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la Congresul
al partidului

„Hotârîrile pe care le va lua actu
alul Congres deschid noi și skâlucite 

** XX "perspective României, vor inaugura o
I nouă perioadă de muncă intensă a 

s . partidului, a poporului, o etapă de
noi realizări mărețe în toate dome- 

* “^8 niile vieții sociale. Congresul al X-lea
w X* va intra în istoria patriei ca un mo-

, < ’ - ’7 ' bit : ment ce marchează ridicarea pe o
, J- -«V. treaptă nouă, calitativ superioară, a

XXX%. ^jll| operei de edificare a societății socia-
' ' i™ ' ■ ' liste în România.
MW Considerăm că dispunem de tot ce

I este necesar pentru traducerea în 
Wil v'afă a acestui program însuflețitor ;

" ’•***,* cvem o bază de pornire tehnico-ma-
i terială dezvoltată ; avem uri partid 

® Mfl Puternic, unit, înarmat cu învățătura
j-. *", marxist-leninistă, strîns legat de

SftpW mase ; sîntem un popor harnic, dîrz, 
X? - «X/ înzestrat cu calități deosebite, devo-

Ț tat trup și suflet cauzei socialismu-

Ne exprimăm convingerea că parti- 
f z dul nostru, călit în lupte, încercat în 

|| ' £ * marea operă de edificare a noii orîn-
S duiri, întregul popor, animat de idea-
SIXJ Mylurile socialismului, își vor uni și moi

strîns forțele, vor munci cu abnegație, 
Sw***“ w ' . ' cu entuziasm și perseverență pentru

«Kh wgTy "* c 1 * H a vioță marilor sarcini ce ne stau
Sr în față, pentru a face să propășească

țoț fYțgj mu|f scumpa noastră patrie".
(DIN RAPORTUL C.C. AL P.C.R. PREZENTAT LA CONGRESUL AL X-LEA AL PARTIDULUI).

în întâmpinarea marii sărbători
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ÎNSEMNATE SUCCESE

ÎNDEPLINIREA PLANULUI
SI A ANGAJAMENTELOR
CORESPONDENȚII „SClNTEII" TRANSMIT

o Succesele obținute în 
realizarea angajamentelor 
luate în întrecerea socia
listă de către oamenii muncii din 
județul Galați s-au concretizat, în pri
mele 7 luni ale anului, în obținerea 
peste plan a unei producții globale 
în valoare de 98 473 000 lei și a unei 
producții-marfă vîndute și încasate în 
valoare de 183 961 000 lei. S-au reali
zat, peste prevederile planului pe 7 
luni : 10 488 tone fontă, 12 892 tone 
oțel, 11 936 tone tablă mijlocie și 
groasă, 752 tone tablă subțire, 463 
tone tablă zincată, 668 mc prefabri
cate din beton, 42 100 mp țesături 
bumbac, 99 tone fire tip bumbac etc. 
De asemenea, sarcinile de plan la 
export au fost depășite cu 23 423 700 
lei valută.

® Livrînd peste plan 
produse în valoare de 
132 200 000 lei, colectivele în- 
treprinderilor industriale din județul 
Timiș și-au îndeplinit două treimi din 
angajamentele asumate în întrecerea 
socialistă din acest an. Au fost livrate 
in plus economiei naționale : 515 tone 
de tablă subțire, aproape 4 milioane 
cărămizi și blocuri ceramice, 324 mc , 
prefabricate din beton armat, 563 mc 
cherestea de fag, 265 292 mp furnire, 
115 500 mp țesături de tip bumbac, 
lină și mătase, 39 400 bucăți tricota
je etc. Față de perioada corespunză
toare a anului trecut, producția rea
lizată în aceste 7 luni este mai mare 
cu peste o jumătate miliard de lei, 
circa 85 la sută din acest spor obți- 
nîndu-se pe seama creșterii producti
vității muncii.

cesta e unul din angajamentele luate 
în cinstea zilei de 23 August de între
prinderile industriale din județul 
Satu-Mare. Prin eforturile depuse de 
toți oamenii muncii din industria 
sătmăreană — români, maghiari, ger
mani și alte naționalități — planul 
producției globale industriale pe luna 
iulie a fost îndeplinit în proporție de 
104,7 la sută.

O 75 la sută din angaja
mentul anual la producția- 
marfă a fost îndeplinit 
pînă acum de lndustria tude* 
țului Suceava. La producția globală 
s-a obținut o depășire de peste 98 
milioane lei, iar sarcinile la export 
— cu peste 15 milioane lei. Au fost 
livrate, în plus, către beneficiari : 
16 400 tone barită, aproape 2 000 tone 
minereu de mangan, peste 1 000 tone 
celuloză, circa 12 500 mc de cherestea 
de

derile planului, le-au Înregistrat co
lectivele întreprinderilor producătoa
re de materiale de construcții care 
au adus astfel o contribuție impor
tantă la opera de refacere din zonele 
calamitate ale județului. Au fost fa
bricate, peste prevederi, 18 000 tona 
ciment, 2 110 tone var, 7 700 mc pre
fabricate din beton, 1,5 milioane că
rămizi, 39 000 mp carton bituminat și 
aproape 1 000 mc cherestea de fag și 
rășinoase.

rășinoase și alte produse.

® Cinstind, cu hărnicia 
ce-i caracterizează, ziua 
de 23 August, minerii din 
Valea Jiului raportează depășirea 
planului la producția globală, pe pri
mele 7 luni, cu peste 18 milioane lei, 
iar la producția-marfă vîndută și în
casată cu aproape 17 300 000 lei. Pre
țul de cost al cărbunelui extras în 
această perioadă a fost redus cu peste 
17 milioane lei, în timp ce beneficiile 
suplimentare se ridică la 16 376 000 lei.

definește
mai de 
care în 
putea

mult un 
preajma 
să înțe-

• Realizarea unei pro
ducții suplimentare a cărei 
valoare să poată recupera jumătate 
din pagubele provocate de calami
tățile naturale din mai și iunie — a-

® Importante cantități 
de produse peste plan 
au fost obținute în primele 7 luni ale 
anului în industria județului Cluj. 
Cele mai mari realizări, peste preve-

ÎNCREZĂTORI,
UNIȚI, HOTĂRÎȚI 
pe drumul deschis de congres!

1944-1970,

CONȘTIINȚA

DATORIEI
suflu veșnic înnoitor

Sărbătorim astăzi un an de la o dată gra
vată cu litere de aur în marmura istoriei 
noastre, în conștiința națiunii : Congresul 
al X-lea al Partidului Comunist Ro

mân, eveniment de o adîncă rezonanță în 
glorioasa existență semicentenară de luptă a parti
dului, în viața poporului român, care-și făurește vi
itorul socialist deplin încrezător în splendida lu
mină proiectată de forumul comuniștilor.

Un an. Dar parcă a trecut mult mai mult de cînd 
inima țării, forța ei vitală, mîndria și nădejdea ei 
transmitea din sala Congresului pulsațiile vitale ale 
timpului nostru, ale devenirii noastre, declanșînd 
noi energii și infuzînd noi puteri în brațele și min
țile milioanelor de oameni de pe întreg cuprinsul 
patriei. Sentimentul că ne desparte de congres mai 
mult decît spațiul calendaristic al unui singur an ne 
este dat de conștiința unei neobișnuite densități a 
timpului. Profunzimea perspectivelor deschise de 
mărețul program al partidului, jalonarea operei de 
făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, 
ampla activitate pe toate planurile desfășurată pînă 
acum pentru înfăptuirea acestui însuflețitor program 
ne creează într-adevăr, tuturor, sentimentul — mai 
precis, convingerea reală — a străbaterii unei etape 
de o bogăție fără precedent în viața politică, eco
nomică și socială a țării. Totodată, răgazul de timp 
oferă posibilitatea de a raporta la scara practicii, 
a mersului înainte al orînduirii noastre, clarvăzătoa
rea apreciere făcută de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în cuvîntu! de încheiere a congresului : „Caracte
ristica principală a congresului constă în faptul că 
problemele de bază ale societății noastre au fost 
abordate într-un spirit de înaltă răspundere, de gri
jă profundă față de interesele partidului și po
porului, față de cauza socialismului... Putem spune 
fără greș că actualul congres al partidului marchea
ză o etapă nouă, calitativ superioară a dezvoltă
rii partidului nostru, a activității de construcție so
cialistă în România".

Congresul a dat țării propria ei proiecție în vi
itor. Un program vast, cutezător și realist, care fi
xează într-o concepție unitară și de largă perspec-

tîvă liniile directoare ale dezvoltării multilaterale 
a societății socialiste. Un program îndrăzneț, cuteză
tor, dar și riguros realist, un program fără prece
dent în istoria țării, care demonstrează strălucit for
ța conducătoare a partidului, capacitatea sa înde
lung verificată de a călăuzi destinele națiunii, de a 
îmbogăți creator tezaurul învățăturii marxist-leninis- 
te prin rezolvarea teoretică și practică a proble
melor ridicate în procesul complex de consolidare 
și perfecționare a edificării noii orînduiri în Româ
nia. Această proiecție științifică a viitorului, bazată 
pe cunoașterea legilor obiective ale dezvoltării so
ciale, inspirată din slujirea intereselor fundamentale 
ale poporului român, polarizează eforturile partidu
lui, ale întregii națiuni.

în lumina mărețului obiectiv — o societate în care 
se vor pune bazele trecerii treptate spre comunism 
și va apropia România de nivelul țărilor avansate 
— Congresul al X-lea a deschis însuflețitoare per
spective în toate sferele activității materiale și spi
rituale. Cheia de boltă o constituie creșterea in
tensă a forțelor de producție, ridicarea calitativă a 
întregii activități economice, îmbunătățirea și per
fecționarea conducerii, planificării și organizării 
economiei naționale. Mai mult decît oricîncT, știința, 
învățămîntul și cultura sînt chemate să joace un 
rol de seamă în procesul de perfecționare a ansam
blului social, de înflorire multilaterală a personali
tății umane.

întregul program stabilit de congres este străbă
tut de la un capăt la altul de țelul suprem al poli
ticii partidului : grija pentru ridicarea necontenită 
a nivelului de trai al poporului, pentru înfăptuirea 
repartiției sociale în spiritul dreptății și echității 
înscrise pe stindardul orînduirii socialiste. Ca un co
rolar al realizării marilor sarcini în perspectiva noii 
etape, forumul comuniștilor a luminat căile lărgirii 
democrației socialiste, ale unei cît mai intense par
ticipări a maselor la elaborarea și înfăptuirea poli
ticii partidului, la conducerea treburilor țârii.

Aceste zile, care marchează un an de bogate înfăptuiri sub semnul 
Congresului ai X-lea al partidului, sînt, în același timp, premergă
toare bilanțului prilejuit de cea de-a XXVI-a aniversare a eliberării. 
Ele găsesc întregul popor în plină efervescență creatoare în toate do
meniile de activitate. Strălucitele succese ale unui an de muncă se 
adaugă trainicelor confirmări, oferite, în decursul unui sfert de veac, 
de realitatea noastră economică și socială, a justeții politicii consec
vente a partidului nostru de industrializare socialistă, de moderni
zare continuă a bazei tehnico-materiale. înfăptuirea neabătută a aces
tei politici asigură înflorirea țării, ridicarea ei pe noi trepte de civili
zație și progres.

Oriunde s-ar îndrepta reporterul, în aceste zile, i se oferă o largă 
perspectivă asupra succeselor dobîndite în toate domeniile vieții eco
nomice și sociale, posibilitatea de a surprinde secvențe vibrante din 
activitatea creatoare a oamenilor muncii pentru îndeplinirea și depă
șirea angajamentelor asumate.

(Continuare în pag. a Vii-a)

Un asemenea prilej ni-1 oferă și 
străvechile plaiuri ale Moldovei, 
care au căpătat, în cei 26 de ani de 
generoase transformări, însemnele noi 
ale unei puternice activități industria
le. în telegrama publicată în ziarele 
de ieri, adresată Comitetului Central 
al partidului, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, județul Iași raportează în
deplinirea cu 5 luni înainte de ter
men a planului cincinal 1966—1970 la 
producția globală industrială, asigu- 
rînd pînă la finele anului o producție 

-suplimentară de peste 3 miliarde lei.
Dintre întreprinderile care alcătu- 

iese moderna platformă industrială 
a lașului am ales Uzina metalurgică.

Prompți, atenți, siguri de fiecare 
gest, oamenii întîlniți in halele uzi
nei par a stăpîni de cînd lumea pro
fesiile de laminorist, zincator sau lă
cătuș, într-atît de spontane, aș zice, 
le sînt reacțiile. Cu toate acestea, si
guranța cu care urmăresc și inter
vin. după caz. în impresionantul și 
pretențiosul proces de fabricare a 
țevilor sudate, este mai puțin rodul 
unei îndelungate tradiții cit al unei 
înalte exigențe, al năzuinței perma
nente de autoperfecționare.

Deși „actul de naștere" al aces
tei unități a fost semnat în 1962, cînd 
c.tpele excavatoarelor au. smuls pri
mii metri cubi de pâmint ai viitoa
relor fundații, se poate spune că pre
mierele industriale ce au avut loc 
aici de-a lungul anilor, irapunînd con
comitent o necontenită adaptare la 
tehnologiile cele mai moderne, au 
constituit tot atîtea evenimente me
morabile, noi geneze. în 1963 au fost 
fabricate primele țevi sudate. în 1966 — 
primele profile formate la rece. în 
1968 începe fabricarea timplăriei me
talice. Iar în prezent se experimen
tează sudarea prin curenți de înaltă 
frecvență. Fiecare etapă a constituit 
un examen, fiecare nou produs asi
milat — o dovadă elocventă a ma
turizării accelerate a colectivului de 
ingineri, tehnicieni și muncitori, a 
responsabilității lor față de cerințele 
economiei naționale.

Prin această evoluție dinamică. U- 
zina metalurgică, asemeni lașului cu 
toate noile sale capacități industriale 
și asemeni atîtor altor locuri de pe 
întinsul țării, atestă o dată în plus 
vitalitatea planurilor de industrializa
re socialistă. Importantele investiții

— prinos al eforturilor întregului po
por — își confirmă eficiența prin re
zultate, prin fluxul mereu mai dens 
al producției finite integrat in circui
tul economic al țării.

La ora actuală nu există șantier 
mai important de construcții la care 
Uzina metalurgică ieșeană să nu 
participe în vreun fel prin larga 
gamă a țevilor pe care le produce. 
De-aici pornesc adevărate artere de 
otel prin care nu vor întîrzia să cir
cule fluxuri de energii, sporind vi
goarea economiei patriei.

Se înțelege că realizarea unor pro
duse de o asemenea însemnătate ri
dică probleme dintre cele mai dificile, 
pentru a căror rezolvare este nevoie 
de permanenta concentrare a tuturor 
forțelor umane și materiale ale între
prinderii.

Am cunoscut 
bătrîn maistru, 
pensionării nu 
leagă, nici în ruptul capului, că 
în curind urma să părăsească 
fabrica. Nu, nu era vorba de or
goliu, nu îl supăra ideea că lo
cul lui avea să fie ocupat de al
tul, nu voia să-și mențină 
„postul" ci, pur și simplu, nu 
putea pricepe de ce, pentru ce, 
aflat încă în deplinătatea forțe
lor, va trebui să stea cu brațele 
încrucișate, să-și piardă vremea 
pe lîngă casă.

