populare culese în 
cale. Impresiile călătoriei în 
Africa sînt mai mult decît un 
jurnal de drum fiind, currt 
observa același G. Călinescu, 
„un sistem narativ pe prin
cipiul Decameronului în 
care planul exterior e mereu 
străpuns de planuri lăuntri
ce". Aceeași vocație vizuală 
plină de pictural și finețe u 
descrierii, aceeași predilecție 
pentru amănuntul determi
nant, pentru aglomerările 
pestrițe și chiar aceeași pre
dilecție pentru tenta roman
tică fac din această lucrare 
o evocare interesantă și agre
abilă. Iată un pasaj semnifi
cativ, mustind de vivacitate 
și exotism : „Arabii învăluiți 
în humusuri albe de lînâ, 
sînt împărțiți în două cete 
care se ibzesc una în contra 
alteia în repegiunea cailor, se 
chitesc din fugă cu șușanele 
lungi, trag, se depărtează, în-

lor 
în- 
si- 
în-

acest 
Unii 
deasupra 
gît chio- 
foc pîn- 
alții si-

cărcind din nou armele 
fără a să opri ; apoi se 
torc dc ieu parte la 
mulacru de război, 
vîrtesc șușanele pe 
capului, scoțînd din 
te furioase și dau 
tre urechile cailor,
mulînd o goană din partea 
dușmanilor se culcă pe coada 
armăsarilor și așa. plecați, 
împușcă în urma lor...*

In paginile sale de memo
rialistică și de proză remar
cabile rămîn în primul rind 
descrierile în cuprinsul căro
ra, după cum remarca T. 
Vianu, spiritul de observație 
se 
cit 
a
Alecsandri constituie un 
guros pas înainte în acest do
meniu al literaturii noastre.

învecinează în mod feri- 
cu o mai largă cutezanță 
imaginației. Proza lui

vi-

Pagină realizată de 
Constantin PASCU și 

Tiberiu SPATARU

cărui adîncă cumințenie e 
tipărită intr-o mulțime de 
proverburi, unele mai ință- 
Icpte decît altele... al cărui 
spirit satiric sc vădește în 
nenumăratele anecdote... a 
cărui inimă bună și darnică 
se arată în obiceiul ospeției... 
al cărui geniu lucește atît de 
viu în poeziile sale alcătuite 
în onorul faptelor mărețe..."

Calea spre adevărata pro
pășire a poporului român, în 
realizarea unei societăți mo
derne, nu se putea înfăptui 
decît prin unirea celor două 
țări românești. Conștient 
aceasta. Alecsandri a 
printre cei mai înfocați 
litanți penii 
1848 poetul 
Ardealului" 
de celebra 
cald apel 
turor celor 
na* pentru

(le 
fost 
mi- 

Iru unire. încă din 
I compune „Hora 

urmată mai apoi 
„Horă a Unirii", 
la înfrățirea tu- 
„cu inima româ- 
că „Unde-s doi 

puterea creste/ Și dușmanul 
nu sporește!" Tot din timpul 
premergător Unirii datează și 
poezia „Moldova în 1857“ în 
care poetul deplînge starea 
„de jale" a meleagurilor lui 
Ștefan cel Mare, înfierind pe 
dușmanii țării și 
du-și credința în 
aur al acesteia.

Alături de alți
Alecsandri este ales in Adu
narea ad-hoc a Moldovei ca
re, alături «le adunarea simi
lară din Țara Românească, 
lupta pentru Unire. Înfăptui
rea Unirii de la 1859 este sa
lutată cu deosebit entuziasm 
de poet ca o încununare a 
unui deziderat suprem al în
tregului popor. Bucuria — 
scria Alecsandri despre ale
gerea lui Cuza ca domn — a 
fost atît de spontană, atît de 
mare incit trei zile populația 
lașilor s-a lăsat în voia ade
văratelor nebunii. Mase de

manifeslîn- 
viitoru! de

unionist i.

oameni, purtînd torțe și 
carte alegorice luminate, 
"bateau străzile strigind : 
iască domnul !" 
de elan patriotic
nit „Hora Unirii", pusă pe note, 
se cinfa și sc juca peste tot 
ca un adevărat imn național. 
Nu era aceasta o dovadă e- 
locventă a prețuirii excepțio
nale de care se bucura crea
ția literară și activitatea poli
tică a unui poet și patriot 
înfocat ca Vasile Alecsandri ? 
Sub domnia luminată a lui 
Alexandru Ioan Cuza. Ucc- 
sandri este numit ministru 
de externe și apoi agent di- 
nlomatic în Occident. In toam
na Iui 18GG, scîrbit do înlă
turarea lui Cuza de la domnie 
de către coaliția monstruoa
să. poetul pleacă la Paris de 
unde se va întoarce Ia Bucu
rești abia perle un an. In 
1877. Alecsandri are fericirea 
de a vedea cum un alt vis 
scump generației sale, dobin- 
direa independenței României, 
e pocale de a se înfăptui. Con
știent că momentul epocal 
sosise, el îndeamnă la ridica
rea armelor pentru scutura
rea înjositorului jug otoman: 
„Să ne ridicăm în vîrftil pi
cioarelor... să întindem brațele 
intenenite de veacuri si... «ă 
intrăm cu bărbăție în viitoa
re..." scrie Alecsandri acum, 
contini'în/l nrin a slăvi erois
mul „dorobanților", „căeiula- 
rilor" in încleștarea cu duș
manul. Versurile s«*ie cuprin
se în culegerea „Ostașii noș
tri", au avut un adînc -ă«;unet 
în epocă, nrecum odinioară 
„Hora Unirii",

Alecsandri. pe care Emines
cu I-a supranumit pe drept 
cuvînt ..rege a! poeziei" a 
fost un scriitor militant. un 
adevărat poet național. Viața 
și opera sa se confundă cu 
marile evenimente trăite de 
români în secolul al X’X-lea 
Artist-cetățean. Alecsandri a 
fo«t o tortă ne culmi. »»n stri
găt dc revoltă, un chiot de 
bucurie, un stindard. Sensul 
vieții si creației sale a coin
cis cu sensul istoriei noastre. 
De aceea astăzi, Ia împlinirea 
unui secol si jumătate de la 
nașterea 
acord?’” 
re decît 
cent de
CFAUȘESCU. 
neral 
numea pe bardul de la Mir- 
cestî drept „unul din prede
cesorii dc mare valoare lite
rară. militant pentru limba 
română și pentru dezvoltarea 
națiunii noastre".

sa. nu putem să-i 
o mai adîncă cinsti- 
aceea exprimată re- 
tovarășul NICOLAE 

secretarul se
al partidului care îl

CTITORUL
dramaturgiei naționale
Personalitate pluridimensio

nală, Vasile Alecsandri și-a 
consacrat, cu o energie re
nascentistă, cea mai mare 
parte din activitatea sa tea
trului. Spunea, cu modestie, 
că „nu știu dacă am creat 
teatrul național dar știu că 
i-am adus un mare concurs*. 
Valoarea acestui teatru o a- 
flăm acum, după un secol, în 
excepționala putere de a evo
ca și surprinde critic o epocă. 
De numele lui Alecsandri se 
leagă începuturile teatrului 
românesc modern, el fiind 
autor dramatic original și ta
lentat.

Societatea românească era 
frămîntată în acei ani de 
o vastă problematică : Uni
rea, independența țării, situa
ția socială a țărănimii, for
marea limbii literare moder
ne. Opera dramatică a lui 
.Alecsandri a corespuns aces
tor imperative social-cultura- 
le. De-a lungul a 50 de pie
se, de la primele vodeviluri 
pină la amplele drame isto
rice de mai tîrziu, se desprin
de, pe lingă excepționalele 
daruri scriitoricești, capaci
tatea de a interpreta situații
le specifice societății din a- 
cele timpuri.

După o serie de încercări 
de a avea în Principate un 
teatru, mai apoi un teatru în 
limba română, pe scena că-

ruia se jucau la început tra
duceri și adaptări, un mo
ment important în consecin
țe l-a constituit numirea, în 
1840, a lui Alecsandri, Ne
gruzzi și Kogălniceanu ca 

directori ai teatrului din Iași. 
Le revenea promovarea idei
lor de afirmare a individua
lității naționale prin interme
diul scenei, să oglindească 
geniul și specificul românesc, 
năzuința de libertate națio
nală și socială. In aceste îm
prejurări se produc primele 
lui încercări dramatice: 
..Farmazonul din Hîrlău* (ju
cată în 18 
..Modista și 
medii ușoare, bazate în mare 
măsură pe comicul de situa
ții. In 1875 spunea : ... am
proiectat să-mi fac din tea
tru un organ spre biciuirea 
năravurilor rele și a rid;co- 
lelor societății noastre*, cu
vinte revelatoare privind 
funcția socială a teatrului și 
concepția dramatică a scriito
rului. De aici izvorăște cea 
mai bună și cea mai mare 
parte a teatrului său: . loreu 
de la Sadagura1' (cea d’ntîi 
piesă românească), ..Spătarii 
Hațmațuki*. „Creditorii". ..Ia
șii în carnaval". „Piatra din 
casă". „Chirița în Iași", „Chi- 
rița în provincie* etc.