Discutam într-un atelier mic, 
lîngă un bano de lucru Ia care 
Se afla în treabă un tînăr. Tră
sese cu urechea și, la un moment 
dat, cam impertinent, a intrat 
în vorbă :

— Mai lasă-te de chestii de-as- 
tea, meștere ! Ce, adică, vrei 
să spui că nu-ți convine să stai 
la odihnă și să-ți vină pitacii 
acasă cu poșta. Unde-ar fi po
mana aia, că...

Bătrînul l-a fulgerat cu pri
virea, dar i-a răspuns calm :

— Uite ce-i, mă, pierde-vară. 
Pensia mea o să fie mai măre 
cu cîteva sute bune decît sala
riul tău pentru care nu prea te 
omori cu firea. Așa că, uite ce 
zic : eu îți dau pensia mea, iar 
tu să-mi dai în schimb locul tău 
în echipă.

— Chiar ai fi în stare, meș
tere ?

— Bate palma !
Tî nărui a dat să-ntindă mina, 

dar s-a răzgîndit:
— Nu, nu fac eu afaceri d-as- 

tea...
întîmplarea mi s-a părut a fi 

mai sugestivă decît o mie de 
definiții, pentru că răspundea la 
întrebarea : „a munci sau a nu 
munci ?“, una din puținele între
bări capitale în existența omu
lui. într-adevăr, printre atitu
dinile esențiale, fundamentale 
care definesc omul, care caracte
rizează viața și personalitatea 
lui, cea mai importantă, cea mai 
profundă este atitudinea față de 
muncă. Desigur, există 1001 fa
țete ale vieții prin care omul se 
manifestă și se afirmă pe sine, 
există un număr infinit de în-

Paul DIACONESCU
Mihai HETCO

(Continuare în pag. a Vil-a)
(Continuare tn pag. aVI-a)

Excelenței Sale
Domnului general ALFREDO OVANDO CANDIA

Președintele Republicii Bolivia

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Bolivia, în numele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste România, al poporului român și al meu 
personal adresez cele mai bune urări pentru prosperitatea poporului 
bolivian și pentru fericirea Excelenței Voastre.

NICOLAE CEAUȘESCU
j Președintele Consiliului de Stat 
i al Republicii Socialiste România
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Industrializarea — concepută 

pe un plan calitativ superior
Ca muncitor intr-una din 

marile uzine ale țării, am fost 
și sînt martor și participant 
direct la înfăptuirea acelei 
mari opere, întreprinse fără a- 
batere, fără șovăire de parti
dul nostru, în toți acești ani — 
industrializarea socialistă a ță
rii. Știu bine că tocmai acea
stă politică bine chibzuită, cum 
s-ar spune, cu picioarele pe 
pămînt, stă la baza întregii 
dezvoltări a țării, a marilor 
progrese obținute în toate do
meniile.

Hotărârile Congresului al 
X-lea al partidului au fost de 
aceea și pentru mine, ca și 
pentru toți tovarășii mei de 
muncă, un motiv de adîncă sa
tisfacție ; zile în șir la congres 
s-au purtat discuții cu privire 
la nenumărate probleme, Ia 
toate sectoarele de activitate 
— dar cred că nu greșesc dacă 
spun că miezul discuțiilor și, 
lucrul poate cel mai important 
pentru noi toți, l-a constituit 
plămădirea programului de 
construire a societății socialis
te multilateral dezvoltate, pîr- 
ghia principală fiind continua
rea neabătută a politicii de 
industrializare.

întregul nostru popor sub
scrie la această idee, înțele- 
gînd că altă cale nu există pen
tru a ajunge din urmă țările 
dezvoltate economic, pentru a 
asigura progresul neîntrerupt 
al societății noastre și ridicarea 
nivelului de trai al populației.

Congresul a chemat nu nu
mai la continuarea industriali
zării, dar a arătat și în ce fel 
o concepe partidul, a ridicat 
probleme noi, a pus o serie de • 
accente noi. a trasat linii pen
tru ca ea să se dezvolte pe un 
plan superior. Vechile unități 
de măsură cu care eram de
prinși — procente, tone — își 
păstrează, firește, importanța 
lor — dar sint acum comple
tate cu cerințe din cele mai 
importante privind calitatea, 
perfecționarea, eficiența, ren
tabilitatea.

Congresul a îndreptat atenția 
spre ceea ce este nou, modern, 
spre introducerea curajoasă in 
viața fabricilor noastre a ace
lor minuni pe care le-a adus 
progresul tehnico-științific în 
zilele noastre. Directivele sale

anul care 
congres a 

de remarcabile 
eforturi sus-

pun accent pe acele ramuri în 
care se întrevede intr-un fel 
industria viitorului — electro
nica. cibernetica, folosirea paș
nică a energiei atomice, me
canica fină.

Nu pot să nu subliniez tot
odată importanța pe care a a- 
cordat-o Congresul probleme
lor organizării științifice a 
producției și a1 muncii, perfec
ționării continue a conducerii, 
problemelor eficienței econo
mice a întregii activități. De
parte de a rămîne niște no
țiuni abstracte, din limbajul 
economiștilor, acestea au de
venit cuvinte care sînt acum pe 
buzele tuturor și, ceea ce este 
cel mai important, au devenit o 
preocupare constantă la fiecare 
loc de muncă.

Pe acest drum, 
a trecut de la 
fost un an
înfăptuiri. Prin 
ținute s-au dat in funcțiu
ne noi obiective industriale, 
s-au extins unități industriale 
existente — ceea ce a întărit 
considerabil puterea industria
lă a țării, posibilitățile de în
zestrare tehnică a noilor fa
brici și uzine, a altor ramuri 
industriale.

Așa cum s-a cerut la Con
gres, și în marea noastră uzină 
constructoare de mașini, cu
noscută în țară și peste hotare 
pentru utilajele complexe pe 
care le fabrică, s-au depus in
tense eforturi pentru realiza
rea unor produse de ridicate 
performanțe tehnice. Dintre 
multele exemple pe care le-aș 
putea aminti, menționez doar 
asimilarea în producție a loco
motivei Diesel hidraulice de 
450 CP cu ecartament de 1 000 
mm — reușită tehnică de mare 
importanță economică.

Perioada bogată în realizări 
car? a trecut de la congres și 
aceea care a mai rămas pînă la 
sfîrșitul acestui an. are o mare 
importanță pentru încheierea 
cu succes a actualului cincinal. 
Iar rezultatele de pînă acum 
sînt o platformă de nădejde 
pentru lansarea viitorului cin
cinal.

miei, înflorirea întregii țării, 
înaintarea ei rapidă pe calea 
civilizației socialiste. In acest 
cadru, el s-a preocupat și se 
preocupă intens de eliminarea 
treptată a disproporțiilor din
tre diferitele zone ale țării — 
o grea moștenire lăsată de re
gimurile de exploatare — de 
dezvoltarea economică și so- 
cial-politică a tuturor județe
lor. Congresul al X-lea a a- 
cordat o deosebită atenție aces
tei probleme de o maximă im
portanță economică și socială, 
cu multiple aspecte și implica
ții. „In stabilirea amplasamen
telor noilor obiective industria
le — arăta la congres tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU - 
vom continua să imbinăm or
ganic considerentele de efi
ciență economică cu criteriile 
sociale legate de necesitatea ri
dicării județelor și localităților 
mai puțin dezvoltate, a acce
lerării progresului lor economic 
și social".

în felul acesta, congresul a 
răspuns unui comandament e- 
sențial al construcției socialis
te : acela de a imprima pulsul 
unei vieți economice Intense în 
toate județele, de a asigura o 
cît mai bună valorificare a re
surselor materiale și de muncă 
de care dispune întreaga țară, 
în același timp, această politică 
determină în toate județele un 
aflux de civilizație și progres, 
creează condițiile ca populația 
din orice colț al țării să poată 
beneficia, în egală măsură, de 
roadele construcției socialiste.

Pentru județe ca al nostru in 
care trăiesc și muncesc, llaolal- 
tă, români și oameni de alte 
naționalități, politica de ridica
re a tuturor județelor înseamnă 
și asigurarea pentru toți ce
tățenii, fără deosebire de na
ționalitate, a noi locuri de 
muncă, a unor posibilități spo
rite de afirmare în viața poli
tică și socială. Preocuparea 
pentru ridicarea tuturor județe
lor țării reprezintă și un aspect 
sugestiv pe planul întruchipării 
concrete materiale, a politicii

Marian AVRAM
trasator mecanic la uzinele 
„23 August" din Capitală

Perfecționarea conducerii, 
planificării și organizării 

economiei
împlinirea unui an de la cel 

de-al X-lea Congres al P.C.R. 
găsește întregul nostru . , 
angajat cu toate forțele în în
deplinirea programului pe care 
l-a trasat și al cărui obiectiv 
fundamental îl constituie lăr
girea și 
tinuă i 
teriale 
cietății _______ ___ __ _
ral dezvoltate. înaintarea spre 
acest obiectiv — au arătat do
cumentele Congresului — re
clamă în mod imperios perfec
ționarea continuă a metodelor 
de conducere și planificare a 
economiei, creșterea eficienței 
economice în toate sferele ac
tivității productive, aplicarea 
pe scară largă a cerințelor ști
inței conducerii, organizarea 
modernă a producției și a mun
cii in toate întreprinderile in
dustriale. în acest sens. Con
gresul a chemat la transpune
rea fermă în viață a tuturor 
hotăririlor Conferinței Națio
nale privind îmbunătățirea ?i 
perfecționarea conducerii, folo
sirea mai eficientă a pîrghii- 
lor economice.

O retrospectivă asupra anu
lui care s-a scurs de la con
gres este de natură să releve 
oricui faptul că aceste . indi
cații s-au concretizat în măsuri 
economice, organizatorice și 
juridice corespunzătoare, fie
care măsură în parte fiind re
zultatul consultării specialiști
lor, a maselor largi ale celor 
ce muncesc, în această di
recție, una din măsurile cele 
mai importante, înfăptuite 
după congres, o constituie 
înființarea centralelor, com
binatelor și grupurilor in-

popor

a 
a

perfecționarea con- 
bazei 
tării, 

socialiste
tehnico-ma- 
făurirea so- 

multilate-

dustriale. Remarcabil este fap
tul că. potrivit indicațiilor 
Congresului al X-lea. Ia con
stituirea noilor organisme 
economice s-a pornit nu de la 
teze generale prestabilite, ci 
s-a avut 
economică concretă ce 
vine fiecărei centrale — 
plexe de unități 
organic integrate, 
punzătoare de 
planului, capabile 
mai larg avantajele cooperării 
și specializării în producție. 
S-au creat astfel condiții favo
rabile pentru apropierea orga
nelor de conducere de activi
tatea economică concretă, 
folosirea rațională a cadrelor, 
mai buna fundamentare a de
ciziilor, creșterea operativi
tății în dirijarea proceselor e- 
conomice.

De pe acum rezultă o învio
rare puternică a activității în 
cele mai multe întreprinderi. 
Se poate verifica acest lucru 
chiar în cazul grupului nostru 
de uzine. Astfel, în primul se
mestru din acest an, pe ansam
blul grupului de uzine au fost 
realizate integral sarcinile de 
plan. în condițiile unei creșteri 
cu 16 la sută a producției glo
bale si cu 15 la sută a produc
tivității muncii. Sînt aspecte 
concludente ale justeții mă
surilor do perfecționare a sis
temului de organizare, de con
ducere și planificare a econo
miei naționale preconizate de 
congres.

Ing. Mihai LICULESCU, 
director general al Grupului 
de uzine de aparataj 
și mașini electrice-Craiova

in vedere funcția 
concretă ce re- 

com- 
productive 

direct răs- 
îndeplinirea 

să valorifice
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naționale, Juste, marxist-lenî- 
niste, promovată cu neabătută 
consecvență de Partidul Comu
nist Român de-a lungul glori
oasei sale existențe de cinci 
decenii.

Un exemplu convingător al 
rodniciei politicii partidului în 
acest domeniu îl oferă județul 
Covasna. Economia județului 
în trecut redusă la o agricultu
ră rudimentară și la exploata
rea lemnului în condiții nu mai 
puțin rudimentare a cunoscut 
în anii puterii populare o conti
nuă creștere. După Congresul al 
X-lea s-au construit ori se află 
în plină construcție noi obiec
tive industriale.- Fabricii de 
confecții de la Tg. Secuiesc, 
dată în exploatare anul trecut, 
i se adaugă anul acesta o nouă 
fabrică de amidon și una de 
șuruburi. în bazinul carbonifer 
Baraolt au intrat în funcțiune 
două mine noi și o carieră de 
lignit. La Racoșul de Sus se 
lucrează intens la descoperta- 
rea unei noi cariere de lignit. 
Uzinelor textile „Oltul" din Sf. 
Gheorghe i-au fost alocate 
pentru dezvoltare și moderni
zare peste 70 milioane lei.

Potrivit Directivelor Congre
sului al X-lea, în următorul 
plan cincinal, fondurile de in
vestiții alocate vor fi de a- 
proape trei ori mai mari decit 
cele din actualul cincinal, ceea 
ce — metaforic vorbind — în
seamnă triplarea potențialului 
economic al județului.

Văzînd în politica partidului 
propria lor politică, cetățenii 
din județul Covasna, indiferent 
de naționalitate, sint ferm ho- 
tărîți să-și înzecească eforturile 
pentru împlinirea desăvîrșită 
a istoricelor hotărîri ale Con
gresului al X-lea, pentru dez
voltarea acestui județ, pentru 
înflorirea patriei noastre dragi 
— Republica Socialistă Româ
nia.

ciei ce fac să înflorească țara.
Este o bucurie să trăiești în- 

tr-o astfel de orînduire, să 
simți nemijlocit grija partidu
lui, să vezi cum conducătorii 
țării, personal tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, se intere
sează în amănunt de traiul de 
fiecare zi al celor ce muncesc. 
Urmărind atent lucrările Con
gresului al X-lea, directivele 
sale, am înțeles mai limpede ca 
oricind că progresul țării, ca și 
posibilitatea de a împlini tot 
mai bine cerințele noastre, de
pind direct de sporirea avuției 
naționale. Iar avuția națională 
se naște și crește din brațele și 
mințile noastre.

Și, într-adevăr, multe s-au 
făcut în acest an, deși toată 
lumea știe cit de mari au fost 
și sînt eforturile statului pen
tru a vindeca rănile pricinuite 
de urgia apelor. In toate loca
litățile țării s-au dat în folo
sință nenumărate locuințe, a 
crescut volumul desfacerii. 
mărfurilor, s-au creat noi po
sibilități de îngrijire a sănătă
ții, s-au deschis multe lăcașuri 
de învățămînt și cultură. Ele 
fac mai frumoase, mai primi
toare orașele și satele noas
tre.

nai", luînd numai cazul meu, 
dar această creștere se înscrie 
în noul sistem de salarizare și 
majorare a salariilor care s-a 
generalizat după congres în 
toate domeniile de activitate, 
făcind să se întețească străda
niile și interesul fiecărui om al 
muncii pentru sporirea produc
ției, a eficienței.

Rezultatele n-au întîrziat să 
se arate. Știindu-se retribuiți 
mai echitabil, muncitorii din 
fabrica noastră au început să 
dea o mai mare atenție .calită
ții produselor, disciplinei și 
ridicării calificării profesiona
le. Acum, la noi are loc, din i- 
nițiativa comitetului de partid, 
îmbrățișată cu mult interes de 
întregul colectiv, o acțiune de 
perfecționare a fluxului tehno
logic, care va aduce un spor 
de producție de aproape 50 la 
sută. Bineînțeles, asta se va 
răsfrânge corespunzător și asu
pra veniturilor noastre.

Revin la întrebarea de la 
ceputul acestor rînduri. 
dacă l-ai întreba pe oricare
al muncii din țara noastră : „în 
ce fel înțelegi să răspunzi gri
jii de zi cu zi a partidului față 
de traiul nostru ?“, el îți va 
răspunde din inimă : „Muncind

In ultima vreme sint menite 
să asigure participarea tot mai 
activă în viața social-politică 
a sindicatelor, organizațiilor 
de femei, de tineret, a celor
lalte organizații de masă și 
obștești. Acționează tot mai 
intens, sub conducerea parti
dului, Frontul Unității Socia
liste, care exprimă pregnant 
unitatea și coeziunea societății 
noastre.

O componentă inseparabilă 
a democrației socialiste este 
creșterea spiritului de răspun
dere civică. Posibilitatea fie
cărui individ de a-și dezvolta 
și manifesta întreaga sa perso
nalitate poate fi asigurată nu-

mai în condițiile respectării de 
către fiecare cetățean a ordi
nii sociale și de drept, a înda
toririlor sale față de societate.

Desigur, procesul de adînci- 
re a democrației socialiste 
este un proces evolutiv. în 
spiritul hotăririlor congresu
lui, noi măsuri vor asigura în 
continuare perfecționarea de
mocrației socialiste — puter
nică forță motrice a înaintării 
țării noastre pe drumul con
strucției socialiste.

Prof. dr. I. BENDITER
Facultatea de drept 
Universitatea „A. I. Cuza* 
lași

Un cod civic la înălțimea
•• ••

conștiinței epocii noastre
în- 
Iar 
om

Act memorabil, înscris cu li
tere de aur în filele istoriei 
patriei, Congresul al X-lea 
constituie nu numai un uriaș 
impuls, un eficace catalizator 
al energiilor societății româ
nești, ci și un moment ho- 
tărîtor, de răscruce în for-

conviețuire socială. Echitatea, 
prețuirea omului s-au integrat 
pentru totdeauna realităților 
noastre. Hotărîri care stipu
lează precis îndatoririle colec
tivelor de muncă, ale fiecărui 
om, exigențele atitudinii față 
de muncă și societate au fost

Arpad CZIKO 
vicepreședinte al Consiliului 
popular județean Covasna

Spre făurirea unei 
agriculturi intensive

Uriașe schimbări în bine s-au 
petrecut în viața satelor noas
tre, a fiecărei familii de ță
rani de pe tot întinsul patriei 
noastre în anii care s-au scurs 
de la eliberarea țării. Ele se 
datoresc faptului că țărănimea 
a urmat cu încredere drumul 
arătat de partid — drumul coo
perativizării, al creării și dez
voltării agriculturii socialiste.

Așa cum s-a subliniat la 
Congresul al X-lea al partidu
lui, cooperativele agricole tre
buie să devină unități cu o 
producție intensivă, să se dez
volte ca unități care să valori
fice din plin fiecare palmă de 
teren agricol, baza tehnico- 
materială și forța de muncă de 
care dispun, să participe in 
mai mare măsură la formarea 
fondului central de produse a- 
gricole.

După cum este cunoscut, 
la scurtă vreme de la con
gres, plenara din martie a Co
mitetului Central a concretizat 
căile și mijloacele dezvoltării 
intensive a agriculturii și 
a adoptat programul național 
privind dezvoltarea zootehniei 
și sporirea producției anima
liere, precum și cel privind 
gospodărirea rațională a resur
selor de apă. extinderea lucră
rilor de irigații. îndiguiri, de
secări și combaterea eroziunii 
solului. Aceste programe — 
elaborate în spiritul indicații
lor Congresului al X-lea, cu 
participarea unui mare număr 
de specialiști, dezbătute larg 
cu țărănimea — au o impor
tanță covîrșitoare pentru mo
dernizarea agriculturii noastre.

însuflețiți de perspectivele 
deschise de congres, membrii 
cooperativei noastre agricole, 
care se bucură de un bun re
nume, și-au exprimat ferm 
hotărîrea de a da viață în mod 
exemplar sarcinilor puse de 
congres de a răspunde 
fapte atenției partidului 
de înflorirea agriculturii 
cialiste. Muncind in acest

rit, cooperativa noastră a ob
ținut rezultate bune. Noi am 
realizat în 1969 în medie, la 
hectar, 6 262 kg porumb, 2 890 
kg grîu și 3 070 kg floarea-soa- 
relui. Zootehnia ne-a adus un 
venit de‘aproape 7 milioane 
lei. Contribuția noastră la for
marea fondului central de pro
duse agricole al statului se ri
dică la aproape 18 milioane lei

Sporul de producție — de 
900 kg la hectar — pe care îl 
obținem anul acesta la grîu în 
condiții climatice nefavorabile 
se datorește faptului că fo
losim mai bine fondurile pro
prii și sprijinul tehnico-mate- 
rial al statului, acordăm o mai 
mare atenție metodelor mo
derne. extinderii mecanizării, 
chimizării și irigațiilor. Coo
perativa noastră participă la 
construcția unuia dintre cele 
cinci complexe intercoopera- 
tiste de creștere industrială a 
porcinelor 
stanța.

Vreau să 
cuvinte la . .
național de irigații. în urcă
torii'trei ani vom 
ga suprafață de teren, de 3 700 
de hectare, de care dispunem. 
Investițiile pe care le facem, 
vor determina după calculele 
noastre, dublarea produc
ției de cereale și furaje.

Acum, la aniversarea unui 
an de la Congresul al X-lea al 
partidului nostru drag, noi, ță
ranii cooperatori ne prezen
tăm cu fruntea sus și asigu
răm conducerea partidului că 
nu ne vom precupeți efortu
rile pentru a contribui la dez
voltarea intensivă și la mo
dernizarea agriculturii, obiec
tiv care corespunde întru totul 
intereselor noastre, ale coope
ratorilor, intereselor dezvoltă- 

și înfloririi. patriei noastre.

din județul Con

mă refer în cîteva 
amplul program

ii. In urm; 
iriga întrșa-

rii

prin 
față 
so- 

spi-

Sabri EMURLA 
președintele cooperativei 
agricole din Cobadin, 
județul Constanța

Un an de înfăptuiri care*» 
hotăririlor Congresului 

1 a poporului nostru unit

Pentru mine, personal, anul 
acesta a însemnat și o creș
tere a salariului tarifar lunar 
cu 300 de lei, ceea ce repre
zintă un spor în casă, anual, 
de 3 600 lei. Am scris „perso-de 3 600 lei.

fără preget, așa cum ne cere 
partidul".

Maria SZENES 
muncitoare la fabrica 
„Tricotex" din Satu-Mare

Continua adincire
a democrației socialiste

dezvoltarea for-

armonioasă

rit cu perseverență — ca un o- 
biectiv esențial al politicii sale 
— progresul dinamic al econo-

De-a lungul perioadei ca
re s-a scurs de la eliberarea 
țării, partidul nostru a urmă

tuturor județelor țării
Dezvoltare

Grijă neabătută pentru 
îmbunătățirea traiului

Pe oricare om al muncii din 
țara noastră l-ai întreba : 
„Care este țelul partidului ?“, 
el iți va răspunde negreșit : 
..Viața cit mai bună, cit mai 
frumoasă a întregului popor". 
Este un adevăr la indemina 
tuturor, o realitate pe care o

trăim și o simțim an de an. 
Ridicarea necontenită a bu
năstării materiale și spiritua
le a poporului însoțește în
tregul nostru drum de muncă 
de-a lungul anilor construc
ției socialiste, este una dintre 
temeliile avintului și hărni-

O dată cu 
țelor de producție, cu îmbună
tățirea condițiilor de trai ale 
poporului, socialismul trebuie 
să asigure crearea 
țiilor celor mai 
pentru manifestarea 
nestingherită, 
umane, pentru exercitarea ce
lor mai largi drepturi și liber
tăți.

Sint bine cunoscute, în acest 
sens, măsurile luate îndeosebi 
după Congresul al IX-lea al 
P.CR. pentru lărgirea demo
crației socialiste, pentru inten
sificarea participării tuturor 
cetățenilor, fără deosebire de 
naționalitate, la conducerea și 
rezolvarea treburilor statului, 
în dezvoltarea acestor măsuri, 
Congresul al X-lea al partidu
lui. a dat orientarea să se 
acționeze în continuare pentru 
perfecționarea cadrului insti
tuțional in vederea participării 
tot mai active a maselor la 
dezbaterea principalelor pro
bleme ale politicii interne și 
externe — problema dezvoltă
rii democrației socialiste fiind 
în esență, după cum sublinia 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
in Raportul la congres, „pro
blema participării active a po
porului la conducerea treburi
lor țării".

In aplicarea acestor princi
pii care țin de esența orîndui- 
rii noastre, in anul care a 
trecut, partidul a desfășurat o 
largă activitate pentru stimu
larea puternică și multilaterală 
a inițiativei creatoare a tutu
ror oamenilor muncii în con
strucția noii orînduiri. S-au in
tensificat dezbaterile publice 
și schimbul de opinii în pro
bleme majore ale politicii in
terne și internaționale ; întîl- 
nirile conducerii de partid și 
de stat, în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. cu oamenii 
muncii, cu reprezentanții or- 
ganizațiilor de masă, de crea
ție, cu specialiști din toate 
domeniile de activitate au de
venit o practică curentă. în 
fapt, toate măsurile impor
tante, toate deciziile de interes 
major, național sau local, au

condi-
favorabile 

plenară, 
a personalității

fost elaborate pe baza consul
tării largi a maselor, având 
astfel un mare coautor comun 
— poporul. Partidul a acțio
nat cu hotărîre pentru întă
rirea legalității socialiste, 
pentru stricta respectare a le
gilor, atît în raporturile orga- I J- -x-x _. ■ ■ CU

cetățenilor
nelor de stat și obștești, 
masele, cit și ale 
cu statul.

Dat fiind rolul „__ ____
ce revine statului iii perfec
ționarea democrației*1 socialiste, 
capătă o semnificație deose
bită măsurile luate în ultimul 
timp în direcția perfecționării 
activității statului, a organelor 
sale centrale și locale. Marea 
Adunare Națională, organul 
suprem legislativ, a desfășurat 
și desfășoară o rodnică și am
plă activitate în acest sens, 
prin adoptarea a numeroase 
legi, care în prealabil au fost 
supuse unei largi discuții pu
blice.

O contribuție Importantă Ia 
lărgirea democrației 
socialiste o reprezintă 
rile legislative privind 
fecționarea conducerii 
mice, întărirea 
muncii, precum și 
responsabilității i 
Legea organizării și discipli
nei muncii în unitățile socia
liste de stat, ca și legea or
ganizării producției și a mun
cii în agricultură, legile pri
vind organizarea și controlul 
calității produselor, gospodări
rea mijloacelor materiale și 
bănești, organizarea și funcțio
narea controlului financiar și 
altele poartă amprenta lăr
girii drepturilor cetățenești, 
paralel cu întărirea răspun
derii civice. Sistemul demo
crației noastre socialiste rea
lizează un cadru tot mai pro
pice pentru armonizarea inte
reselor individuale cu cele ge- 
neraie, pentru valorificarea 
optimă a potențialului mate
rial, spiritual și uman, incit 
fiecare cetățean să se simtă 
stăpîn pe destinul său, să poa
tă gindi și acționa nestingherit 
in folosul progresului societă
ții. Un șir de măsuri luate

primordial

noastre 
măsu-

per- 
econo- 

disciplinei 
i ridicarea 
individuale.

marea unul om cu dimen
siuni civice noi. Congresul ne-a 
chemat la o amplă bătălie 
pentru desăvîrșirea conștiinței 
socialiste, pentru afirmarea vi
guroasă a trăsăturilor înaintate 
ale omului societății noastre.

Cultivarea unor însușiri 
fundamentale, pentru omul so
cietății noastre de azi ca și 
pentru cel al viitoarei orîn
duiri comuniste — dragostea 
de patrie, demnitatea cetățe
nească și națională, conștiința 
răspunderii pentru apărarea și 
dezvoltarea cuceririlor revolu
ționare, convingerea că valorile 
intrinseci socialismului nu se 
materializează de la sine, ci 
prin muncă neobosită, preocu
parea pentru afirmarea plenară 
a personalității umane — sînt 
rodul unui efort educativ să- 
vîrșit acum cu mai multă grijă 
decit oricind. Acest congres a 
trasat contururile de echi
tate. de moralitate deplină 
și viguroasă ale unei societăți 
în care individul este apreciat 
exclusiv pentru propriile-i me
rite, pentru capacitatea sa de 
muncă și de dăruire creatoare, 
pentru măsura în care el, avînd 
conștiința clară a muncii și va
lorii sale, le închină, fără pre
get, colectivității.

De la înalta lui tribună 
s-au consacrat trăsături eti
ce ce corespund înseși ca
racteristicilor de bază ale so
cietății noastre : devotamentul 
față de partid, patrie și po
por, spiritul de solidaritate cu 
toți cei ce muncesc, cinstea, 
corectitudinea, respectul pen
tru om și pentru munca lui.

în anul ce a trecut am con
statat cu deplină satisfacție că 
dezideratele formării omului 
nou au depășit contururile ab
stracte ale aspirației teoretice, 
căpătînd putere de lege. S-au 
parafat norme superioare de

ratificate în marele sfat al 
țării.

In viața noastră socială s-a 
înstăpînit în mod firesc un cod 
civic, moral identic pentru 
toată lumea. Manifestările ce 
constituie derogări de la litera 
și spiritul legilor sînt întîmpi- 
nate acum cu vigoarea și com
bativitatea necesară, egal și ne
părtinitor pentru toți cetățenii, 
indiferent de locul lor în 
ierarhia socială. Am consta
tat acest lucru chiar la 
congres — cit și în perioa
da ce a urmat. La un popor 
ca al nostru care și-a perpe
tuat în vatra aceasta carpato- 
dunăreană trăsături de z'lzncă 
omenie, modestie, generozitate, 
altruism și care își construieș
te acum prin muncă neobosită 
destinele socialiste nu mai este 
loc pentru fenomenele nega
tive, datorate fie unor men
talității învechite transmise 
prin forța inerției generațiilor 
prezente, fie unor inriuriri 
străine. Individualismul, do
rința de căpătuială, parazitis
mul, necinstea, dorința de a 
dobîndi avantaje fără muncă 
și efort devin tot mai blama
bile și mai străine de spiritul 
nostru, de simțul moral și cli
matul nostru de viață.