Din atmosfera romine.»scă 
își extrage seva „O nuntă ță-

I noiembrie 1840), 
ji cinovnicul*. co-

rănească**, „Crai nou" 
a servil drept libret 
prian Porumbescu. 
pentru Unire, in care 
gajat cu țoală ființa lui, îi 
solicită 
..Păcală 
Cinei".
piesele 
în satul lui Cremene*. _Zgîr- 
citul risipitor", critici ustură
toare la adresa demagogiei 
liberale După 1878 datează 
piesele ample, de maturitate 
dramatică „Despot Vodă”. 
„Sînziana și Pepelea-. „Fîn- 
tîna Blanduziei", „Ovidiij'.

Judecată în ansamblu opera 
dramatică a lui Alecsandri e 
impunătoare, el a încercat — 
și a izbutit — să ridice trep
tat gustul publicului și nive
lul scenei. El a dat limbii 
cursivitate și firesc, a reușit 
pentru prima dală pînă la Ca- 
ragiale să restituie autentici
tatea vorbirii oamenilor să ca
racterizeze un dialog. Piesele 
lui au înfierat exploatarea, 
cosmopolitismul-, abuzurile și 
corupția, demagogia și -mora
litatea. reliefând, prin opozi
ție, sănătatea morală și în
țelepciunea oamenilor din po
por. în teatrul lui Alecsandri 
există direcții de eîndire ți 
forme de sensibilitate încă 
contemporane, care pot fi 
puncte do reper în constitui
rea unui teatru activ și edifi
cator.

-- care 
lui 6i- 
Luptele 
era an-

lucrările dramatice 
și Tîndală*. „Cinei — 
..Cetatea Neamțului', 
— satiră „Rusaliile
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))CĂTRE ROMÂNIA..."
„...a fi poet este favoarea soartei; însă a fi poet aclamat, îm-

brățișat în gradul ce mi-a fost dat mie, a fi poet care în cursul
vieții sale să fie încoronat : aceasta este o favoare din cele mai

rari pe lume. Aceasta îmi mîndrește sufletul și mă face a fi recom-
pensat de toate lucrările vieții mele. Acum, toate aceste laude,
toate aceste cuvinte frumoase care au fost rostite, toate aceste

simțăminte patriotice ce exprimați, dați-mi voie să nu iau din
ele decît o mică parte și celelalte să le revărs către țara mea,

către România, căci ei sîntem datori cu tot ce ne bucură și ne
interesează.

Vasile ALECSANDRI
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Pregătirea
politico-ideologică

(Urmare din pag. 1) moi 80-90 mii lei". Mult 
sau puțin aceoslă sumă ? Fă- 
cind un colcul reiese că, cu 
această sumă se pot realiza 
416 mc beton sau cu alte cu
vinte, din miinile harnice ale

Gheorghe Cioobă, fierarii Imre 
Toth și Ion Pirlean.

„Am preluat conducereo po
ligonului Io 1 ianuarie o.c., ne 
spunea tovarășul Stroie, dar 
cred că în cele șase luni am

Numirea noului

(Urmare din pag. 1)

tea și spiritul revoluționar, la
tura formativă, etică a invăță- 
mintului ile partid.

Din cuvintarca secretarului 
.general al partidului nostru 
desprindem cu limpezime in
dicația de a conferi învățămîn
tului de partid atît prospețime 
continuă cît și caracterul prin
cipial — politic, educativ — ca
lități în măsură să-i sporească 
■contribuția la cultivarea în rîn- 
dtu-ile cursanților a principiilor 
clicii comuniste în scopul dez
voltării unei activități partini
ce angajate în opera de dezvol
tare a societății.

Fără îndoială, toate obiecti
vele înnoitoare menite să con
tribuie la perfecționarea învă- 
(ămîntului de partid vor putea 
ii atinse dacă vom încredința 
cercurile, cursurile, expunerile, 
dezbaterile unui corp de lec
tori și propagandiști bine pre
gătiți, activiștilor de partid că
rora le revine misiunea de a 
acționa perseverent in domeniul 
muncii ideologice și politico- 
educative. Pornind de la con
siderentul esențial că pentru 
a-și putea îndeplini nobila mi
siune de propagatori în masa 
oamenilor muncii a politicii 
partidului, înșiși propagandiștii, 
lectorii, trebuie bine pregătiți 
— educați în spiritul cerințelor 
de azi și de rnîine față de pro-

filul moral-politic al comuniști
lor.

Sin tem hotărîți să acordăm în 
n>od prioritar atenție îmbogăți
rii conținutului de idei al în- 
vățămîntului prin abordarea a- 
cclor probleme teoretice care 
preocupă în mod deosebit parti
dul în etapa actuală. In acest 
sens avem datoria să finalizăm 
indicațiile conducerii partidului 
prin creșterea forței de influen
țare a învățămîntului de partid, 
o apropiere mai puternică a 
lui de problemele muncii de 
partid.

Organele și organizațiile de 
partid trebuie să fie conștiente 
de faptul că pregătirea poli
tico-ideologică este o necesitate 
socială, ea constituie o compo
nentă a profilului spiritual al 
omului societății pe care o fău
rim și o condiție a realizării 
optime a sarcinilor puse de par
tid in toate compartimentele 
activității umane. Veghind ca 
orientarea învățămîntului de 
partid, nivelul dezbaterilor, al 
celorlalte activități educative să 
corespundă exigențelor ideolo-- 
gice pe care le ridică condu
cerea partidului, necesității ac
celerării ritmului constructiv în 
societatea noastră, vom putea 
conferi în viitor activității pro
pagandistice un conținut sub
stanțial mai bogat, spirit mili
tant, combativ, o mai mare e- 
ficiență.

procesul de zi cu zi ol con
fecționării elementelor prefobii- 
cate pentru noi blocuri. O be
tonieră iși varsă conținutul 
omalgamant intr-o benă spe
cială care Io rîndul ei, purta
tă de brațul puternic al ma
caralei, va turna maso fluidă 
de beton proaspăt in tipare 
speciale. In ocest fel, in cele 
două schimburi ale zilei de 
muncă de la poligon, se fău
resc zidurile exterioare și 
interioare a două aporlomente. 
Am încercat o onaliză moi 
amănunțită a modului in care 
cei 35 de salarioți ai poligo
nului și-ou îndeplinit sarcinile 
de plan in ultima perioadă 
de timp. „Noi nu prea avem cu 
ce să ne lăudăm, ne sounea 
șeful poligonului, Vasile Stroie. 
Ir. trimestrul II, intr-un sezon 
mai mult ploios decit favorobil 
activității desfășurate in aer li
ber, depășirile la pionul 
valoric au (ost de nu-

betoniștilor, dulgherilor și fie
rarilor de aici, ou ieșit, in nu
mai trei luni, cu peste 26 de 
apartamente mai mult decit era 
prevăzut. 26 de familii în plus au 
putut beneficia de rezultatul 
muncii acestor oameni, devenind 
înainte de termen 
unor locuințe noi. 
acestora din urmă 
drepta inspre șeful 
Constantin Onu, 
rii Zollan Botoș și 
ral Kovoci, betoniștii 
sile Busuioc, Vasile 
chionu, Gheorghe Alexe

să-i cunosc suficient pe 
băieți minunați. Ne aju- 

?i 
Un

Emil Tril ța
In ziua de 19 iulie a înce

tat din viață, după o lungă și 
grea suferință, in virstă de 
50 de ani, tovarășul Emil 
Truța.

Membru de partid din a- 
nul 1946, tovarășului Emil 
Truța, i s-au încredințat dife
rite munci de răspundere în 
aparatul de partid. Pentru

mcritele deosebite in muncă a 
fost distins cu diferite ordine 
și medalii.

Amintirea lui va rămine 
vie in inimile celor ce I-au 
cunoscut și alături de care 
a muncit

Inmormîntarea va avea loc 
in ziua de 21 iulie, ora 17.

n grup de tovarăși

(Urmare din pag. 1)

parație cu media pe țară.
Cu toate că denumirea „Re

giunea industrială a Sileziei su
perioare" nu are o vechime mai 
mare de 20 de ani, istoria re
giunii însă c de 10 ori mai 
veche, avînd începutul în pri
mele decenii ale secolului al 
XIX-Jea. Se poale aminti, înain
te .de toate, că aceasta inimă 
industrială a Poloniei de azi 
s-.a dezvoltat în primii 130 de 
ani în mod anarhic. Aceasta a 
fost perioada acumulării ■ capi
taliste primitive cînd au fost 
■preferate investițiile direct pro
ductive. Economia haotică a ca
pitalului străin și indigen in
vestit pentru obținerea unor be
neficii maxime a lovit greu si
tuația clasei muncitoare: sala
riile au fost extrem de mici, 
construcția de locuințe era de
parte de standardele de bază 
nle civilizației, sistemul 
municații. de apă și de 
zare nu a răspuns nici 
parte nevoilor.

Istoria acestei regiuni 
gă nemijlocit de lupta clasei 
muncitoare pentru drepturile ei. 
După exemplul fraților lor ruși, 
proletarii bazinului carbonifer 
Dabrowa au format în 1918 sfa
tul delegați lor muncitorești și 
detașamente ale 
In perioada dintre 
războaie a participat la 
ș» demonstrații o masă 
de oameni.