In atmosfera de emulație 
puternică a țării. cetățeanul 
este convins că dăruindu-se 
plenar activității pentru socie
tate, construiește în fapt pen
tru el, culegind roadele mun
cii sale eliberate de orice ar
bitrar. Fiindcă așa cum spu
nea secretarul general al Parti
dului Comunist Român, to
varășul Nicolae Ceaușescu, o 
societate dreaptă, o societate 
echitabilă, guvernată de o mo
ralitate nepusă sub nici o in
terdicție, ni se cuvine.

lon BANUȚA

Dialogul direct 
metodă de

încerc să mă transpun în fe
ricita ipostază a celuia care, 
avînd pe genunchi cartea de 
istorie a țării, cercetează, răs
foind filă după filă, ca pe o 
epocă din trecut, voluminosul 
capitol intitulat Era socialistă 
a României. Și mă întreb — 
cum. firesc, oricare s-ar între
ba. ce anume din ansamblul 
faptelor selectate și încorpora
te in pagini, ca adevăruri isto
rice indubitabile, mi-ar reține 
cu deosebire atenția. Se im-

cu poporul 
conducere
pune, îmi zic, în primul rînd 
uimitoarea răsturnare socială 
de la 23 August 1944, acest fi
nal de epocă și început al erei 
socialiste înseși. Se revendică 
cu justețe drept motiv de re
flexie, apoi, saltul uriaș făcut 
de societate în toate planurile 
în decursul a numai un sfert 
de veac. Industria, cu crește- 
rea-i vertiginoasă de la an la 
an, de la un cincinal la altul, 
apare asemeni plantelor din- 
tr-o grădină cu sol fertil și

Din cronica unui an fertil — primul an al Congresului al X-lea al partidului : Ecluza de pe malul românesc al Porților de Fier, prin care recent a trecut al 20 000-lea vas ; Complexul de 
xileni de la Rafinăria Brazi ; stațiunea turistică „Venus" ; Filatura de fire din fibre chimice și bumbac din Oltenița ; serele noi de la Popești-Leordeni.
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SCINTEIA

chibzuit gospodărită dezvoltîn- 
du-se pădure. Se relevă aten
ției agricultura devenită, prin 
cooperativizare și științifizare, 
o ramură modernă de produc
ție. Și în nu mai mică măsură, 
învățămîntul și cultura, ca bu
nuri imprescriptibile ale între
gului popor, viața înfloritoare 
a muncitorilor și țăranilor, a 
intelectualilor, a tuturor pă
turilor populației.

Mă întreb însă, dacă filtrînd 
faptele Și evenimentele, istori
cul va fi izbutit să pună în evi
dență, printre trăsăturile esen
țiale definitorii ale epocii, pe 
cea numită de contemporani, 
de noi, cei de astăzi, modul, 
stilul de a conduce societatea. 
Căci, in fond, marile noastre 
realizări decurg nemijlocit din 
esența științifică a conducerii 
societății. Decurg, totodată, din 
modalitățile originale, dinamice 
de mobilizare și propulsie a 
energiilor creatoare ale mase
lor, modalități ce pentru prima 
oară în istoria poporului nos
tru, în istoria epocii socialiste 
a țării, le vedem aplicate astăzi 
în toată plenitudinea, Ie con
statăm și le măsurăm roadele. 
Dialogul neîntrerupt, fecund, 
dintre conducere și popor la 
care asistăm și la care parti
cipăm, contactul strîns. de zi 
cu zi, cu masele instituit ca 

| definește strălucit justețea
-

al X-lea, confirmă imensa forță 
in jurul partidului, al conducerii sale

metodă fundamentală de lucru 
în activitatea partidului și sta
tului, constituie o remarcabilă 
realitate contemporană româ
nească.

Fenomenul a dobîndit dimen
siuni noi după Congresul al 
X-lea al partidului și în anul

Un an reprezintă desigur un 
crîmpei mărunt în imensul flux 

,(al timpului. Dar dincolo de di- 
. tensiunile sale strict calenda
ristice, el poate. crește, inco
mensurabil, prin sensurile cu 
care îl încarcă faptele ce răsar 
și cresc din mîinile, gîndul și 
inima noastră, dînd timpului 
înfățișare umană. Anul inaugu
rat prin dezbaterea activă și 
vitală pe care am numit-o și o 
numim cu mîndrie Congresul 
al X-lea al comuniștilor români 
este tocmai un asemenea an. 
Iar între faptele care i-au îm
bogățit atît de mult conținutul 
se înscriu. fără îndoială, și 
splendidele manifestări ale u- 
nității de nezdruncinat a în
tregii națiuni, ale prieteniei și 
frăției dintre toți cetățenii pa
triei, fără deosebire de națio
nalitate.

Ale fiecăruia dintre noi — 
români, maghiari, germani, 
deopotrivă — sînt eforturile 
concentrate în vasta activitate 
închinată realizării programu
lui elaborat de Congres privind 
făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate, ridică
rii patriei pe trepte tot mai 
înalte ale civilizației socialiste,

Adîncul atașament față de 
această țară și poporul ei, față 
de rosturile comune, față de 
ceea ce am clădit cu toții, umăr 
lingă umăr. în răstimpul de 
peste un sfert de veac cît a 
trecut de la 23 august 1944, sen
timentul tonic că toți aparți
nem. cu trup și suflet, aceleiași 
colectivități umane socialiste 
s-au manifestat în chip impre
sionant, înălțător în zilele de 
grea și dură încercare la care 
a fost supusă țara în timpul 
inundațiilor de acum două luni, 
încleștați în lupta acerbă cu fu
ria necruțătoare și oarbă a ape
lor revărsate, angajați în mâ
râie act de omenie al ajuto
rării sinistraților — fie că erau 
români, germani ori maghiari 
— am fost martorii unui nou e- 
roism, al unui autentic eroism 
al unității. Mă gîndesc, de pil
dă, la acel Otto Lurtz, din Si
ghișoara, care, după ce și-a vă
zut propriul tată înghițit de a

care a trecut de la acest istoric 
eveniment, de nenumărate rîn- 
duri, muncitorii, țăranii, inte
lectualii, poporul în sensul real 
de totalitate, s-au aflat în ne
mijlocit contact cu secretarul 
general al partidului, președin
tele Consiliului de Stat al țării, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cu alți conducători de stat și 
de partid, s-au aflat față-n 
față și alături în dezbaterea 
unor probleme privind dezvol
tarea societății, adoptarea unor 
măsuri cu caracter urgent sau 
de perspectivă.

Este, acest permanent con
tact. această neîntreruptă legă
tură dintre conducere și popor 
o formulă de un profund de
mocratism, în totul originală, 
creatoare, de a conduce socie
tatea, viabilă și generatoare de 
idei, dătătoare de impulsuri 
stimulatorii. Acest proces spe
cific de osmoză, această con
sultare permanentă a condu
cerii cu poporul — adăpare la 
izvorul înțelepciunii maselor, a 
generat un climat nou, de în
credere a poporului în forțele 
proprii, de încredere nețărmu
rită a poporului în capacitatea 
factorilor de conducere, de a da 
problemelor care stau în fața 
societății, a țării rezolvările 
așteptate.

Este un fenomem fortifiant 

ce dă robustețe, tărie de granit 
societății noastre, iar istoricii 
vor fi găsind, cu certitudine, 
modalitățile specifice științei 
lor de a-1 face cunoscut viito
rimii.

să 
copiii unui 
maistrul de 
Necula și 
centralei e- 
greu încer-

pele miloase ale Tirnavei, n-a 
pregetat o clipă să pornească 
cu o barcă improvizată și 
salveze mamele și 
întreg cartier ; la 
exploatare Ștefan 
Hans Bolder, șeful 
lectrice din aceeași _ 
cată localitate, care, lucrind e- 
roic zile și nopți în șir, au iz
butit să apropie punerea sub 
tensiune a rețelei de lumină a 
orașului. îi văd și azi parcă 
pe mecanicul Vasile Langa, e- 
lectricienii Ion Breith și Mihai 
Schmith, pe funcționarul An
drei Bereș, pe acei peste 
100 de lucrători de la diferite 
întreprinderi din Mediaș —ro
mâni, germani, maghiari — 
care, în timpul celei de-a doua 
viituri asupra orașului, au să
rit fără a pregeta în ajutorul 
tovarășilor lor de la uzina 
„Automecanica". Intr-o luptă 
îndîrjită cu secundele, umăr la 
umăr, acești oameni care pînă 
în urmă cu o oră nici nu se 
cunoșteau, au salvat însem
nate bunuri.

Din ce este, oare, alcătuit 
liantul care îngemănează, a- 
proape pînă la contopire, gîn- 
dul și fapta celor douăzeci de 
milioane cetățeni ai tării noas
tre, care-i determină să acțio
neze, toți ca unul, în împreju
rări dramatice, extreme, ca și 
în obișnuitele, "dar dinamicele 
zile ale muncii cotidiene, crea
toare. liantul care ne dă forță, 
ne dă încredere, ne dă hotărî- 
re ? Nu cred că greșesc dacă 
afirm că acest liant minunat — 
ale cărui premise au fost gene
rate încă în lupta comună îm
potriva exploatării și asupririi 
— s-a cristalizat și forjat în 
anii luminoși ai socialismului, 
prin crearea, datorită politicii 
partidului comunist, a temeiu
rilor economice, sociale și poli
tice, a condițiilor egale de afir
mare a românilor, maghiarilor, 
germanilor, a tuturor oameni
lor muncii fără deosebire de 
limba pe care o rostesc.

Este demn de relevat faptul 
că anul ce a trecut de la Con
gresul al X-lea a marcat noi 

și însemnați pași înainte pe ca
lea fructificării tot mai ple
nare a posibilităților oferite de 
cadrul instituțional special con
stituit — și mă refer aici, între 
altele, la consiliile oamenilor 
muncii de diferite naționalități 
— pentru a intensifica partici-

•

ii țării, urmăream cu 
1 interes dezbaterile 
iui.

mine, ca 
dobindea

în plus,
în cadrul

A trecut un an de la acel 
istoric, forum al comuniștilor 
care a fost cel de-al X-lea 
Congres al partidului. Atunci, 
în acele memorabile zile de au
gust, asemenea milioanelor de 
cetățen^ii 
un adi^fe
CongreSui

Pentru
congresul 
expresive 
știam că, 
vast plenum, problemele dez
voltării culturii, ale mersului 
ei ascendent vor fi abordate cu 
maximă responsabilitate și
competență. Dezbaterile. e-
courile lor, mi-au dat încă din 
prima zi posibilitatea de a afla 

complexă. Cu certitu- 
prin spiritul și ideile 

. ~ ’ al
partidului se va în- 
un moment de mare 
a vieții spirituale a

cu mai 
oricînd, 
artei și 
lonează 
și fertile, apte să asigure o pro
pășire 
dine, 
sale înnoitoare, Congresul 
X-lea al 
scrie ca 
înflorire 
țării.

Dintre 
încredere „în" viitorul spiri
tualității românești aș aminti 
doar două. Mai întîi condiți
ile deosebite ce s-au creat 
culturii în România. Amploa
rea procesului de învățămînt 
care cuprinde cea mai mare 
parte a populației țării este 
edificatoare. De la școlile 
primare ce au răsărit în cele 
mai izolate sate ale Maramure
șului și pînă la tinăra univer
sitate din Cetatea Banilor — 
peste tot se poate vedea cum 
suflu! înnoitor al instrucției 
pătrunde triumfător. Baza ma
terială a învățămintului a do- 
bindit dimensiuni niciodată a- 
tinse în trecut. S-au inițiat 
ample și judicioase măsuri 
pentru perfecționarea și mo
dernizarea învățămintului. pen
tru sincronizarea „pulsului" 
lui cu ceea ce este mai avan
sat în știința, cultura și peda
gogia lumii. S-a trecut la ge
neralizarea învățămintului de 
10 ani.

Cartea, teatrul, literatura și 
toate artele se află în plin pro
gres. O mulțime de teatre, de 
săli de opere, de reviste, turnee 
fecunde, formații de amatori

rol esențial
••

Științei: un
/// progresul societății

Este cunoscută atenția deo
sebită cu care partidul nostru 
a privit. în ultimii ani, și pri
vește știința ca instrument 
nu numai puternic, ci și ine
luctabil al construcției socialis
te. Congresul al X-lea a dat 
o nouă și strălucită expresie 
acestei atenții, a ilustrat pre
ocuparea partidului ca știin
ța să pătrundă cit mai a- 
dînc și să-și găsească o cît mai 
largă utilizare în toate sferele 
vieții sociale.

In contextul revoluției știin
țifice și tehnice contemporane, 
activitatea de cercetare este 
legată nemijlocit de rezolva
rea cerințelor majore ale so
cietății și este firesc ca efortul 
oamenilor de știință să fie 
îndreptat, în principal, că
tre problemele practice, către 

parea din ce în ce mai largă, 
mai efectivă a tuturor membri
lor societății noastre la condu
cerea treburilor patriei noastre 
comune — Republica Socialis
tă România.

spirituală 
socialiste
satisfac mii și sute de mii de 
spectatori de pe tot cuprinsul 
țării. Talentele promițătoare 
apar mereu, își manifestă vir
tuozitatea.

Cred în viitorul strălucit al 
culturii noastre, deoarece știu 
că tot ceea ce se întreprinde 
in domeniul îmbogățirii, am
plificării ei are un sens 
precis delimitat și consecvent 
urmărit — înnobilarea și edu
carea multilaterală a omului. 
In acest delicat proces de mo
delare a conștiințelor, de for
mare a convingerilor, cel de-al 
X-lea Congres ne stabilea 
nouă, scriitorilor, îndatorirea 
nobilă de a scruta intens noua 
realitate, de a surprinde mu

tațiile survenite in planul con
științei sociale, de a contribui 
la profunda înnoire spiritu
ală a maselor. Trebuie să în
curajăm marile elanuri crea
toare ale acestora și să le sa
tisfacem legitimele dorințe de 
cultură. Chemarea vibrantă pe 
eare secretarul general al 
partidului o adresa oamenilor 
de artă de a cunoaște și re
flectă cu măiestrie viața po
porului, munca și lupta lui e- 
roică, de a realiza prip arta 
lor militantă o amplă frescă a 
României socialiste a aflat un 
trainic ecou in conștiința crea
toare de frumos.

De la congres a trecut un 
an... Un an de muncă rodnică, 
un an al faptelor, al entuzias
mului și unității, un an în care, 
în împrejurări dramatice și 
hotărîtoare. poporul și-a de
monstrat tăria de monolit. 
Ca scriitor care am văzut 
multe și am traversat orînduiri 
diferite în cursul unei activi
tăți literare de cu mult peste 
o jumătate de secol, pot spune, 
cu conștiința că afirm un ade
văr în întregul lui : ceea ce 
s-a realizat în anii noștri, ceea 
ce s-a înfăptuit în anul care 
a trecut de la acest istoric con
gres, sub conducerea comuniș
tilor și a acestui mare fiu al 
poporului român care este 
Nicolae Ceaușescu. oferă ga
ranția că jaloanele trasa
te dezvoltării culturii vor 
asigura o înflorire spirituală 
fără precedent a națiunii noas
tre socialiste.

satisfacerea multiplelor cerințe 
ale societății.

Congresul al X-lea al parti
dului nu numai că a subliniat 
din nou rolul și însemnătatea 
științei, dar a și adoptat un 
amplu program de măsuri me
nit să asigure întregii activi
tăți științifice o mult mai ma
re eficiență. Pe baza lui, s-au 
elaborat și cristalizat noi for
me perfecționate de organiza
re, care 
tură tot 
organică 
ția. Din 
privită trecerea unităților ști
ințifice la principiul gestiunii 
economice proprii, care duce 
la o colaborare mai strînsă în
tre cercetare și beneficiar — 
respectiv producția. Un alt as
pect al acestei preocupări îl 

constituie locul asigurat știin
ței în cadrul centralelor in
dustriale. De asemenea, potri
vit indicațiilor congresului 
care subliniau că „stimularea 
materială a celor care au par
ticipat la realizarea cercetării 
se va face în funcție de aceste 
rezultate", principiile noului 
sistem de salarizare stimulea
ză și elp concentrarea forțelor 
spre problemele esențiale, de 
mare eficiență economică, cer
cetătorul fiind interesat, ală
turi de beneficiar, în aplicarea 
rezultatelor studiilor sale in 
producție.

In aoelași sens, al asigurării 
și întăririi legăturii organice a 
științei cu producția, congre
sul a deschis cercetării științi
fice un cîmp vast de acțiune 
și afirmare, preconizind elabo
rarea unor programe priorita
re, care orientează eforturile 
cercetătorilor către domeniile 
de interes major în etapa ac
tuală și în perspectivă : eco
nomia de energie, forajul de 
mare adincime și maritim, e- 
conomia de metal, asigurarea 
bazei de materii prime pentru 
industria aluminiului, valorifi
carea zăcămintelor de mine
reuri neferoase, extinderea 
comenzilor numerice la mașini- 
unelte și alte utilaje tehnolo
gice, valorificarea complexă a 
resurselor Deltei Dunării, e-

O dată 
gramului 
socialiste 
tate, Congresul al X-lea, am
plificând ideile enunțate la 
Congresul al IX-lea, fructili- 
cînd experiența bogată dobîn- 
ditâ în anii din urmă, a sub
liniat cu toată acuitatea în
semnătatea stimulării și pro
movării consecvente a spiri
tului novator în întreaga ac
tivitate a partidului, ca o con
diție primordială a eficienței 
muncii de partid, a progresu
lui general.

în anul ce s-a 
congres, această 
documentelor sale a călăuzit 
într-u măsură crescîndă acti
vitatea partidului nostru în 
toate verigile sale. Se remarcă 
orientarea curajoasă și respon
sabilă spre acele forme și me
tode de lucru , în concordanță 
cu particularitățile actualei 
etape, cu specificul noilor sar
cini. menite să faciliteze 
drumul de Ia decizie la înfăp
tuire, să facă tot mai rodnică 
exercitarea de către partid a 
rolului său de diriguitor al 
vastei opere de făurire a so
cialismului în patria noastră.

Am putea vorbi, în acest 
sens, despre astfel de măsuri 
care au primit deja girul vie
ții, cum sînt perfecționările 
de ordin structural și funcțio
nal aduse întregului aparat de 
partid în urma reorganizării 
administrativ teritoriale a ță
rii și, mai recent, a înființării 
centralelor industriale, trustu
rilor, combinatelor și grupă
rilor de uzine. Toate 
au însemnat implicit apropie
rea conducerii politice de uni
tățile productive și social-cul- 
turale, crearea condițiilor fa
vorabile pentru o conducere 
directă, vie, pentru eliminarea 
oricăror rămășițe ale practici
lor birocratice-administrative. 
de a conduce prin circulari și 
adrese. Prinde tot mai mult 
viață îndemnul pe care con
gresul l-a adresat activiștilor, 
tuturor comuniștilor aleși 
organele de partid — de 
Comitetul Central și pînă 
birourile organizațiilor 
bază — de a fi mereu in n

Anul care s-a scurs de la 
Congresul al X-lea al partidu
lui se definește ca o perioadă 
deosebit de fertilă și pe tărî- 
mul gîndirii social-politice, al 
activității teoretice, confirmînd 
semnificația pe care a avut-o 
congresul, ca eveniment de 
excepțională însemnătate în 
viața ideologică. Unul din as
pectele cele mai caracteristice 
ale Congresului al X-lea l-a 
constituit faptul că, continuînd 
pe o treaptă superioară orien
tarea Congresului al IX-lea, a 

laborarea de noi rășini sinte
tice și materiale plastice, crea
rea de noi hibrizi și rase de 
animale apte pentru exploata
rea industrială, lărgirea apli
cațiilor matematice în econo
mie, cercetările spațiale ș.a. 
Directivele Congresului al X- 
lea au stabilit, totodată, locul 
central pe care îl vor ocupa 
științele tehnice, îndeosebi do
meniile lor moderne — auto
matica, cibernetica, teoria in
formației, microelectronica, e- 
nergia nucleară, mecanica fină 
și optica — în ansamblul cer
cetării științifice.

Răspunzînd cu 
chemărilor vibrante 
greșului, oamenii 
ință, aparținînd tuturor ge
nerațiilor, au mereu vii 
mintie cuvintele secretarului 
general al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, rostite 
la Plenara Comitetului Central 
din martie 1970 : „societatea 
omenească n-a progresat cu 
ajutorul celor care n-au reali
zat nimic în viață, ci prin 
acei care în decursul existenței 
lor au adus contribuții mari 
la dezvoltarea științei, a pro
ducției de valori materiale și 
spirituale".

locul oamenilor, a participa 
nemijlocit la informarea lor 
politică și mobilizarea lor in 
vederea înfăptuirii politicii 
partidului, la îndrumarea 
controlul activității 
la întreaga muncă 
lui.

Am putea aminti, 
ment nou, original, 
C.C. al P.C.R. și la 
locale ale partidului, a comi
siilor pe probleme, ceea ce 
contribuie - fapt, de aseme
nea, pe deplin confirmat de 
practică — la activizarea tutu
ror comuniștilor care fac parte 
din organele alese, la sporirea 
eficienței activității de condu
cere politică.

Cît de mult au pătruns spiri
tul novator, gîndirea vie, în 
activitatea î....
partid se vede bine 
preocuparea, dever.: 
stantă, 
adincirca 
de partid. Asigurarea în toate 
organele 
partid a 
dezbaterilor creatoare, a posi
bilității reale ca fiecare co
munist să-și exprime liber și 
deschis opinia ; consultarea — 
devenită obligatorie prin în
seși prevederile statutare — a 
activului și a masei largi de 
membri de partid asupra pro
blemelor importante în care 
urmează să se adopte hotă- 
rîri : informarea sistematică a 
acestora asupra modalităților 
și stadiului lor de realizare și, 
în sfîrșit, aplicarea efectivă a 
principiului muncii și condu
cerii colective la toate nivelu
rile. toate acestea fac ca or
ganele și organizațiile de par
tid să dobîndească o ima
gine mai realistă asupra pro
blemelor pe care le au de 
soluționat, să-și însușească tot 
mai mult arta previziunii, un 
stil de lucru caracterizat prin 
contactul viu, direct cu tere
nul, cu oamenii, cu viața, iar 
partidul în ansamblul său să 
acționeze ca un cîrmaci înțe-

giuuu «rci v tc, iu 
întregului nostru 

; și din 
devenită con- 

pentru dezvoltarea și 
democrației interne
și organizațiile de 
climatului prielnic

în lept al întregii națiuni.
la
la Corneliu BĂJENARU
de secretar al Comitetului
ij“ județean Ilfov al P.C.R.

si finalitate
*

ideologică
generat o uriașă infuzie 
spirit înnoitor, de gindire ori
ginală, creatoare, de realism, 
chemind la confruntare per
manentă a teoriei cu practica, 
la înlăturarea hotărită a tot 
ceea ce se dovedește anacro
nic, depășit, la aprecierea și 
interpretarea fenomenelor și 
proceselor din viața socială nu 
după clișee sau tipare sclero
zate, ci numai pe baza anali
zei marxist-leniniste a realită
ții, in dinamismul și întreaga 
multilateralitate și bogăție a 

aspectelor ei. Congresul însuși, 
și în primul rînd Raportul 
prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a oferit întregului 
nostru front ideologic un 
exemplu strălucit de abordare 
creatoare a problemelor esen
țiale ale dezvoltării societății 
noastre in etapa actuală, de a- 
naliză aprofundată, pe baza 
marxism-Ieninismului creator, 
a realităților economico'sociale, 
de elaborare a unor soluții 
originale care aduc o contribu
ție de seamă Ia tezaurul gin- 
dirii și practicii revoluționare.

O asemenea orientare se în
rădăcinează tot mai adînc în 
activitatea instituțiilor noastre 
de știință și cultură, în știin
țele sociale, în învățămîntul de 
partid, in activitatea editoria
lă și publicistică, în întreaga 
viață ideologică. Modul in 
care s-au desfășurat sesiu
nile științifice cu participare 
internațională : „Generalul și 
particularul în lupta revoluțio
nară și în construirea socialis
mului, în lumina experienței 
partidelor comuniste", organi
zată cu prilejul celei de-a 25-a 
aniversări a eliberării Româ
niei de sub jugul fascist, sau 
„Leninismul și victoria socia
lismului în România" consa
crată centenarului nașterii lui 
V.I. Lenin ni se pare revelator 
pentru suflul proaspăt, înnoitor 
care animă activitatea ideolo
gică.

Firește, dezbaterile ideologi
ce nu sînt un scop in sine. 
Esențial este să se asigure fi
nalitatea lor, contribuția lor re
ală și tot mai substanțială la 
îmbogățirea gîndirii teoretice, 
la elaborarea unor concluzii 
care să slujească organelor de 
decizie in practica soluționării 
problemelor pe care le ridică 
opera de construcție socialistă.

Această exigență vizează cu 
deosebire științele sociale. Răs-

Filele calendarului înregis
trează scurgerea unui an de la 
memorabilul Congres al X-lea 
al P.C.R. Filele istoriei înscriu 
o perioadă plină de inițiative 
curajoase și de realizări mă
rețe, ce se leagă de o țară, 
un popor, un partid. Țara e 
patria noastră — Republica So
cialistă România ; poporul — e 
poporul român, animat dintot- 
deauna de năzuința de a trăi- 
în libertate, în pace și în prie
tenie cu toate popoarele ; par
tidul e — Partidul Comunist 
Român, forța conducătoare a 
societății noastre.

Privind retrospectiv la cele 
petrecute în intervalul acestui 
an, istoricul nu poate să nu 
treacă la răboj activitățile des
fășurate de România socialistă 
și să nu constate că ele îmbină 
cu consecvență interesele na
ționale ale poporului român cu 
cele mai îndreptățite idealuri 
ale cauzei generale a socialis
mului. ale umanității întregi.

Raportul Comitetului Cen
tral, documentele congresului, 
stabileau ca și în viitor in 
centrul politicii externe a 
partidului și statului să stea 
dezvoltarea relațiilor de alian
ță, prietenie și colaborare mul
tilaterală cu toate statele so
cialiste, preocuparea pentru 
refacerea și întărirea unității 
țărilor socialiste, a mișcării 
comuniste și muncitorești. De 
atunci, cronica acestui an a 
consemnat convorbirile condu
cătorilor țării noastre cu con
ducătorii Uniunii Sovietice și 
semnarea noului Tratat româ- 
no-sovietic, vizita delegației 
M.A.N. și Consiliului de Stat 
în R.P.D. Coreeană și R. P. 
Chineză ; convorbirile din a- 
cest an ale unor reprezentanți 
marcanți ai țării noastre cu 
reprezentanți ai Iugoslaviei, 
Vietnamului, Ungariei, Bulga
riei, Poloniei, Cubei, Mongo
liei și alții ; frecventele schim
buri de păreri și consultări cu 
reprezentanții multor partide 
comuniste. Toate aceste eveni
mente s-au desfășurat sub 
semnul dorinței nestrămutate a 
conducerii noastre de a face 
mereu mai bune relațiile reci
proce, de a contribui la pro
gresul unității țărilor socia
liste, a mișcării comuniste — 
cerință primordială a vieții 
internaționale.

Exprimind sentimente adînc 
înrădăcinate în conștiința po
porului nostru, congresul a 
trasat linia spre extinderea în 
continuare a relațiilor de so
lidaritate cu mișcările de eli- 

timpul care a trecut de la 
congres este, poate, prea 
scurt pentru a putea aprecia 
rezultatele intr-un domeniu 
de asemenea natură ; totuși și 
aci se remarcă unii pași înainte 
— cu deosebire în cercetarea 
sociologică. Pptrivit propunerii 
făcute la congres, a luat ființă 
Academia de științe sociale, 
și politice, menită să concen
treze și să orienteze eforturile 
de cercetare în concordanță cu 
necesitățile construcției socia
liste.

O altă cerință esențială for
mulată de Congresul al X-lea. 
promovată pe diverse planuri 
ale activității ideologice, este 
combativitatea, spiritul ofen
siv împotriva concepțiilor re
trograde reacționare. O com
bativitate care nu presupu
ne cituși de puțin izo
lare, refuzul de a angaja dia
logul cu curentele nemarxiste, 
ci dimpotrivă, 
și intensificarea 
log. grija de 
și de a disocia 
este înaintat, progresist de ceea 
ce este retrograd, îmbinarea 
receptivității față de valorile 
autentice cu fermitatea și in
transigenta față de ideile ero
nate, străine, ostile — în scopul 
demonstrării convingătoare a 
superiorității ideilor marxiste.

Spiritul creator, apelul con
tinuu la viață, la datele reali
tății, fermitatea ideologică — 
aceste exigențe exprimate de 
congres — se dovedesc, în 
măsura în care se întruchipea
ză în viață, componentele a- 
celui climat în care gîndirea 
teoretică, activitatea ideolo
gică pot căpăta un real avînt.

Este ceea ce anul care a tre
cut de la congres ilustrează cu 
prisosință.

berare națională, cu organiza
țiile care se ridică pentru 
scuturarea jugului imperialist, 
spre lărgirea colaborării Ro
mâniei cu tinerele state inde
pendente și sprijinirea luptei 
lor împotriva imperialismului, 
a neocolonialismului, pentru 
dezvoltarea liberă, de sine stă
tătoare» Suita de vizite în țara 
noastră a șefilor de state, de 
guverne, a altor reprezentanți 
de frunte dintr-o serie de țări 
afro-asiatice, a reprezentanți
lor unor mișcări de eliberare 
au relevat puternic legăturile 
de prietenie și solidaritate cu 
aceste state și forțe antiim- 
perialiste.

Congresul a confirmat linia 
directoare spre extinderea re
lațiilor de colaborare econo
mică, politică, tehnico-științi- 
fică și culturală cu toate țările 
lumii. Vizita președintelui 
Turciei în România, vizita to
varășului Nicolae Ceaușescu 
în Franța, a tovarășului Mau
rer in Republica Federală a 
Germaniei — pentru a nu ne 
referi decit la evenimente din 
cele mai recente — s-au înscris 
ca momente memorabile în 
dezvoltarea ascendentă a re
lațiilor reciproce, în efortul 
pentru întărirea păcii în Eu
ropa și în lume.