Cînd cu 25 de ani în 
clasa muncitoare și-a luat 
niîinile sale puterea, partidul ei 
a devenit principala forță poli
tică în stat. El a fost și este, 
organizatorul efortului creator 
al întregului popor. Organiza
ția de partid a voievodatului Ka
towice este cea mai puternică; 
ea numără 272 mii comuniști. 
Nucleul ei e format din munci
tori industriali. Dat fiind numă
rul lor ridicat — fiecare al pa
trulea muncitor polonez trăiește 
și muncește în voievodalul Ka
towice — și datorită tradițiilor, 
experienței și calificării superi
oare, muncitorii silezieni ocupă 
un loc de frunte în societatea 

' poloneză. Rolul lor s-a afirmat 
în mai multe domenii ; ei au 
format nucleele colectivelor u- 
rînelor metalurgice „Len;n“ și 
„Warszawa- de lîngă Cracovia, 
ol bazinului de cupru din Lublin 
și al altor obiective industriale. 
De aici, din regiunea indus
trială a Sileziei superioare, din 
voievodatul Katowice au izvo- 
rîl cele mai valoroase inițiative 
ți sugestii novatoare pentru dez
voltarea Poloniei.

Cu privire la modificările u- 
riașe realizate în perioada ce
lor 25 ani de putere populară 
în voievodalul Katowice, deci 
și în orașele din Silezia, sînt 
edificatoare următoarele dale î 
din 4 800 întreprinderi indus
triale (mari și mici) care se gă
sesc in voievodat, 1 440 au fost 
construite în perioada Poloniei 
populare, iar 535 au fost recon
struite fundamenta) în aceeași 
perioadă.

Aceste obiective noi. au asi
gurat 500 mii de noi locuri de 
muneă. Un fenomen deosebit de 
caracteristic este atragerea în 
munca productivă a femeilor. 
In anii 1965—1968 numărul fe
meilor angajate a crescut cu 38

de co- 
canali- 
pe de-

muncitorești
gărzilor roșii, 

cele două 
greve 
mare

urmă, 
în

locatari oi 
Mulțumirile 
se pol în
de brigadă 

i, înspre dulghe- 
Ka- 
Va-
Be-

Ș'

reușit 
acești 
tom reciproc, ne respectăm 
astfel merge și munco, 
exemplu concludent il constitu
ie Constantin Onu, un fiu al 
constructorilor din Valea Jiului 
ce a poposit pe aceste melea
guri cu un deceniu in urmă, 
la virsta majoratului. Perfecta 
armonie in relațiile șef-subol- 
tern au asigurat depășirea unor 
momente critice pe care le-om 
înlilnit amindoi in cole. Sint 
convins că in asemenea con-

diții, chior pe un poligon am
plificat ca mărime și capaci
tate de producție, rezultatele 
vor continua in același ritm 
ascendent."

Am redat cuvintele șefului 
poligonului, un adevărat vete
ran al constructorilor din Vale, 
rugîndu-l să ne scuze pentru 
că nu-i îndeplinim dorința de 
a nu-i publica numele consi
derând că cei ce merită să lie 
evidențioți sint oamenii mai 
sus amintiți, cei doi maiștri — 
Petiu Găvan și loan Trouteo. 
Meritele, completăm noi, sint 
ale întregului colectiv, fără 
excepție pornind de la ingi
nerul core prin priceperea și 
competența sa dirijeoză o ac
tivitate dificilă, „minuțioasă", 
(cum o numesc cei cunoscă
tori). Aceștia sint oamenii care 
sin! hotărîți să transforme :n 
fapte sarcinile trasote de par
tid in direcțio creșterii volumu
lui de construcții, pentru o asi
gura oamenilor muncii condi
țiile cele moi optime de viață.

ambasador al
Republicii 

Socialiste România
în Republica 

Populară Ungară
Prin decret al Consiliului de 

Stat, tovarășul loan Cotoț a fost 
numit în calitate de ambasador 
extraordinar și plenipotențiar 
a! Republicii Socialiste Româ
nia în Republica Populară Un
gară, în locul tovarășului Du
mitru Turcuș, care a fost reche
mat în centrala Ministerului A- 
facerilor Exterae.

Mica publicitate
Pierdut carnet de muneă 

pe numele BRATILA NICO- 
LAE VALENTIN, eliberat de 
E. M. Vulcan. Declar nul.
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cieni. Știința, care înainte 
de război inexistentă în Regiu
nea industrială a Sileziei supe
rioare, este reprezentată astăzi 
de 6 instituții de învățămint su
perior. Politehnica din Gliwice 
are 10 facultăți din care Facul
tatea de automatică este unică 
în Polonia. La cursurile de zi, 
serale și fără frecvență ale in
stitutelor de învățămînt supe
rior studiază în prezent pes
te 15 mii studenți. De aseme
nea, se află în curs crearea în 
continuare de noi filiale ale po
litehnicii în centrele unde se 
resimte cerința mare de cadre 
de specialitate. In Silezia fiin
țează de asemenea i Academia 
de medicină, Școala superioară

vorbim despre direc
țiile principale ale dezvoltării 
voievodatului nostru, bazate pe 
principiile reconstrucției trep
tate a producției, aș vrea să 
spun că comitetul voievodal al 
partidului va coordona astfel 
realizarea acestui complicat pro
ces de modernizare și înnoire 
a economiei noastre, îneît să a- 
sigure înainte de toate rezul
tate care să răspundă pe deplin 
cerințelor locuitorilor1-.

Iată un exemplu de orienlare 
a dezvoltării economiei în func
ție de necesitățile oamenilor 
muncii. Se depun strădanii în 
scopul prevenirii consecințelor 
negative ale concentrării indus
triei care are drept urmări

ORAȘE SILEZIENE
mii persoane, iar la sfîrșitul a- 
nului 1968 numărul lor a fost 
de 528 mii, ceea ce reprezintă 
36,4 la sulă din totalul anga- 
jaților din voievodat. Moderni
zarea producției, dezvoltarea 
chimici, a electronicii, a con
strucției aparatelor de precizie 
creează premise pentru utiliza
rea și mai largă a femeilor în 
producție. Modernizarea unități
lor industriale constituie marea 
noastră realizare. Dacă mai îna
inte în Silezia s-a dezvoltat mai 
mult industria minieră și me
talurgică, în prezent are loc 
dezvoltarea dinamică a indus
triei de mașini și a celei elec
tromecanice.

In felul acesta orașele sile
ziene cunosc o cotitură decisi
vă al cărei scop este trecerea 
de la metodele de gospodărire 
extensivă Ia intensificarea pro- 
du ț iei. In acest scop, din ini
țiativa organizației de partid re
gionale s-a elaborat programul 
reconstrucției și al modernizării 
ramurilor industriale de bază. 
Se urmărește creșterea conside
rabilă a productivității muncii 
și realizarea unor produse de 
calitate superioară.

Așa de exemplu 1 400 de spe
cialiști au angajat știința și 
pasiunea lor ca să elaboreze cît 
mai bine și în mai multe va
riante programul modernizării 
și reconstrucției metalurgiei. A- 
ceastă inițiativă de optimizare 
a economiei naționale a fost © 
acțiune de pionierat pe scara 
întregii Polonii.

Astăzi muncesc în Silezia pes
te 72 mii de ingineri și tehni-

economică, Școala superioară de 
muzică, Academia de arte fru
moase.

Lărgirea potențialului științi
fic, de cercetare al orașelor po
loneze se exprimă în ultimii 
ani prin crearea, între altele, 
a unor filiale de cercetare cu 
o însemnătate uriașă pentru ța
ra întreagă, ca Institutul siste
melor de automatică complexe 
al Academiei Poloneze de Ști
ințe, Institutul pentru fizica 
corpurilor solide, dirijat, de a- 
semenea, de către Academia 
Poloneză de Științe, filialele de 
cercetare științifică pentru con
strucții și proiectare. Printre 
ele se găsesc 10 institute mari 
cu însemnătate republicană i 
institutul central minier, insti
tutul de metalurgie și fier, in
stitutul tehnicii de sudură, insti
tutul metalelor neferoase, ofi
ciu) de proiectare a industriei 
metalurgice și multe altele. In- 
tr-unul din orașele cele mai 
dezvoltate din punct de vedere 
tehnico-științific a) G.O.P.-ului, 
în Gliwice, lucrează astăzi mai 
mulți ingineri și tehnicieni de
cit înainte de război în Polonia 
întreagă. Dacă este vorba de ca
drele de științe, G.O.P. se află 
pe locul II în țară, după Var
șovia.

In luna mai a anului acesta, 
înainte de alegerile pentru Seim 
și consiliile populare, la o în- 
lîlnire din orașul Sosnowiec cu 
activul de partid și din econo
mie a) voievodatului Katowice, 
Edward Gierek, primul secre
tar al Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez, a spus printre al
tele i

poluarea peste măsură e apelor 
și atmosferei. Institutul de cer
cetări științifice a) G.O.P.-ului 
veghează, printre altele, la a- 
părarea sănătății omului față 
de mediu) industrial nociv. Din 
ceea ce s-a realizat în această 
privință menționăm parcul de 
odihnă și cultură de 600 hec
tare creat pe terenuri părăgi- 
n.ite, neindustriale, între Chor
zow și Katowice, în care vege
tează astăzi cîteva sute de mii 
de arbori și arbuști; lacul ar
tificial din apropierea localită
ții Goczalkowice, care furni
zează apa regiunii industriale, 
constituie, totodată, un loc ex
celent de odihnă. Să mai po
menim de numeroasele investi
ții turistice în lanțul munților 
Beskidy, în sfîrșit, și de brîul 
păduros de recreație și protec
ție în jurul regiunii industriale 
miniere, suprafața căruia cu
prinde 36 mii hectare pădure. 
In aceste păduri, care se plan
tează deja, se vor amenaja cam
pinguri, estrade, baze sportive, 
cluburi, cofetării, baze de înot 
și biblioteci. In total, în pădu
rile de protecție vor fi ampla
sate circa 100 centre de odih
nă, fiecare din ele cu o capaci
tate de 4—6 mii de persoarie.

S-au schimbat radical și con
dițiile de trai ale populației din 
Silezia. Să luăm de exemplu re
ședința G.O.P., Katowice. In 
1938 orașul avea în total 4 179 
clădiri cu 86 293 încăperi, iar 
astăzi avem peste 13 mii de 
clădiri care numără 220 mii de 
încăperi. In locul căsuțelor mici,

(Urinore din pag. 1)

cu și ale altora vizează atît 
administrația căminului cît și 
lipsa de sprijin din partea co
mitetului sindicatului de 
E.M. Aninoasa 
dierca acestor 
căminul nr. 4 
șeni instalația 
zintă defecțiuni care sînt cu
noscute de administratorul 
Constantin Pleșoianu și de 
comitetul sindicatului. Nu e 
păcat ca înlr-un cămin mo
dern ca acesta dificultățile 
mărunte să nu fie remediate 
operativ ? Lipsa spiritului 
gospodăresc se manifestă și 
la căminul din Uricani unde

ta 
pentru reme- 
deficiențe. Lei 
al E.M. Paro- 
de apă pre-

măsuri

acoperite cu carton gudronai, 
Se ridică blocuri înalte ou 12, 
18 șî 24 etaje. Dacă în întreagă 
perioada interbelică (1918—1938) 
s-au construit în ’ orașe circa 
6 408 locuințe noi, în prezent 
acest număr de locuințe se rea
lizează în doi ani. In prezent, 
pe lîngă reclădirea urbanistică 
completă a centrului orașului 
Katowice, care reprezintă un e- 
venimenl urbanistic și arhitec
tonic al Poloniei întregi, con
tinuă reclădirea treptată a ce
lorlalte orașe ale regiunii create 
cu peste 100 de ani în urmă ca
re nu mai satisfac cerințele ac
tuale și cu atît mai puțin pe 
cele de rnîine. De cîțiva ani se 
efectuează reclădirea orașului 
Sosnowiec. Un centru complet 
nou apare în ~ ' 
nieza apropiată; 
reclădirea 
By lom,

E un 
prezent 
regiune 
aparate 
Sociologii care culeg 
ții pe tema aceasta printre lo
cui lorii orașelor sileziene au 
constatat, totuși, că cerințele în 
această privință nu sînt încă 
complet satisfăcute. Posedarea 
unui televizor aduce după sine, 
dorința pentru magnetofon, în- 
tr-o locuință utilată complet cu 
diferite instalații, aparatură de 
uz casnic care ușurează viața, 
gîndurile se îndreaptă spre un 
autoturism. Dar, ca să ne con
vingem cum ierarhizează în de
finitiv locuitorii regiunii valo
rile, sociologii au adresat cetă
țenilor o întrebare iscusită i ce 
domenii de viață ar trebui să 
fie dezvoltate cil mai repede, 
pentru care din ele aF trebui 
să se mărească fondurile de 
investiții ? Pentru dezvoltarea 
rapidă a sectorului comercial au 
optat circa 23 la sulă subiecți, 
iar peste 76 procente au indi
cat necesitatea dezvoltării îna
inte de toate a ramurilor-cheie 
ale producției. Aceasta atestă 
gradul înalt de conștiință, sim
țul dezvoltat de coresponsabili- 
late și coparticipare a popu
lației la problemele decisive ale 
națiunii șj statului.

A iubi acest pămînt înseam
nă a munci pentru el — iată 
cea mai lapidară expresie a 
patriotismului socialist care își 
găsește materializarea practică 
de toate zilele în munca entu
ziastă și rodnică 
muncii din Silezia 
clasei muncitoare 
regiune a Poloniei, clasă con
știentă de poziția și rolul ei în

Dabrowa Gor- 
este avansată 

orașelor Gliwice, 
Chorzow și Zabrze. 
fapt caracteristic că în 
la 100 de locuințe din 
revin 71 televizoare, 81 
de radio, 36 frigidere.

informa

nu s-a făcut tot ce e posibil 
pentru asigurarea curățeniei și 
a dotării cu materia) cores
punzător. Un alt exemplu îl 
întâlnim la căminul nr. 5 al 
E.M. JLupeni. Aici noul admi
nistrator, tov. Constantin Iva
nov nu primește sprijinul ne
cesar din partea comitetului 
sindicatului în scopul bunei 
gospodăriri a căminului. Insis
tențele sale nu au găsit în
țelegerea necesară. Drept re
zultat boilerele, țevăria și du
șurile continuă să fie defecte. 
Tov. Velescu, gospodarul E.M. 
Lupeni promite de luni de 
zile că „se vor lua
practice". Cuvintele sale însă 
nu încălzesc apa de care au 
nevoie minerii și nu pot influ
ența curățenia radiatoarelor 
care nu vor funcționa la în
treaga lor capacitate din cauza 
ruginei și a pietrei stratificate 
în interior. Aici am înlîlnit 
și un alt aspect : cea. 5 mașini 
de zgură de la cazane au fost 
depozitate lîngă pereții din 
spatele căminului menținînd 
umezeala care duce la degra
darea imobilului. Cînd are de 
gînd I.G.C. Lupeni să ridice 
zgura ? O altă întrebare se 
cuvine să o adresăm 1. G. C. 
Vulcan care întîrzie să facă 
racordul cu. orașul a conductei 
instalate pentru apa caldă.

Trecînd ta cea de-a doua 
problemă, adică la cantine, se 
constată o situație mai bună. 
Aprovizionarea acestora cu 
carne, legume și zarzavaturi, 
paste făinoase și produse de 
cofetărie este abundentă. La 
majoritatea cantinelor ca, de 
exemplu, la Vulcan și Lupeni 
se observă o îmbunătățire con
tinuă a meniurilor. In această 
privință se poate afirma că 
gospodăriile anexe ale aces
tor exploatări miniere au in-

fluențat consistența mîncăru
rilor, au satisfăcut cerințele 
abonați lor. Nu putem afirma 
însă că deficiențele au fost 
lichidate în întregime. La 
Vulcan de pildă, mașinile de 
preparare a mîncărurilor func
ționează cu lemne deoarece 
injectorul de motorină se află 
în reparație încă din luna 
ianuarie. Capacitatea vaselor 
de gătit este necorespunzătoa
re.

In privința cantinelor este 
bine să facem o precizare : la 
Uricani, Aninoasa și Paro- 
șeni nu s-a făcut totul pen
tru îmbunătățirea consistenței 
mîncărurilor. O influență ne
gativă o au și cheltuielile dc 
regie care sînt încă destul de 
mari. Administratorii nu au 
nici un cuvînt de spus în a- 
ceastă privință ? Dar cu toată 
existența unui personal de 
servire numeros, în zilele de 
duminică se distribuie hrană 
rece pentru masa de seară. De 
ce ? Nu se poate organiza o 
tură care sâ servească mînca- 
re caldă și în această zi ?

Din analiza întreprinsă re
zultă clar o serie de conclu
zii. In primul rînd administra
torii de cămine și cantine să-și 
cunoască atribut iun ile de ser
viciu, să devină coordonatorii 
de drept ai acestor unități. 
Comitetele sindicale ale explo
atărilor miniere să le acorde 
un sprijin mai larg deoarece 
dispun, în această privință dc 
multiple posibilități. Numai 
în felul acesta se va putea a- 
junge la coordonarea compe
tentă a muncii de adminis
trare a căminelor și cantinelor 
— sarcină de mare răspundere 
pentru continua îmbunătățire 
a condițiilor de viață ale mine
rilor din întreaga Vale a 
Jiului.