Asemenea evenimente si 
multe altele au reliefat presti
giul — niciodată egalat — de 
care se bucură pe arena inter
națională România de azi. 
Este rezultatul unei activități 
neobosite, constructive, este 
rezultatul faptului că politica 
promovată de țara noastră 
este o politică a păcii, dar și 
a dreptății în viața popoarelor. 
România enunță și înfăptuiește 
în favorul progresului unanim 
al omenirii și al păcii între 
popoare binecunoscutele co
mandamente supreme cu ca
racter de „magna charta" a 
relațiilor dintre națiuni și 
state : respectul egalității, su
veranității, independenței, ne
amestecul în treburile interne, 
ajutorul și avantajul reciproc. 
Sînt acele principii de bază ale 
relațiilor și legalității interna
ționale, care întrunesc valoa
rea unui prim articol din 
„dreptul neamurilor" (jus gen
tium) și a căror esență constă
— așa cum arăta la Congres 
tovarășul Nicolae Ceaușescu
— în respectarea dreptului fie
cărui popor de a-și hotări sin
gur soarta, corespunzător inte
reselor și aspirațiilor sale vi
tale.

Acad. C. DAICOVICIU

Lamincrui de 6 țoii de la Roman, cu o capacitate anuală de producție de 100 000 tone țevi ; edificiul Televiziunii Uzina de piese de schimb și reparații de utilaj chimic din Gâ
ești ; Complexul zootehnic Caracal, autentică mîndrie a agriculturii județului Olt.
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INDUSTRIA LOCALĂ

in angrenajul cooperam 
interuzinale

■

Congresul al X-lea al partidului a 
precizat că aportul industriei locale 
la dezvoltarea cooperării cu întreprin
derile republicane trebuie să se con
cretizeze în realizarea unor repere, 
subansamble și piese de schimb. 
Aplicarea în practică a acestei indi
cații, în condițiile în care uzinelor 
constructoare de mașini le revin în 
viitorul cincinal sarcini cantitative și 
calitative de o deosebită amploare, 
pretinde investigarea cît mai largă a 
posibilităților de cooperare cu indus
tria locală.

Care sint condițiile înfăptuirii a- 
cestei importante sarcini economice ? 
O bună parte a răspunsului l-am 
primit la uzina ..23 August" din Ca
pitală, care a inițiat, nu de mult, un 
amplu sondaj în rîndul consiliilor 
populare din toate județele țării, so- 
licitîndu-le să comunice volumul de 
capacități de producție ce ar putea fi 
acoperite prin eventuale cooperări. 
Rezultatul sondajului a fost surprin
zător, întrecînd cu mult așteptările ; 
industria locală dispune de peste 1 
milion ore-capacități neacoperite, din 
care 600 000 ore numai în domeniul 
construcțiilor metalice. Desigur, sco
pul acțiunii nu a fost, pur și simplu, 
satisfacerea unei curiozități statistice. 
Pe această temeinică bază informati
vă, comitetul de direcție al uzinei 
bucureștene a trecut la lansarea unui 
program concret de acțiune în vede
rea sooririi volumului cooperărilor cu 
unitățile industriei locale.

— Care a fost rațiunea ce a stat la 
baza declanșării unei acțiuni de ase
menea amploare ? — l-am întrebat 
pe ing. Nicolae Mihăiescu, adjunctul 
șefului serviciului cooperării al uzi
nei „23 August" ?

— Acțiunea a urmărit un dublu 
scop : pe de o parte, diminuarea chel
tuielilor de fabricație la anumite sor
turi de piese si subansamble pentru 
producerea cărora industria locală 
este mai bine pregătită : pe de altă 
parte, ne-a interesat posibilitatea de 
a descongestiona anumite comparti
mente de fabricație ale uzinei, supra
aglomerate la ora actuală.

— Intențiile sint remarcabile. Care 
sint însă rezultatele ?

— Primele calculații de deviz pri
mite de la o serie de întreprinderi de 
industrie locală indică avantaje eco
nomice certe. Bunăoară, executarea 
scaunelor pentru mecanicii de loco
motive și a lăzilor de scule la I.I.L. 
„Progresul" din Pitești oferă o eco
nomie de 155 lei și, respectiv, 255 lei 
pe bucată, față de costurile înregis
trate în uzina noastră. La fel, prin 
preluarea de către o unitate de indus
trie locală din Cîmpulung Moldove
nesc a fabricației unor repere pentru 
motoare se obține o economie lunară 
de 15 000 lei. încurajat de aceste pri
me rezultate, comitetul de direcție 
studiază în prezent posibilitatea per
manentizării relațiilor cu cele două 
unități pe care le-am amintit, ca și 
pe aceea a creării unui nucleu stabil 
cît mai puternic de întreprinderi de 
industrie locală cu care să se lege pu
ternice legături de cooperare.

Dezvoltarea cooperării cu întreprin
derile de industrie locală prezintă în
să avantaje bilaterale.

— Extinzind legăturile de cooperare 
cu marile unități industriale — ne 
spune tov. Marcu Ușer, șeful servi
ciului producție de la I.I.L. „Progre
sul" din Iași — se rezolvă o mare 
problemă a întreprinderilor din in
dustria locală : creșterea seriilor de 
fabricație, ceea ce permite o folosire 
mai bună a capacităților de producție 
și a forței de muncă. Este lesne de 
înțeles că. prin lărgirea producției a- 
numitor sortimente, simultan se îm
bunătățesc și costurile de fabricație. 
Nu-i de neglijat nici faptul că, prin- 
tr-o colaborare statornică cu marea 
industrie, se asigură desfacerea certă 
și rapidă a producției întreprinderilor 
de industrie locală. Stabilirea unor 
relații de cooperare de lungă durată,

Pentru colectivul Combi
natului de îngrășăminte a- 
zotoase din Tg. Mureș, fie
care lună din acest an a 
constituit tot atîtea trepte 
pe scara succeselor în pro
ducție. Din luna mai însă, 
cind diferite zone ale țării 
au fost lovite de calamități, 
spiritul inventiv, abnegația 
in muncă au căpătat va
lori și dimensiuni noi. La 
fel ca atîtea alte colective, 
în acele momente grele, 
chimiștii mureșeni și-au pus 
fireasca întrebare : „Cu ce 
putem participa la acțiunea 
de refacere, de recupe
rare a pagubelor suferite de 
economia națională ?“. Răs
punsul a fost demn de tra
dițiile frumoase ale acestui 
harnic colectiv. El s-a an
gajat să producă suplimen
tar 9 090 tone amoniac, 
22 000 tone de azotat de 
amoniu. 1 milion m c oxi
gen, tehnic și îmbuteliat și 
alte produse. Valoarea pro- 
ducției peste plan însumea
ză 30 milioane lei. cu 17 
milioane mai mult decît 
s-a preconizat prin angaja
mentul inițial.

Desigur, producerea în 
plus a unui asemenea vo
lum de producție nu este 
un fapt oarecare. Dincolo 
de entuziasm și sinceră 
dorință trebuia să se 
afle o temeinică funda
mentare tehnică și orga
nizatorică a angajamen
tului asumat. Conștient de 
acest lucru, colectivul com
binatului de îngrășăminte 
azotoase și-a concentrat în
treaga atenție în direcția 
funcționării neîntrerupte a 
instalațiilor și reducerii cit 
mai mult . posibil a pe
rioadelor de reparații și 
revizii. Avansul de 5 
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in condițiile în care 25 la sută din ca
pacitățile noastre de producție pot fi 
destinate acestui scop, ne asigură, 
totodată, și o stabilitate a planului de 
producție, nemaifiind nevoiți să um
blăm tot timpul în căutarea de noi 
comenzi.

Din discuțiile cu diferiți interlocu
tori au reieșit și alte fațete ale avan
tajelor cooperării, mai ales sub as
pectul aprovizionării tehnico-mate- 
riale. Astfel, în ideea permanentizării 
unui asemenea gen de relații, între
prinderile din industria locală vor 
putea deveni beneficiari direcți ai u- 
nor cote precise, de materiale, în spe-
■ULJJA. .1—1.1. . —J.U . ...

anchetă economică

cial de metal, ce se cuveneau între
prinderilor republicane coordona
toare.

Cu toate aceste avantaje evidente 
pe care le oferă dezvoltarea relații
lor de cooperare între marea indus
trie și întreprinderile de industrie lo
cală, pașii în această direcție sint încă 
timizi. Bunăoară, din cele peste 12 mi
liarde lei, cît reprezintă valoarea pro
ducției din activitatea industrială a 
sectorului local, ponderea cooperări
lor cu unitățile republicane este de 
numai 6 la sută. Cum, pe ce căi ar 
trebui să se acționeze pentru extin
derea acestor relații de cooperare 1

— Este foarte greu — ne spunea 
tov. Paul Sfetcu, director adjunct al 
Direcției industrie locală din 
C.S.E.A.L. — ca pe plan central să 
poată fi asigurată o coordonare stric
tă a relațiilor de cooperare de acest 
gen. Am considerat că, în stabilirea 
acestor relații, trebuie să se mani
feste larg inițiativa și răspunderea 
fiecărei întreprinderi de industrie lo
cală în parte. Asta nu înseamnă însă 
că dezvoltarea legăturilor de coope
rare cu marea industrie este lăsată 
în exclusivitate pe seama întreprin
derilor de industrie locală ; pînă a Constantin DUMITRU

zile ciștigat la sfîrși- 
tul primului semestru, prin 
scurtarea perioadei de re
vizie generală, a avut o în- 
rîurire pozitivă asupra rea
lizării angajamentelor afe
rente acestei perioade.

La obținerea acestui suc
ces a contribuit in mod 
deosebit personalul com
partimentului mecanic-e- 
nergetic. care a lucrat fără

baza unor grafice elaborate 
după metoda drumului cri
tic s-a urmărit asigurarea 
tuturor materialelor, ca și 
pregătirea, programarea și 
executarea lucrărilor la in
stalații. În perioada de 
pregătire au fost executate 
cu forțe; proprii în atelie
rele combinatului o serie 
de lucrări de o complexi
tate deosebită. Astfel, au

chimiștii mureșeni în pe
rioada de revizii generale 
din partea tovarășilor lor de 
la Făgăraș, Victoria și Tur- 
nu-Măgurele ; aceste mari 
unități ale industriei chi
mice au detașat la Tg. 
Mureș importante efective 
de specialiști, care au dai 
un ajutor prețios pentru 
urgentarea reviziei genera
le. Măsura luată de minis-

preget, zile și nopți în șir, 
pentru a urgenta încheie
rea reviziei generale. Este 
de înțeles că menținerea a- 
cestui ritm de lucru foar
te alert a fost posibilă nu
mai pentru că întreaga 
operație a fost minuțios 
pregătită cu mult înainte 
de începerea reviziei și re
parațiilor ; în atelierele pro
prii ale combinatului au 
fost executate din timp 
piesele de schimb necesare 
lucrărilor de reparații. Pe

fost confecționate o serie 
de fascicule tubulare pentru 
schimbătoarele de căldură 
la răcitorul de apă de la 
fabrica de amoniac II, pen
tru răcitorul de aer ÂMC 
și cel de condens de la fa
brica de amoniac I și al
tele. Realizarea în preala
bil a‘ acestor subansamble 
în atelierele combinatului a 
scurtat la minimum timpul 
afectat reparațiilor. Se cu
vine remarcat faptul că un 
sprijin deosebit au primit

terul de resort de a face 
acest transfer de specialiști 
între unitățile cu același 
profil se dovedește deose
bit de utilă.

Abordarea sarcinilor se
mestrului II s-a desfășu
rat, de asemenea, sub cele 
mai bune auspicii, fiecare 
secție realizînd ritmic sar
cinile de plan și pro
ducția suplimentară ce și-a 
așumat-o în cadrul anga
jamentului. Această con
stanță in realizarea sarci-

TRIBUNA EXPERIENȚEI ÎNAINTATE

Chimiștii mureșeni
își consolidează tradiția

cum, de pildă, am avut contacte cu 
organele interesate, stabilind o serie 
de repere, piese, subansamble ce pot 
face obiectul relațiilor de cooperare 
cu industria locală, urmînd ca, îm
preună cu delegații consiliilor popu
lare județene, să repartizăm aceste 
sarcini pe unități.

Sîntem de acord și este bine ca fie
care întreprindere locală să aibă li
bertatea de acțiune în rezolvarea as
pectelor concrete ale uneia sau al
teia din problemele de cooperare cu 
întreprinderile republicane. Esențial 
este însă să se acționeze cu discernă
mânt, în strînsă colaborare cu uzine
le republicane interesate, avîndu-se 
în vedere satisfacerea unor ne
cesități prioritare ale economiei na
ționale în funcție de urgența lor, o- 
rientarea către unele piese, repere de 
o mai mare complexitate, cu care să 
fie sprijinită realizarea sarcinilor de 
producție ale marilor uzine.

După cum și-au exprimat părerea 
o serie de specialiști, ar fi util ca 
în planurile de colaborare ale ma
rilor întreprinderi să se includă și 
cota parte a colaborării ce revine 
industriei locale, stipulîndu-se dar 
piesele, reperele, subansa.mbleie ce 
constituie obiectul tranzacției, pre
cum și nivelul tehnic la care acestea 
trebuie realizate, bineînțeles, ținîn- 
du-se seama de posibilitățile fiecărei 
întreprinderi locale. Tot atît de im
portant ar fi să se asigure o perma
nentizare a colaborării pe mai multi 
ani, aceasta avînd ca efect o anumită 
specializare a unor unități de indus
trie locală și, legat de aceasta, o creș
tere a nivelului calitativ al pieselor 
și subansamhlelor pe care le livrează.

Dezvoltarea cooperării în produc
ție cu întreprinderile constructoare de 
mașini, fără a se pierde din vedere 
satisfacerea în primul rînd a necesi
tăților fondului pieței, se circumscrie 
ca o cerință economică de stringentă 
actualitate în activitatea unităților 
din industria locală. Experiența arată 
că din această coonerare au do cîsti- 
gat atât întreprinderile din industria 
locală cît și uzinele republicane.

Eforturi stăruitoare 
pentru terminarea 
recoltării griului 
si însămîntarea* ’ 

culturilor duble
în această perioadă continuă 

munca asiduă pentru strîngerea 
în cel mai scurt timp posibil și 
fără pierderi a recoltei de grîu și 
pentru însămînțarea porumbului 
în cultură succesivă. Din datele 
centralizate la Ministerul Agri
culturii și Silviculturii în ziua de 
5 august a.c. rezultă că RECOL
TATUL GRIULUI S-A EFEC
TUAT PE 93 LA SUTA DIN 
SUPRAFAȚA CULTIVATĂ IN 
ÎNTREPRINDERI AGRICOLE 
DE STAT ȘI PE 88 LA SUTA 
ÎN COOPERATIVELE AGRI
COLE.

Au mai rămas de recol
tat suprafețe mai mari în coope
rativele agricole din centrul și 
nordul țării, unde această impor
tantă lucrare trebuie intensifica
tă. folosindu-se întreaga capaci
tate de lucru a combinelor și for
țelor manuale.

PÎNA LA ACEEAȘI DATA, 
ÎNSAMINȚAREA CULTURI
LOR DUBLE S-A REALIZAT 
PE 79 LA SUTA DIN SUPRA
FAȚA PREVĂZUTĂ ÎN ÎN
TREPRINDERILE AGRICOLE 
DE STAT ȘI PE 59 LA SUTA 
DIN SUPRAFAȚA ÎN COOPE
RATIVELE AGRICOLE.