PROGRAMUL I ; 6,00—6,30 
Muzică și actualități; 7,00 Ra
diojurnal; 8,00 Sumarul pre
sei; 8,08 Matineu muzica); 
8,25 Moment poetic. Versuri 
de Vasile Alecsandri; 8,30 La 
microfon, melodia preferată; 
9,00 Buletin de știri; 9,03 La 
microfon, melodia preferată 
(continuare); 9,30 Un strălucit 
scriitor patriot: Vasile Alec
sandri. 150 ani de la naște
re; 10,00 Buletin de știri; 
10,05 Moldovă, mîndră gră
dină — melodii populare;
10.30 Vreau sâ .știu: 11,00 Bu
letin de știri; 11,05 Tineri 
terpreți de muzică 
11,15 Consultație
11.30 Cîntece pe 
Vasile Alecsandri: 
lodii de altădată; 
ta| de operă Mihail Arnăutu;
12.30 Intîlnire cu melodia 
populară și interpretul pre
ferat; 13,00 Radiojurnal; 13,15 
Avanpremieră cotidiană; 13,27 
Cînte ul e pretutindeni; 14,00 
Compozitorul săptămînii; 14,40 
Muzică populară; 15,00 Bule
tin de știri; 15,05 — 100 de 
legende românești. ..Kira Ki- 
rnlina"; 15,30 Balade polone
ze; 16,00 Radiojurnal: 16,15 
Hora marilor cîmpii; 16,30 
Melodii de Gelu Solomones- 
cu; 16,50 Publicitate radio; 
17,00 Antena tineretului; 17.30 
Concert de muzică populară; 
18.00 Orele sorii; 20.00 Table
ta de seară; 20,05 Zece me
lodii preferate; 20,40 Avan
premieră „Mamaia 1971“.; 20.55 
Știința la zi; 21,00 Bijuterii 
muzicale; 21,30 Revista șlagă
relor; 22,00 Radiojurnal; 22,30 
Concert de seară; 22.55 Mo
ment poetic; 23,00 Concert 
de seară (continuare); 24,00 
Buletin de știri; 0,03—6,00 
Estrada nocturnă.

in- 
ușoară; 

juridică; 
versuri de 
12,00 Me- 

12,10 Reci-
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18,00 Deschiderea emisiunii. 

Universal-șotron — en
ciclopedie pentru copii 

18,25 Mult e dulce și frumoa
să.

18.40 Confruntări.
19.10 Tragerea Pronoexpres.
19,20 1 001 de seri — emisiu

ne pentru cei mici.
19,30 Telejurnalul de seaFă. 

> Sport.
20.10 Seara Televiziunii polo

neze.
< Film artistic : „Co
moara*.
4» Film documentar „l- 
tinerar polonez contem
poran*.
4 Desene animate. 

Cintă Violeta Vilas 
și Ursula Șipinska.

22.40 Imagini din Anvers. 
Reportaj filmat.

22,50 Telejurnalul de noapte.
-

Depozitul

Gara mică 
și problemele

lui majore

I. L. H. S

a oamenilor 
superioară, a 
din această

Katowice — unul din cartierele noi ale orașului

In cadrul stației C.F.R. Pe
troșani, există o Hnie de ga
raj închiriată forestierilor (Ga
ra mică). Aici se efectuează 
încărcarea în vagoane a lem
nului adus din masivele pă
ți uroase din împrejurimile ora
șului nostru, și expedierea lui 
către diferiți beneficiari din 
țară. Depozitul respectiv, mic, 
însă și el. este aproape blo
cat cu lemne de foc și buște
ni. (Situația este analogă și 
la alte rampe de încărcare a 
lemnului din municipiu) nos
tru). Analizînd situația din 
Gara mică — Petroșani, am 
constatai că din cauza spațiu
lui insuficient de manevrare 
și încărcare a lemnului în 
vagoane, colectivul de mun
citori al U.E.L. Petroșani care 
lucrează aici întîmpină o seamă 
de greutăți.

Cum s-ar putea ieși din 
această situație ?

Tn primul rînd, conducerea 
U.E.L. Petroșani, să acorde o 
mai mare atenție stării aces- 
tui d.
îndrepte 
tulea de 
suprafețe a 
nuntă de bălți și zone cu no
roaie ! I...).

O altă problemă, o consti
tuie lărgirea rampei de încăr
care a vagoanelor, frontul de 
lucru fiind întrerupt chiar în 
mijloc dc o clădire veche, de
gradată Această clădire ar fi 
trebuit să fie demolată 1 încă 
nu-i tîrziu să se facă acest 
lucru acum... Procedîndu-se așa, 
linia de încărcare a vagoanelor 
s-ar mări simțitor, putîndu-se 
asigura și o depozitare — sto
care corespunzătoare a mate
rialului lemnos!

Comitetul de
” E.T.. Petroșani 
să acționeze mai 
trn rezolvarea 

căci ele
activitatea

țț _ Gara mică : să-și 
atenția spre posibili- 

folosire a întregii 
depozitului (dimi-

di red ie al 
are obli cat ia 
stăruitor pen- 

acestor problc-
influențează di- 

economico-fi- 
nanciară a unității.

Șt. PU1U

angajează de urgență
MINERI
ZIDARI

J

INSTALATORI
MONTORI

Salarizare — conform H.C.M. 914/1968.
Se asigură : spor șantier, regim de lucru de 10 ore, ca

zare la bloc, cantină contra cost.

E. M. PETRU A
ANUNȚA

organizarea unui

CONCURS
pentru ocuparea următoarelor posturi

• DOI MAIȘTRI MINERI
Concursul va avea tac in ziua «lc 26 iulie 1971, ora 10, 

la sediul exploatării miniere, cu sediul în orașul Petrila.
Condițiile de angajare și salarizare sînt cele prevăzute 

în H.C.M. 914/1968 și in instrucțiunile in vigoare.
Informații suplimentare se pot obține zilnic, intre orele 

7—15, de la biroul personal al exploatării.
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VIZITA DE LUCRU
A TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUSESCU 
5

(Urmare din pag. I)

■nui surplus de produse agro- 
alimentare.

In încheierea vizitei pe ogoa
rele întreprinderii agricole de 
stat din Dorobanțu, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ceilalți con
ducători de partid și de stat, 
sînt înconjurați de un mare nu
măr de oameni ai muncii. Se
cretarul general al partidului se 
întreține cu tehnicieni, cu me
canizatori, cu lucrătorii fermei. 
La întrebarea: Cum se desfă
șoară activitatea ? răspunsul 
este unic, expvimînd același con
ținut :

— Se desfășoară bine. Ne 
străduim să obținem recolte bo
gate și reușim. Sînt și 
greutăți, arata ei. dar le 
văm cu forțe proprii.

Luîndu-și rămas bun 
oamenii muncii aflați la 
secretarul general al partidului 
îi felicită pentru rezultatele bu
ne obținute, le urează noi suc
cese în producție, în activitatea 
lor, în viața personală.

unele 
rezol-

de la 
lucru.

ROADE BOGATE LA 
CASTELL

se
și îngrășa- 

arată avan- 
sistem în-

Următoarea etapă a vizitei de 
Lucru este marele complex inter- 
cooperatist de creștere și îngră- 
șare a porcilor de la Castelu.

Gazdele raportează cu mîn- 
drie tovarășului Ceaușescu roa
dele muncii lor, faptul că indi
cația dată la întîlnirea din iu
lie 1969 a fost tradusă în viață. 
11 cooperative agricole de pro
ducție din împrejurimi și-au 
reunit forțele creînd o unitate 
zootehnică modernă, aducătoa
re de mari venituri. Ferma va 
avea în final o capacitate de 
30 000 de capete, 7 hale ie pro
ducție sînt date în exploatare, 
iar alte 7 sînt în stadiu de fi
nisare, urmînd ca din toamna 
acestui an să se integreze pro
ducției. Primele ferme au fost 
populate cu mai puțin de un an 
în urmă, iar anul acesta com
plexul este în măsură să livre
ze 3 000 de capete față de 
2 300 planificate, fiecare în greu
tate de 100 de kg.

Gazdele invită pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. pe ceilalți 
oaspeți să viziteze mai întâi 
ferma dc reproducție și creș
tere. Sînt relevate metodele mo
derne de creștere 
re a porcilor,
ta jele creșterii în 
dustrial a animalelor față de 
sistemul tradițional, gospodă
resc. Crescătoria aduce mari 
venituri bănești, își îndeplinește 
exemplar sarcinile decurgînd 
din contractele de livrare a 
cărnii la fondul central. Lu
crătorii complexului se strădu
iesc să obțină concomitent cu 
sporirea producției și ieftinirea 
prețului de cost al cărnii.

Rasa de porci metiși prove
nind din Marele Alb. crescut 
în complexul de la Castelu s-a 
acomodat cel mai bine în con
dițiile din această parte a țării 
obținînd cele mai bune rezul
tate în creșterea producției dc 
came. In timpul discuției care 
are loc, zootehniștii critică, pe 
drept cuvînt, calitatea neco
respunzătoare a becurilor pen
tru instalațiile de încălzire cu 
raze infraroșii.

La sfîrșitul vizitei, secretarul 
general adresează specialiștilor 
cuvinte de caldă apreciere, su
bliniind totodată că există încă 
multe rezerve, a căror valori
ficare va conduce la rezultate 
și mai bune. Specialiștii se an
gajează să acorde întreaga a- 
tenție atît metodelor de îngră- 
șare, cît și celor de reproduc
ție. să îmbunătățească tehno
logia de întreținere prin folo
sirea maximă în locul unor 
furaje costisitoare a produse
lor provenite direct din cîmp — 
dovleac, pepeni furajeri, varză 
— precum și a furajelor usca
te, a porumbului boabe în pri
mul rînd.

CERCETAREA ÎN STRÎNSA 
LEGĂTURĂ CU PRODUCȚIA

In continuare, vizita a înscris 
ca obiectiv Stațiunea experi
mentală pentru culturi irigate 
— Valul lui Traian.

Activitatea cercetătorilor aces
tei instituții de cercetare este 
bine cunoscută în întreaga țară 
prin rezultatele obținute în do
meniul adaptării unor culturi 
cerealiere și de legume la con-

dițiile de irigații din Dobrogea. 
Directorul Stațiunii, dr. inginer 
Petre Tomoroga, și ceilalți spe
cialiști ai Stațiunii, dau expli
cații în legătură cu cele mai 
noi realizări ale stațiunii în di
recția adaptării unor hibrizi și 
soiuri noi de culturi cerealiere, 
de legume și plante. O mică, 
dar revelatoare expoziție în plin 
clrnp — snopi și saci cu boabe 
de gri» din soiurile care s-au 
dovedit productive pe pămintu- 
rile Dobrogei — relevă, printre 
altele, deosebitul randament al 
liniei denumite în termenii cer
cetătorilor — FD 26/67 (se cul
tivă după porumb obținîndu-sc 
producții de pînă la 4 750 kg la 
ha) sau a celor cunoscute de 
mult sub denumirile Rusalca, 
Bezostaia.

Alt soi Lovrin — 11 și 13 — 
cu producție între 5 560 și 6 680 
kg la ha pune în evidență ma
rile puteri de adaptare în Do
brogea. Secretarul general al 
partidului, apreciind rezultatele 
obținute, recomandă cercetători
lor să stăruie în îmbunătățirea 
performanțelor, să creeze noi li
nii mai productive, mai va
loroase.

In continuare gazdele infor
mează despre rezultatele dobîn- 
dite la cultivarea unui soi tim
puriu de floarea-soarelui avînd 
un capitel mare și uniform, o 
talie joasă, trăsături care per
mit mecanizarea muncii în lan, 
obținerea unor recolte bogate, 
însămînțarea unei a doua cul
turi. Conținutul în ulei la o pe
rioadă de vegetație de circa 100 
de zile trece de 50 la sută, pro
ducția de semințe situîndu-se 
în jur de 1 700 kg la ha.

Dobrogea, cea mai aridă zonă 
a țării, a dus de cînd se știe 
lipsă de cartofi. Ba unii oa
meni de știință considerau că 
această cultură în stepa dobro
geană reprezintă o încercare lip
sită de sens. Cercetătorii sta
țiunii Valul lui Traian au răs
turnat însă fundamental această 
concepție, demonstrând ce rezul
tate se pot obține dacă cerce
tarea este strîns legată de via
ță, de necesitățile economiei na
ționale. Solul Dobrogei s-a do
vedit apt nu numai să produ
că, dar să și amelioreze carto
fii. Scoțîndu-se la întîmplare 
cîteva cuiburi au apărut tuber
culi deosebit de bine dezvol
tați. Semințele aduse din Bra
șov. zonă recunoscută ca mare 
producătoare a născut în solul 
Dobrogei sinteze cu totul ori
ginale. Mai mult: cercetătorii 
de la Valul lui Traian au creat 
soiuri locale mult superioare 
celor aduse din alte județe, ra- 
portînd secretarului general că 
vor ajunge în curînd nu numai 
să ofere consumului local mari 
cantități de cartofi de Dobro
gea, dar să le furnizeze și altor 
zone.

In acest sens cercetătorul Ion 
Negruț, care se ocupă de aceas
tă cultură în cadrul stațiunii, 
subliniază că unitatea va asigu
ra întreprinderilor agricole de 
stat, cooperativelor din județ și 
sămînța necesară.

Apreciind angajamentul, to
varășul Nicolae Ceaușescu a- 
daugă : este necesar nu numai 
să extindeți cultura în cîmp li
ber a cartofului, ci și să căutați 
soluții pentru a valorifica marile 
disponibilități de teren pe ca
re le constituie livezile, însă- 
mînțînd cartoful printre plan
tațiile de pomi fructiferi. Este 
o indicație deosebit de valoroa
să, îmbrățișată cu căldură de 
specialiști ca un program de lu
cru pentru viitorul imediat.

In Dobrogea toamna este mai 
lungă, perioada de vegetație 
mai mare decît în restul țării. 
Sînt deci mari posibilități pen
tru realizarea la toate culturile 
a cite două recolte pe an, chiar 
a trei recolte. Se recomandă or
ganelor locale, cercetătorilor sta
țiunii să colaboreze intens cu 
unitățile agricole din județul 
învecinat, Tulcea — Dobrogea 
reprezentând o entitate de climă 
și sol — în vederea extinderii 
suprafețelor cultivate cu plante 
adecvate acestor condiții.

In încheierea vizitei Ia a- 
ceastă stațiune, secretarul ge
neral al partidului a apreciat 
ca valoroase rezultatele obți
nute de cercetătorii unității, 
i-a felicitat și le-a urat noi 
succese în activitatea pe care 
o depun în transpunerea în 
practică a rezultatelor științei.

PE C1MPURILE 
COOPERATIVEI AGRICOLE 

DE PRODUCȚIE DIN 
SATUL TĂTARU

Timpul prielnic din ultimele 
zile a permis cooperatorilor să 
desfășoare în bune condiții 
toate lucrările de recoltare a 
orzului, griului, să înceapă în- 
sămînțarea celei de-a doua 
culturi. Combinele s-au oprit 
pentru cîteva clipe. Oamenii 
vin cu bucurie în întîmpinarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
a celorlalți oaspeți.

Brigadierul Manbi Irfan, în 
cuvinte emoționante exprimă 
bucuria cooperatorilor din Tă- 
taru de a avea în mijlocul lor 
pe secretarul general al par
tidului.

Sînt de față, de asemenea, 
la sosirea conducătorilor de 
partid și de stat președinți ai 
cooperativelor agricole de pro
ducție din Chirnogeni, Albești. 
Vîlcele, Darabani, Comana și 
din alte sate și comune înve
cinate.

La marginea unui lan de 
porumb, între secretarul ge
neral al partidului și președin
ții cooperativelor agricole din 
această zonă a Dobrogei are 
loc un dialog viu asupra rezul
tatelor obținute în unitățile 
lor, asupra perspectivelor de 
dezvoltare a acestora. " 
dinții 
șează 
dar și lipsurile ce se 
simt în unitățile respective. Ei 
relevă posibilitățile de care 
dispun cooperativele pentru 
creșterea animalelor, în speci
al pentru îngrășarea porcilor 
și măsurile pe care le între
prind în acest sens. Acțiunile 
comune intercooperatiste atît 
în dezvoltarea zootehniei, cît 
și în cultivarea Și desfacerea 
legumelor, sînt pozitive.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
recomandă să se întreprindă 
acțiuni comune pentru rezolva
rea unor probleme curente ale 
producției, în general, și a ce
lor legate de dezvoltarea zo
otehniei în special. Prin efor
turi unite — arată secretarul 
general al partidului — se 
poate și este necesar să se 
realizeze ateliere de reparații 
pentru secțiile de mecanizare 
a agriculturii, buna funcționa
re a mașinilor fiind una din
tre condițiile esențiale ale re
zolvării sarcinilor de produc
ție. Nu trebuie să se aștepte 
totul de la stat. Se pot rezol
va foarte multe lucruri de va
loare prin eforturi locale ; se 
cere însă mai multă inițiativă.

Indicația întrunește o una
nimă adeziune. Președintele co
operativei agricole de producție 
de la Tătaru subliniază că așa 
cum de la întîlnirea preceden
tă cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a președinților de 
cooperative s-au rezolvat mul
te probleme ce păreau insolu
bile, tot la fel se va putea re
zolva și înzestrarea tehnică a 
atelierelor de reparații de ma
șini și tractoare. Multe unelte 
există, construcțiile se pot rea
liza fără eforturi mari și un 
ajutor prețios îl reprezintă co
laborarea 
lui.

cooperativelor 
realizările

Preșe- 
înfăți- 

obținute 
mai re-

cu industria județu-

★

tovarășului NicolaeVizita
Ceaușescu, a celorlalți conducă
tori de partid și de stat, care 
l-au însoțit prin unitățile de 
producție și cercetare ale agri
culturii dobrogene, a prilejuit? 
o nouă și vibrantă manifestare 
de dragoste și atașament față 
de partid, de secretarul gene
ral, a lucrătorilor de pe ogoa
re. Indicațiile date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu privind dez
voltarea agriculturii în toate 
compartimentele sale • cultura 
mare, zootehnia, legumicultura 
în județul Constanța au largi 
implicații nu numai pentru Do- 
brogea, ci și pentru agricultura 
din întreaga țară. Traducerea 
lor neabătută în viață va asi
gura punerea în valoare a ma
rilor rezerve pentru creșterea 
producției animaliere și vege
tale, dezvoltarea acțiunilor in- 
tercooperatiste, îmbinarea armo
nioasă a cercetării științifice cu 
producția, o cerință obligatorie 
a mersului înainte al agricul
turii noastre socialiste.