Un succes deosebit de im
portant au înregistrat coopera
tivele agricole din județul IA
LOMIȚA, care au insămințat 
42115 ha cu culturi duble, rea- 
Iizind prevederile in proporție 
de 101 la sută, cele din județul 
BRĂILA, care au terminat de 
semănat. De asemenea, în coo
perativele din județul GALAȚ*. 
planul de insămințare la total 
culturi duble s-a realizat in pro
porție de 91 Ia sută, ILFOV — 
90 la sută. BUZĂU — 89 la sută 
etc. Rămîneri in urmă Ia a- 
ceastă importantă lucrare se 
înregistrează in cooperativele a- 
gricole din județele BIHOR, 
DOLJ, SUCEAVA, ARGEȘ, BO
TOȘANI, IAȘI, SĂLAJ, BRA
ȘOV și altele, unde este ne
voie ca, în următoarele cîteva 
zile, să se facă totul pentru gră
birea lucrărilor, repartizind un 
număr cît mai mare de tractoare 
la efectuarea arăturilor și la se
mănat.

Paralel cu organizarea spriji
nirii unităților rămase in urmă 
la recoltat și semănat, este ne
voie să se ia măsuri pentru e- 
fectuarea celorlalte lucrări de 
sezon :

• recoltarea și preluarea le
gumelor ;

• terminarea recoltării fînețe- 
lor naturale ;

o întreținerea culturilor du
ble semănate mai de timpuriu ;

• irigarea culturilor peste tot 
acolo unde este nevoie cu nor
me de apă stabilite judicios de 
către specialiști ;

• intensificarea transportului 
cerealelor Ia bazele de recepție

Una dintre cele mai importan
te lucrări actuale care trebuie să 
stea în centrul atenției organelor 
agricole, a fiecărui specialist din 
agricultură, o constituie asigura
rea semințelor de griu cu valoa
re biologică și culturală superi
oară, depozitarea acestora in 
condiții corespunzătoare, efec
tuarea schimburilor de sămînță 
între unități agricole șl județe, 
amplasarea cu maximum de dis- 
cernămint a viitoarelor lanuri 
de grîu. Paralel cu eliberarea 
tractoarelor de Ia recoltat și 
semănatul culturilor succesive, 
să se treacă de urgență la exe
cutarea arăturilor pe toate tere
nurile destinate griului, la ad
ministrarea îngrășămintelor etc. 
De măsurile care se iau acum 
și de calitatea fiecărei lucrări 
pregătitoare depinde foarte 
mult obținerea unei producții 
mari de griu in anul viitor.

Constantin BORDEIANU

nilor majore ale planului 
de stat face să se vorbeas
că tot mai mult in rindu- 
rile chimiștilor mureșeni 
despre o anumită expe
riență, pe care ei o denu
mesc simplu .,a noastră". 
Ca o experiență proprie 
socotesc chimiștii mureșeni, 
bunăoară, modul în care au 
rezolvat organizarea activi
tății de concepție. Nume

roasele compartimente care 
existau pină nu de mult 
sub titulatura unor servicii 
cum ar fi cel tehnic, de 
cercetări sau de proiectări 
au fost reunite intr-unui 
singur, numit „serviciul de 
concepție". Mai mult decît 
atît, tot aici au fost coop
tați și alți specialiști care 
s-au dovedit apți pentru 
munca de concepție. Dato
rită conjugării efortului 
cadrelor de diferite spe
cialități, in primele șase

întreaga forță a puternicei termocentrale de la Mintia — Deva este concentrată în acest complex, dar lesne 
de lucrat la el, pupitru de comandă Foto : S. Cristian

în cooperativele agricole slab dezvoltate

•MUNCA
• ORDINEA
• CHIBZUINȚĂ
La începutul anului trecut, organele 

agricole din județul Tulcea au efec
tuat analize amănunțite și au stabilit 
o serie de măsuri pentru consolida
rea economică a cooperativelor agri
cole. în principal s-au avut în vedere 
posibilitățile de a redresa coopera
tivele agricole slab dezvoltate, de a 
le ajuta să obțină rezultate economice 
superioare. Ne vom referi în cele ce 
urmează la cooperativa agricolă din 
I-Iamcearca, una din unitățile cu pro
ducții medii reduse, unde veniturile 
cooperatorilor rămîneau cu mult în 
urma celor din alte unități. Rezulta
tele slabe erau puse pe seama con
dițiilor naturale nefavorabile, suba- 
preciindu-se forța pe care o repre
zintă înșiși cooperatorii dornici să 
muncească cu hărnicie, fără preget, 
pentru a pune treburile la punct.

Unii specialiști erau de părere că 
numai investițiile mari ar putea duce 
la redresarea economică a coopera
tivei, dar faptele aveau să demon
streze ce resurse nebănuite ies la 
iveală atunci cind se muncește cu 
stăruință pentru a fi puse în valoare.

Lucrul cel mai important jn aceas
tă acțiune de sprijinire a cooperati
velor agricole rămase în urmă este 
munca politico-organizatorică conti
nuă pentru ridicarea nivelului activi
tății organizațiilor de partid din a- 
ceste unități, pentru participarea ac
tivă a cooperatorilor la muncă, sta
bilirea unor programe de muncă bine 
gîndite. Fiecare membru al biroului 
județean de partid a primit sarcina 
să se ocupe de o cooperativă agri
colă slab dezvoltată. Din partea bi
roului, de cooperativa din Ham'cearca 
răspunde tovarășul Teodor Coman, 
prim-secretar al comitetului județean 
de partid. La această unitate, ca și 
la celelalte, a început o muncă per
manentă de îndrumare și control, de 
discuții cu cooperatorii și de mobi
lizare a lor la muncă. Fără să se a- 
peleze la credite suplimentare pen
tru investiții, s-a reușit ca, folosin
du-se cu chibzuință mijloacele exis-

luni de existență a servi
ciului de concepție au 
fost valorificate o se
rie de idei și propuneri 
prețioase. Tot acest servi
ciu a preluat sarcina elabo
rării mai multor studii de 
organizare a producției, de 
creștere a eficienței. Din
tre acestea merită amin
tit studiul privind re
cuperarea amoniacului și 
oxidului de carbon din ga
zele reziduale la fabrica 
de amoniac II, prin care se 
vizează creșterea producției 
și reducerea consumului de 
combustibil.

Concomitent cu strădania 
de a spori cit mai mult 
producția, chimiștii mure
șeni sint preocupați să-i ri
dice nivelul calitativ. Pro
cesului de producție a azo
tatului de amoniu i-au fost 
aduse în ultimul timp nu
meroase îmbunătățiri cali
tative în toate fazele de fa
bricație, care tac ca pro
dusul realizat să răspundă 
exigențelor beneficiarilor 
interni și externi.

Rezultatele bune pe care 
le obține an de an colecti
vul Combinatului de îngră
șăminte azotoase din Tg. 
Mureș dovedesc încă o dată 
că rezervele interne sint 
practic inepuizabile, că in 
orice moment se pot găsi 
soluții eficiente pentru va
lorificarea lor dacă există 
preocupare în acest sens, 
dacă în rezolvarea proble
melor majore este antrenat 
întregul colectiv.

Lorand DEAKI
corespondentul „Scînteii* 

tente, într-un singur an, valoarea pro
ducției globale să crească de la 
5 300 000 lei, la 7 610 000 lei și să se 
dubleze valoarea normei de muncă.

Un mare rol l-a avut întocmirea 
unui plan de producție realist, cores
punzător condițiilor de sol și de cli
mă din zona în care se găsește coo
perativa. Spre exemplu, s-a mărit 
suprafața cultivată cu in pentru ulei 
de la 150 ha la 200 ha, s-au extins 
suprafețele cu cartofi, ajungîndu-se 
la 46 ha, s-a defrișat vița de vie hi
bridă neproductivă, în locul acesteia 
cultivîndu-se mazăre.

Ca și în alte cooperative agricole 
ale județului, au fost stabilite și apli
cate un șir de măsuri pentru îmbu
nătățirea organizării muncii și a pro
ducției. Organizația de partid și con
siliul de conducere au fost îndrumate 
și sprijinite să ia măsuri pentru în
tărirea spiritului de disciplină, apli
carea corectă a principiilor de orga
nizare, normare și retribuire a mun
cii, atragerea cooperatorilor la întrea
ga activitate a cooperativei. Membrii 
consiliului de conducere, brigadierii, 
șefii de echipă au primit sarcini pre
cise privind mobilizarea cooperatori
lor la muncă, pentru că, în ultimă 
instanță, munca făcută cu hărnicie și 
pricepere constituie cheia succeselor. 
Astfel, dacă in 1968 au participat la 
muncă numai 570 de cooperatori, nu
mărul acestora a crescut la peste 
700. Aceasta a permis ca toate lucră
rile agricole să fie executate la timp 
și de bună calitate.

Pe această bază solidă s-a obținut 
o creștere substanțială a producției, 
deosebit de evidentă la culturile pră- 
șitoare, care necesită un consum 
mare de forță de muncă. Producția 
medie de porumb, de exemplu, a 
crescut, anul trecut, cu 1 200 kg la 
hectar față de 1967, ajungînd la 3 265 
kg la hectar. Concomitent s-a urmărit 
respectarea normelor adoptate, ceea 
ce a permis reducerea consumului de 
forță de muncă pe unitatea de pro
dus. în anul 1967, de pildă, s-au con
sumat 13 720 norm'e de muncă pentru 
o producție de 1 026 tone porumb, 
în urma măsurilor luate, îndeosebi 
pentru extinderea lucrărilor mecani
zate, în 1969 s-au cheltuit 13 000 nor
me pentru o producție de 1 437 tone. 
Aceasta înseamnă o reducere de 4 
norme pe tona de porumb obținută, 
ceea ce constituie un început bun pe 
calea creșterii productivității muncii.

O bună experiență s-a dobîndit în 
ceea ce privește aplicarea în complex 
a măsurilor agrotehnice în vederea 
creșterii recoltelor medii. Spre exem
plu, paralel cu administrarea unor 
cantități suplimentare de îngrășă
minte chimice și naturale s-a extins 
mecanizarea lucrărilor, acești fac
tori avînd un rol de prim ordin în 
cuantumul producției. Anul trecut

Frumos, elegant, trainic
Ați vizitat Hote

lul Nord sau Amba
sador din București, 
hotelurile din Piatra 
Neamț, din Timișoa
ra, Arad, Constanța, 
Cluj sau oricare al
tul construit ori mo
dernizat în ultimii 
ani în diferite orașe 
ale țării ? îri fiecare 
dintre ele se află și 
o părticică din acti
vitatea colectivului 
Fabricii de materia
le izolatoare și de 
finisaj din Turda. E 
acel ceva ce le con
feră un plus de ele
ganță, de trăinicie. 
Și acel ceva este 
materialul pe suport 
textil și pe suport de 
hîrtie, realizat în zeci

de culori și nuanțe 
cu care sînt tapetați 
pereții. E un sorti
ment relativ nou și 
prezintă mari avan
taje față de zugră
veli, care sînt mai 
scumpe, se murdă
resc, se degradează 
repede. Tapetele pro
duse de întreprinde
rea din Turda au o 
durabilitate mare, 
sînt ieftine și se în
trețin ușor. Multe 
trusturi de construcții 
din țară utilizează 
cu succes materialul 
de finisaj în con
strucția de locuințe. 
Totodată este mult 
solicitat și la ex
port în R. S. Ceho
slovacă, Iugoslavia,

sint punctele 
de sprijin ale 

redresării 
economice

s-au administrat 940 tone îngrășă
minte naturale care pînă atunci erau 
risipite fără nici un folos. De aseme
nea, introducerea plantării mecanice 
a cartofilor a permis dublarea supra
feței cultivate și asigurarea unei den
sități mai bune. Aceste măsuri îm
binate., cu .fertilizarea terenului cu 
îngrășăminte naturale și 200 kg supere 
fosfat Ja. hectar, <țU executarea la timp 
a lucrărilor de întreținere au avut ca 
el’ect dublarea producției la hectar.

Urmărind creșterea veniturilor bă
nești, specialiștii oooperativei.au optat 
pentru extinderea unor culturi ren
tabile. Pentru prima dată, anul tre
cut s-au cultivat 150 ha cu floarea/ 
soarelui. Producția a fost valorificata 
pe bază de contract cu statul, obți- 
nîndu-se venituri de 643 000 lei. De 
asemenea, s-au vindut statului la 
prețuri ferme de contractare 670 tone 
grîu și porumb, 19 tone carne de vită, 
650 hectolitri lapte de vacă. O mare 
atenție s-a acordat măsurilor de re
dresare a sectorului zootehnic ; per
manentizarea îngrijitorilor, asigurarea 
furajelor în cantități suficiente etc. 
îmbunătățirea îngrijirii și furajării 
animalelor a determinat obținerea 
unor rezultate mai bune decît in anii 
precedent!.

Introducerea unei evidențe precise, 
respectarea normelor de consum au 
făcut ca o dată cu creșterea produc
ției globale să se' reducă ponderea 
cheltuielilor materiale. Anul trecut, 
cheltuielile materiale au reprezentat 
jumătate din valoarea producției glo
bale, față de 63 la sută în anul pre
cedent. Reducerea ponderii cheltuie
lilor materiale, concomitent cu creș
terea producției globale și a livrări
lor către stat pe bază de contract, a 
avut ca rezultat final sporirea veni
turilor cooperatorilor. Valoarea zilei- 
muncă a ajuns la 23 de lei, din care 
16 lei în bani, reprezentînd dublul a 
ceea ce se obținea cu numai un an 
în urmă.

Important este că experiența cîști- 
gată continuă să fie pusă în valoare 
cu mai multă hotărîre și încredere, 
urmărindu-se în mod sistematic creș
terea avuției obștești, valorificarea 
potențialului de producție, atît în sec
torul vegetal cît și în zootehnie. 
In condițiile climatice nefavorabile 
din acest an s-a obținut o producție 
medie de 2 005 kg grîu la ha — cu 
325 kg mai mult decît anul trecut.

Exemplul oferit de cooperativa 
agricolă din Hamcearca demonstrează 
că atunci cind se acționează cu pri
cepere și cu perseverență, cind se 
aplică cele mal adecvate măsuri, ur
mărindu-se finalizarea lor, se pot 
obține progrese evidente pe calea 
dezvoltării și consolidării economice 
a cooperativelor agricole.

Teodor ION

U.R.S.S., R. P. Mon
golă, Grecia, Belgia, 
R. D. Vietnam etc.