N. POPESCU-BOGDANEȘTI 
Mircea S. IONESCU
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Conferință Mondială
Mondială prin

A doua sesiune

a Comitetului pentru folosirea

în scopuri pașnice a fundului

cea de a
privind
Drept

h mărilor și oceanelor

îmi este plăcut să adresez 
un cald salut participanților la 
cea de-a V-a Conferință mon
dială privind Pacea Mondială 
prin Drept, care reunește ju
riști de frunte din lumea în
treagă chemați să aducă o con
tribuție activă la promovarea 
legalității internaționale, la sta
tornicirea păcii și întărirea se
curității în lume.

In zilele noastre, 
potriva pericolului 
război, pentru pace 
tate, a devenit cauza scumpă a 
tuturor popoarelor de pe glob; 
în întreaga lume se afirmă tot 
mai puternic, noi și noi forțe 
sociale, cercuri largi ale opi
niei publice mondiale care, in
diferent de convingerile lor po
litice, filozofice sau religioase, 
se ridică cu hotărîre la luptă 
împotriva imperialismului, pen
tru apărarea înaltei cauze a 
păcii.

Stabilirea unei păci trainice 
în lume înseamnă crearea a- 
celor condiții care să permită 
traducerea în viață a dreptului 
inalienabil și egal al fiecărui 
popor la existența liberă, la o 
viață demnă, la suveranitate și 
independență, la afirmarea fi- 
iqței sale naționale.

Republica Socialistă România 
militează activ pe arena inter
națională pentru promovarea 
coexistenței pașnice, pentru a- 
șezarea relațiilor dintre state 
pe temelia principiilor funda
mentale ale dreptului interna
țional, care proclamă respecta-

lupta îm- 
unui nou 
și securi-

rea de către toate statele și fa
ță de toate statele a suverani
tății și independenței naționale, 
egalității în drepturi, neameste
cului în treburile interne, nore- 
curgerii la forță sau la amenin
țarea cu forța, avantajului re
ciproc.

Observarea riguroasă a aces
tor principii, în litera și spiri
tul lor, asigură cadrul interna
țional favorabil dezvoltării ca
pacității creatoare, înfloririi e- 
conomice și spirituale a fiecă
rei națiuni, constituie în același 
timp condiția esențială a stator
nicirii unor relații de încredere 
și cooperare între state, a în
tăririi legalității și păcii inter
naționale.

Considerăm că în condițiile 
actuale, juriștilor, a căror mi
siune este de a sluji ideile no
bile ale justiției și progresului 
social, tuturor oamenilor căro
ra le este scumpă cauza civili
zației și păcii, le revine înalta 
îndatorire dc a milita ca drep
tul internațional să devină un 
instrument eficace în lupta pen
tru zădărnicirea politicii impe
rialiste de amestec, dictat și a- 
gresiune. excluderea forței din 
relațiile internaționale, lichida
rea dominației coloniale și dis
criminării rasiale, pentru asi
gurarea dreptului popoarelor de 
a hotărî singure asupra desti
nelor lor.

Activitatea dv. este menită să 
promoveze dezvoltarea largă a 
cooperării între națiuni, rezol
varea problemelor internaționa
le prin mijloace pașnice, să

servească intereselor popoare
lor și păcii.

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

GENEVA 20 (Agerpres). — 
Luni au început la Geneva lu
crările celei de-a doua sesiuni 
din acest an a Comitetului pen
tru folosirea în scopuri pașnice 
a fundului mărilor și oceanelor. 
Conform mandatului încredințat 
de Adunarea Generală a O.N.U., 
Comitetului îi revine sarcina 
de a elabora un proiect de 
tratat destinat să reglementeze 
..un regim internațional echi
tabil" privind acele resurse ale 
fundului mărilor și oceanelor 
care nu sînt supuse vreunei 
jurisdicții naționale. Comite
tul trebuie, dc asemenea, să

studieze principiile și normele 
juridice susceptibile să favori
zeze colaborarea internațională 
în explorarea și exploatarea 
fundului mărilor și oceanelor, 
să examineze măsurile propuse 
împotriva riscurilor de poluare 
a mediului natural și sâ acti
veze în direcția stimulării 
schimbului de informații cu 
caracter științific.

Comitetul cuprinde reprezen
tanți din 85 de țări. Actuala 
sa sesiune este menită să pre
gătească Conferința internațio
nală asupra dreptului maritim, 
prevăzută pentru anul 1973.

în capitala Iugoslaviei, s-a deschis
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BELGRAD 20 (Agerpres). — 
Miercuri, se deschide la Bel
grad cea de-a cincea Confe
rință mondială privind Pacea 
Mondială prin Drept, la care 
participă peste 2 000 de juriști 
de frunte din 79 de țări, între 
care și R.S. România. Confe
rința își propune să con
tribuie la definirea aspectelor 
juridice ale eforturilor genera
le ale omenirii pentru pace și 
securitate internațională. Parti
cipant» la conferință vor exa
mina, de asemenea, problema 
poluării mărilor precum și 
chestiuni legate de aplica
rea computerilor în activitatea 
legislativă. Va fi deschisă și o 
expoziție a instituțiilor juridi
ce naționale și de texte juridice.

Concomitent, va avea loc cea

de-a treia adunare mondială 
a judecătorilor.

La conferința de la Belgrad 
vor fi prezenți miniștri ai jus
tiției din numeroase țări, pre
cum și reputați juriști și jude
cători iugoslavi și străini. Ast
fel, în capitala iugoslavă au 
sosit Edvard Hambro, preșe
dintele Adunării Generale a 
Organizației Națiunilor Unite, 
Earl Warren, fostul președinte 
al Tribunalului Suprem al 
S.U.A., Rene Cassin, președin
tele Consiliului de Stat al Fran
ței și primul președinte al A- 
sociației Internaționale a juriș
tilor și alte personalităț-i. Din 
țara noastră participă Justin 
Grigoraș, judecător la Tribuna
lul Suprem, și prof. dr. Con
stantin Stegăroiu, membru co
respondent al Academiei de Ști
ințe Sociale și Politice.

<> Timp de două 
samblul de cintece și dansuri 
„Semenicul" din Caraș-Seve- 
rin a prezentat spectacole in 
orașul Avellino, de lingă Na
poli. Programul variat și bi
ne interpretat a trezit entu
ziasmul miilor de cetățeni 
prezenți in piața centrală a 
orașului.

+ Potrivit datelor publi
cate de Institutul pentru con
strucția de locuințe din Bonn, 
din 1963. chiriile au crescut 
în R. F. a Germaniei în me
die cu 80 la sută, în unele 
centre dens populate crește-^ 
rile depășind chiar ’
procente.

Potrivit datelor 
în ultimele 12 luni, 
vieții a crescut în Republica 
Federală a Germaniei cu 5 
la sută.

150 dc

oficiale. 
costul

După lovitura 
de stat

R. S. CEHOSLOVACĂ. Datorită eforturilor profesorului 
Rudolf Pelnar, la liceul din Nova Role, clasele in care au 
loc lecțiile de fizică au fost înzestrate cu o serie de echi
pamente tehnice, printre care și robinet de gaz, instalații 
de apă caldă, și rece, căști etc.

In foto : Vedere a clasei. In fundal se vede așa numitul 
„perete operational" cu tablă magnetică, ecran pentru film.

Irakul și-a închis frontierele
cu Iordania

BAGDAD 20 
Irakul a cerut, 
excluderea Iordaniei din Liga 
Arabă, transmite postul de ra
dio Bagdad, menționat de a- 
genția Associated Press. Cere
rea a fost formulată într-o no
tă guvernamentală adresată se
cretarului general al Ligii A- 
rabe, Abdul Khalek Hassouna.

(Agerpres). — 
în mod oficial,

Eliberarea 
asemenea, 
din Liga

totodată,

Organizația pentru 
Palestinei a cerut, de 
excluderea Iordaniei 
Arabă.

Agenția amintește,
că Irakul și-a închis frontiera 
cu Iordania, împiedicînd tran
zitarea importantelor exporturi 
iordaniene de produse vegetale 
destinate Kuweitului și șeica- 
tclor arabe din Golful Persic.
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PROPUNERI CONSTRUCTIVE
ÎN PROBLEMA LAOȚIANĂ
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KHARTUM 20 (Agerpres). — 
In Sudan, unde luni seara a a- 
vut loc o lovitură de stat, a 
fost format un Consiliu al Co
mandamentului Revoluției al
cătuit din șapte militari și pre
zidat de locotenent colonelul Ba
bakr Al Nour Osman, relatea
ză agențiile de presă, mențio- 
nînd informațiile transmise de 
postul de radio Omdurman.

Din acest organism face par
te și Hashem El Atta, conducă
torul loviturii de stat, care și-a 
asumat funcția de comandant 
șef al forțelor armate ale țării.

Schimbare în planurile de zbor 
ale misiunii „Apoilo-154’

— Agenția spa- 
marți seara o 

în planurile de 
“ după verifica-

HOUSTON 20 (Agerpres). 
țială americană a anunțat 
schimbare de ultim minut 
zbor ale misiunii „Apollo-I5‘ 
rea sistemelor generale de siguranță. Astro- 
nauții David Scott, Alfred Worden și James 
Irwin vor trebui sâ poarte costumele lor pre
surizate în timpul trecerii din 
în nava comandant. N.A.S.A.

modulul lunar 
a anunțat, de

asemenea, că s-au verificat planurile, textele 
și alte calcule privind construcția geamuri
lor, etanșeitatea și alte instalații care concură 
la menținerea presiunii în cabina de coman
dă și modulul lunar. S-a procedat apoi la o 
restudiere a efectelor intrării în atmosfera 
terestră asupra astronauților, după încheie
rea misiunii.

CAPE KENNEDY 20 (Ager
pres). — David Scott și James 
Irwin, cei doi astronauțî a- 
mericani care se pregătesc să 
debarce pe Lună în ziua de 
30 iulie a. c., în cadrul misiu
nii spațiale „ Apollo-15', s-au 
antrenat în cursul zilei de

luni la centrul 
nedy" la bordul 
Iul ui" lunar.

Irwin și Scott au repetat 
manevrele exploratorii pe ca
re urmează să le efectueze în 
timpul celor de-a doua și a 
treia ieșiri pe Lună în cadrul

spațial „Ken- 
.automobi-

programului misiunii. împre
ună cu Alfred Worden, cel 
care urmează să evolueze în 
timpul respectiv în cabina 
principală pe orbită în jurul 
Lunii, ei au repetat, de ase
menea, o serie de manevre 
ale zborului spațial care-i aș-

teaptă. Programul zilei a cu
prins, totodată, probarea nou
lui convertizor de curent al 
cabinei — aceasta în legătu
ră cu o scădere de scurtă 
durată a intensității curentu
lui în timpul încercărilor de 
miercurea trecută, fenomen 
care n-a putut fi complet e- 
lucidat deocamdată. N.A.S.A. 
a anunțat totuși că, indife
rent dacă va fi sau nu des
coperită 
lansarea rachetei purtătoare 
a navei spațiale „Apollo-15“ 
va avea loc, conform progra
mului, la 26 iulie, cu condi
ția însă ca noul convertizor 
să funcționeze normal.

cauza defecțiunii.

KHARTUM 20 (Agerpres). — 
Noile autorități sudaneze au le
galizat, la scurt timp după insta
larea lor prin lovitura de stat 
de luni seara, Federația sindi
catelor, Federația studenților, 
Liga tineretului și Liga femei
lor. Aceste organizații fuseseră 
scoase în afara legii în luna fe
bruarie a anului trecut, prin- 
tr-un decret al fostului preșe
dinte, Numeiry.

★
KHARTUM 20 (Agerpres) — 

Printr-un decret al locotenent- 
colonelului Babakr el Nour, 
președintele Consiliului Co
mandamentului Revoluției, Su
danul devine ..Republică de
mocratică independentă', tran
smite postul, de radio Omdur
man, reluat de agenția M.E.N.

★
KHARTUM 20 (Agerpres). 

— Noul Consiliul al Comanda
mentului Revoluției din Sudan 
a hotărît să elibereze 49 de 
deținuți politici, a anunțat pos
tul de radio Omdurman,, pre- 
cizînd că aceasta este prima 
decizie 
daneze, 
tă, că 
Uniunii 
precum 
talioane din mai', create de 
către fostul șef al statului, vor 
fi desființate. Se anunță că 
„va fi creată o Alianță Demo
cratică Națională, alcătuită din 
reprezentanți ai țăranilor, 
muncitorilor, soldaților, ofițe
rilor liberi, burgheziei naționa
le și intelectualilor0.

a noilor autorități su- 
S-a menționat, totoda- 
Comitetul Executiv al 
Socialiste Sudaneze, 
și așa-numiteie „Ba-
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In urmă cu cîteva zile, în 
dorința realizării unei regle
mentări politice, pe cale paș
nică, a situației din Laos, prin
țul Sufanuvong, președintele 
Comitetului Central al Frontu
lui Patriotic din Laos, a adre
sat o nouă scrisoare prințului 
Suvanna Fuma, șeful guvernu
lui de la Vientiane. Conducăto
rul Frontului Patriotic din 
Laos sublinia că propunerile fă
cute la sfîrșitul lunii trecute 
de F.P.L., privind încetarea i- 
inediată a războiului,, restabi
lirea păcii și realizarea recon
cilierii naționale în această țară 
corespund pe deplin aspirați
ilor întregului popor al Laosu
lui. In scrisoare sînt relevate, 
în mod deosebit, necesitatea 
sistării imediate a bombarda
mentelor americane, suspen
darea în întregime a acțiunilor 
militare terestre și aeriene și 
a tuturor actelor de violare a 
zonei care se află sub contro
lul celeilalte părți. Iar, imediat 
după încetarea focului, părțile 
laoțiene interesate ar urma să 
se întîlnească și să exami
neze totalitatea problemelor 
de interes comun în vederea 
instaurării păcii și a realizării 
reconcilierii naționale în Laos.

Aceste propuneri, profund re
aliste, elaborate în spiritul u- 
nui înalt simț de răspundere 
față de soarta poporului laoțian, 
sînt de natură să contribuie la 
restabilirea liniștii în această 
țară și la încetarea vărsării de 
sînge în luptele fratricide din 
Laos, la crearea posibilității 
realizării unității naționale.

O condiție prealabilă a înce
perii unui dialog direct între 
părți o constituie încetarea i- 
mediată a bombardamentelor 
S.U.A. asupra întregului terito
riu laoțian. Raidurile efectuate 
zilnic de bombardierele ameri-

cane asupra diferitelor regiuni 
din Laos, care provoacă grele 
suferințe populației pașnice, re
prezintă un exemplu flagrant 
de amestec brutal în afacerile 
interne ale Laosului. In prezent, 
împotriva zonelor eliberate din 
Laos acționează trei divizii ale 
aviației americane, numărul 
raidurilor ridieîndu-se la 800— 
1 000 pe zi. Dc asemenea, in 
sprijinul forțelor de dreapta 
laoțiene, a căror principală 
grupare o reprezintă armata de

suferite de forțele de dreapta 
în zona Platourilor Bolovens 
au o deosebită însemnătate pen
tru întreaga regiune a Indo- 
chinei, el avînd o importanță 
slratvgică și pentru zona Tri 
Tien din partea de nord a Viet
namului de sud și pentru pro
vinciile Mondulkiri din 
estul Cambodgiei.

Intr-o perioadă cînd 
patriotice laoțiene obțin 
torie după alta, noile 
neri ale Frontului

nord-

comentariul zilei
mercenari a generalului Vang 
Pao, instruită și echipată de 
C.I.A., se află aproximativ 12 000 
de militari americani, circa 
10 000 de mercenari tailandezi, 
la care s-au adăugat, anul aces
ta, în timpul invaziei din su
dul țării 20 000 de saigonezi.

Trecînd la contraofensivă, 
după ce au stăvilit acțiunile 
intervenționiste americano-sai- 
goneze, forțele de eliberare la- 
oțiene au obținut însemnate 
succese, astfel că, în prezent, ele 
dețin inițiativa în toate sectoa
rele frontului. Intr-un comuni
cat al Armatei de eliberare se 
arată că, în perioada noiembrie 
1970 — mai 1971, detașamen
tul de partizani au scos din 
luptă 31 200 soldați și ofițeri 
inamici, dintre care 15 700 sai- 
gonezâ, circa 2 000 mercenari 
tailandezi, 527 americani, în 
marea majoritate piloți de a- 
vîoane și elicoptere, și au dis
trus 770 de tancuri și mari can
tități de arme și muniții.

Recentele victorii ale patrio- 
ților laoțieni au produs o mo
dificare a raportului de forțe 
pe plan militar. InfrSngerile

forțele 
o vic- 
propu- 

ale Frontului Patriotic 
Laoțian exprimă bunăvoința și 
hotărîrea sa de a acționa în 
concordanță cu interesele na
țiunii laoțiene, ale păcii în In
dochina.

Este, deci, regretabil, afirmă 
președintele C.C. al F.P.L., că 
în telegramă prințului Suvanna 
Funia se propune numai o în
cetare a focului în zona Văii 
Ulcioarelor. resoingîndu-se re
alizarea imediată a încetării 
focului pe ansamblul teritoriu
lui laoțian, ceea ce corespunde 
numai intereselor militare ale 
S.U.A.

După cum se arată, într-un 
comentariu al postului de radio 
Patbet Lao. este pe deD’in po
sibil ca părțile interesate să 
realizeze încetarea focului pe 
întreg teritoriul Laosului. așa 
cum s-a procedat în 1961. Pro
punerile făcute de prințul Su- 
fanuvong deschid perspective 
favorabile regatului Laosului, 
urmărind să dea posibilitatea 
poporului laoțian să realizeze 
unitatea națională și să res
taureze pacea. Frontul Patriot 
tic și poporul laoțian. releva 
comentariul, se pronunță acum, 
ca și în trecut, pentru o regle
mentare pașnică în Laos, fiind 
hotărîte să militeze pentru 
înfăptuirea ei.

I. ALEXANRESCU
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