La întreprinderea 
din Turda se fabri
că și alte sortimen
te nelipsite în con
strucții : covoare bi
color PVC pentru 
pardoseli, care în
locuiesc parchetul, se 
întrețin ușor și confe
ră holurilor sau bucă
tăriilor, unde de obi
cei sint utilizate, un 
aspect plăcut. De a- 
semenea, tot la Tur
da se produc pînză 
bituminată, benzi de 
protecție din PVC, 
pentru izolarea con
ductelor magistrale, 
cartoane asfaltice 
etc.

oooperativei.au
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atrăgător și accesibil

Știm să înfățișăm

ținta ?

cutezătoare năzuinți

participării sociale

TINEREȚEA
IDEALURILOR,

nestematele

idealului!

nu se confundă cu

Strasul” mirajelor
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MASA ROTUNDA A „SCÎNTEII“

Masă rotundă consemnată 
de Victor BÎRLĂDEANU

Partidul luminează

calea spre cele mai

vastă de posibilități con
crete pentru a le transfor
ma în realitate. Grija noas
tră principală —- a organi
zațiilor de U.T.C., dar și a 
școlii sau familiei — tre
buie să fie de a le asigura 
cele mai bune condiții pen
tru înfăptuirea unui echili
bru cît mai deplin între 
aspirații și posibilități, pe 
de o parte, și între idealuri 
și fapte pe de altă parte. 
Noi avem îndatorirea să-i 
ajutăm să-și integreze 
organie idealurile per
sonale în marele ideal 
comun al societății noas
tre socialiste. Problema 
opțiunii — problemă fun
damentală a adolescen
ței — trebuie să aibă o te
melie de granit care să 
dea consistență și trăinicie 
drumului ales : aspirația 
de a te realiza exclusiv 
prin muncă, de a nu fi nici
odată satisfăcut cu treap
ta atinsă, de a căuta să fii 
cit mai folositor oamenilor, 
de a contribui cu tot ce 
ai mai bun în tine la bi
nele colectiv.

în această privință, un 
ajutor de neprețuit îl con
stituie însuși climatul etic 
pe care partidul l-a instau
rat după Congresul al 
IX-lea în viața întregii 
țări : un climat de prețuire 
a valorilor autentice în 
funcție nemijlocită de a- 
portul lor la bunul mers al 
societății. Cred că pe a- 
ceastă cale trebuie să per
severăm cu și mai multă 
stăruință, cred că toți fac
torii de opinie avem obli
gația de a contribui la în
rădăcinarea și consolidarea 
unei mentalități în lumina 
căreia valoarea socială a 
individului să se măsoare, 
in ochii celor din jur, nu 
după postul pe care-1 ocu
pă, nici după cantitatea de 
bunuri pe care le acumu
lează — mașină, casă etc. 
— ci exclusiv după gradul 
de ideal pe care îl inves
tește în faptele sale coti
diene, după idealismul — 
în sens bun, pozitiv, de dă
ruire dezinteresată — pe 
care îl manifestă în muncă 
și în viață. Un asemenea 
etalon valoric are menirea 
de a fascina conștiința tine
rilor, de a le servi modele 
de comportare, care să-i 
sprijine mai intens în defi
nirea propriilor idealuri.

Redacția : Discuția noas
tră s-a apropiat de înche
iere fără a epuiza toate im
plicațiile acestei vaste teme. 
Nici nu se putea altfel. Cert 
este însă că în punctele de 
vedere exprimate s-an re
flectat numeroase idei de 
maximă însemnătate, ex
trem. de fertile pe toate pla
nurile.

Cronica vie a celor douăzeci și șase de ani de istorie nouă a patriei 
a consemnat pasiunea și entuziasmul nestăvilit cu care milioane de tineri, 
călăuziți de ideile și țelurile partidului, s-au angrenat, cu toată energia 
vîrstei lor, în opera constructivă, de o măreție fără precedent, a făuririi 
noii societăți. Pentru tineretul țării este un izvor de mîn- 
drie aprecierea făcută de secretarul general al partidului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, că „ÎN TOT CE S-A ÎNFĂPTUIT ÎN ACEȘTI ANI ÎN 
ROMÂNIA, SUB CONDUCEREA PARTIDULUI COMUNIST, ESTE ÎNCOR
PORATĂ Șl MUNCA GENERAȚIILOR TINERE".

Specifică vîrstei tinere este aspirația ardentă spre idealuri — spre 
IDEALURI SOCIALE, MORALE, PROFESIONALE, DE VIAȚĂ— aspirație 
ce răspunde nevoii firești a tînărului de a se dărui unei cauze înalte și, 
prin aceasta, de a se afirma pe sine.

Despre formarea înaltelor idealuri comuniste în rîndurile tinerei ge
nerații, despre raportul dintre idea! și materializarea lui în practică, din
tre aspirațiile abstracte și comportamentul concret în viața cotidiană au 
vorbit pe larg participantii la „masa rotundă" pe această temă, organi
zată de redacția noastră cu sprijinul Comitetului municipal de partid 
București. Le dăm cuvîntul.

răspunderii de a spune u- 
nui elev — și părinților lui 
— cu întreaga hotărî re cu
venită : „N-ai chemare 
pentru o profesie intelec
tuală. ar fi bine să te în
drepți spre o meserie prac
tică !“. Există aici și o a- 
nume teamă de a nu trezi 
antipatii în rîndurile celor 
educați, dar și o prejude
cată care a făcut ca mun
ca profesorilor să fie apre
ciată, in unele împrejurări, 
nu după calitatea ei reală, 
ci după numărul de absol
venți care au fost îndru
mați spre învățământul su
perior.

Și ar mai trebui adău
gat că nici anumiți fac
tori informativi nu contri
buie în măsură suficientă 
la popularizarea unor idea
luri profesionale concordan
te cu necesitățile autentice 
ale societății. Mă gîndesc 
cu regret că dacă televiziu
nea ar cheltui măcar jumă
tate din timpul, fante
zia, inventivitatea învestite 
în popularizarea „stelelor 
fără nume", pentru a face 
larg cunoscute — și în mod 
cel puțin la fel de viu, in
teresant, atractiv — dife
rite meserii moderne de 
care societatea noastră are 
mare nevoie, mulți tineri ar 
fi simțit, poate, un sprijin 
extrem de prețios în con
turarea mai precisă, mai 
lucidă a idealului lor pro
fesional și de viață.

Ing. MARIA BENJAMI- 
NOV, director-adjunct al 
Grupului școlar F.R.B.: Sint 
cu totul de acord cu tovară
șul Văcariu că lipsa unei 
mai sistematice informări în 
legătură cu profilul mese
riilor favorizează dăinuirea 
unor prejudecăți. Să vă 
relatez o țntimplare pe
trecută chiar anul trecut

la o școală din Bucu
rești. Am fost invita
tă. alături de cițiva scrii
tori și profesori universi
tari, să iau, parte la o con
vorbire cu copiii în legătu
ră tocmai cu alegerea pro
fesiei. Eram, țip altfel, sin
gura reprezentantă a unui 
grup școlar profesional. Toți 
elevii au întrebat cum să se 
facă savanți, artiști, scrii
tori etc. Mie mi s-a adre
sat o singură întrebare cu 
o anume nuanță „încuietoa
re" : dacă aș avea un co
pil de virsta lor, l-aș tri
mite la o școală profesio
nală ? Eram însă pregătită 
pentru o asemenea even
tualitate și, drept răspuns, 
am etalat pe bănci cîteva 
din produsele realizate de 
elevii grupului nostru pro
fesional. S-a întimplat a- 
tunci. un lucru pe- dej^in 
edificator: copiii s-au în
ghesuit în jurul splendide
lor obiecte expuse, uitînd 
dinitr-odată de toate preo
cupările anterioare și asal- 
tindu-mă pur și simplu cu 
întrebări referitoare la 
condițiile de intrare in 
școala profesională, la pro
gramul de învățământ, la 
perspectivele de evoluție 
modernă a diferitelor pro
fesii textile. Firește, nu 
mi-am făcut nici o iluzie 
și știu precis că numai 
foarte puțini dintre ei au 
optat ulterior pentru școala 
tehnică sau profesională 
(au intervenit și alți fac
tori, maț ales prejudecăți
le părinților, care i-au îm
piedicat să meargă pe o 
cale către care simțeau e- 
ventual atracție). Dar acest 
fapt, aparent mărunt, mi-a 
demonstrat o dată în plus 
că nici un ideal profesional 
veritabil nu se poate clădi 
pe ignoranță.

B’oto : O. Plecan

■

CRISTIAN ROMANESCU. 
elev în clasa a XH-a, vice
președintele Consiliului ele
vilor de la liceul „Dimitrie 
Cantemir" : După părerea 
mea se face încă prea pu
țin pentru ca elevul să-și 
găsească încă din clasele 
mai timpurii adevărata 
vocație, singura care poa
te sta la temelia unui ideal 
profesional autentic. Ade
sea, nici în ultimele cla
se de lioeu unii tineri nu 
prea știu ce vor face în 
viață. Pendulează între 
profesii ca într-un ba
lansoar. O cauză este șl 
aceea că părinții sint dis
puși să-i întrețină pînă 
„își vor găsi drumul", asta 
putînd să dureze ani și ani. 
Și atunci de ce să nu se 
complacă în tot felul de 
încercări sterile, într-o în
delungată așteptare a „no
rocului". Nici noi, consilii
le de elevi, nu prea sîn- 
tem înarmați să le dăm 
răspunsuri la întrebările 
care-i frământă...

GABRIEL SUCIU, elev in 
anul IV Ia Liceul poligrafic, 
secția cinematografie : Eu 
cred că inacțiunea roade la 
rădăcină pînă și cel mai 
frumos ideal, și-1 face de 
nerecunoscut. Să stai cu 
brațele încrucișate, să tai 
frunza la cîini și să aștepti 
să-ți pice idealul în gură 
„pară mălăiață", mi se 
pare o treabă cu totul ne
demnă.

ION CAȚOIU, muncitor 
mozaicar la I.C.M.-l, șan
tierul 4 : Părerea mea e că 
în viață principalul îl re
prezintă să-ți fii credincios 
ție insuți și drumului pe 
care ți l-ai ales. Dacă ți-ai 
format un ideal profesio
nal, apoi să-1 urmezi pînă 
ia capăt, cu oricite renun
țări și sacrificii. Nu numai 
idealul trebuie să fie vred
nic de tine, dar și tu vred
nic de el. Mie mi-a plăcut 
de mie copil să privesc, la 
mine în sat, cum se con
struiesc casele. Am avut o 
rudă care acoperea case 
și-mi plăcea să mă urc pe 
acoperișuri și s-o ajut la 
treabă. Pe urmă, la termi
narea celor 8 clase, cînd a 
trebuit să-mi aleg școala 
unde să mă îndrept, n-a 
mai fost nici o problemă. 
N-am vrut să merg la li
ceu — deșj părinții mei și 
unii profesori mă îndem
nau intr-acolo — pentru că 
voiam să fiu constructor. 
Am dat examen la Sibiu și 
acolo am făcut școala pro
fesională.

t Să știți însă că nu e su
ficient să vrei să practici 
cum se cuvine o meserie 
pentru ca să și reușești. 
Fără perseverență și, aș 
spune, chiar un pic de 
încăpățînare, nu izbutești 
să-ți realizez) idealul pro
fesional. Dar ce mulțu
mire poate fi mai mare, 
mai deplină decît aceea 
pe care o încerc eu acum, 
cînd privesc la clădirea te
leviziunii, la a cărei con
struire am luat parte și de 
care mă simt mindru ală
turi de toți tovarășii mei ? 
Ai sentimentul că in urma 
ta lași ceva care rămâne, 
că idealul tău nu se iro
sește, ci devine o parte so
lidă, trainică din realitate ’

DUMITRU GIIEORGHI- 
ȘA.N, prim-secretar al Co
mitetului municipal U.T.C. 
București : Muncesc de a- 
proximativ zece ani în mij
locul tineretului și pot afir
ma cu toată convingerea că 
tineretul nostru de azi are. 
ca niciodată în trecut, nu 
numai idealuri frumoase, 
îndrăznețe, dar și o gamă

Prof. Ing. MARIN RADOI, 
secretar al comitetului mu
nicipal de partid : Avem
— o spun fără ezitare — un 
tineret minunat, un tineret 
căruia climatul etic al orîn- 
duirii noastre, vasta mun
că educativă a partidu
lui i-au Insuflat calități 
morale demne de pre
țuire. Momentul de ex
cepțională gravitate al 
crincenelor calamități natu
rale din mai-iunie a de
monstrat, o dată în plus, că 
tineretul nostru este un ine
puizabil rezervor de energii 
morale. Din rîndurile ti
neretului se cuvine re
levat aportul substan
țial al ostașilor — în 
majoritatea lor oameni ti
neri, abia trecuți de pragul 
adolescenței — care n-au 
pregetat să înfrunte dezlăn
țuirea oarbă a stihiei acolo 
unde era mai greu, înscriind 
în cartea de aur a tineretu
lui patriei răscolitoare pa
gini de eroism. La noi, în 
Capitală, unde ecourile bă
tăliei cu calamitățile soseau 
pe calea presei, radioului, 
televiziunii au fost momen
te emoționante cînd mii de 
tineri, muncitori, elevi, stu- 
denți se ofereau să plece 
imediat, cu orice mijloace, 
fără nici o pretenție de re
tribuție, pentru a da ajutor 
zonelor sinistrate. Un alt 
fapt semnificativ : la „du
minicile în haine de lucru", 
organizate din inițiativa 
maselor în mai toate între
prinderile, tinerii au fost 
printre primii la lucru, re- 
nunțînd cu un uimitor simț, 
al datoriei obștești la toate 
acele tentații firești de dis
tracții, de amuzament pe 
care le comportă specificul 
vîrstei. Și asta — precizez
— fără nici o mobilizare 
specială, fără nici o acțiune 
suplimentară de lămurire. 
Toate acestea dovedesc că 
spiritul ce animă întreaga 
noastră viață socială — spi
rit insuflat de partid, de-a 
lungul anilor de edificare a 
socialismului, tuturor oame
nilor muncii, indiferent de 
generație — a modelat con
știința tinerilor în așa fel 
încît, la cea mai mare parte 
dintre ei, idealurile supreme 
ale națiunii noastre socia
liste s-au încorporat orga
nic în propriile lor idealuri 
de viață. Aceasta demons
trează o dată în plus că nu 
există ideal autentic — fer
til în consecințele sale pen
tru individ șl societate — 
decît în legătură strînsă, or
ganică, indisolubilă cu con
textul social-istoric in care 
viețuiești.

Ar mai fi de adăugat un 
lucru pe care țin neapărat 
să-l subliniez : că nu e sufi
cient să ai idealuri, chiar și 
cele mai sublime cu putin
ță, că mai trebuie să existe 
și condițiile care să le favo
rizeze afirmarea și înfăptui
rea. Avem suficiente exem
ple de minți geniale ale po
porului nostru care, din pri
cina împrejurărilor vitrege 
ale vechii orînduiri sociale, 
au trebuit fie să-și reteze 
aripile elanului, fie să se e- 
xileze în alte părți, pentru 
a-și realiza năzuințele. Ceea 
ce trebuie spus apăsat este 
că, în cei douăzeci și șase 
de ani de la eliberarea pa
triei, s-au creat pe pămintui 
României socialiste, sub în
drumarea înțeleaptă a par
tidului, condiții fără prece
dent, realmente nevisate in 
trecut, nu numai pentru ca 
tineretul nostru să aibă 
idealuri, dar și pentru ca a- 
cestea să se poată materia
liza, la scară foarte mare, 
în realitatea cotidiană. Un 
înțelept de odinioară spu
nea că drumul cel mai lung 
și mai anevoios nu este în
tre non-ideal și ideal, ci în
tre ideal și realizarea lui 
practică. Putem afirma cu 
toată convingerea — fără a 
considera, deloc, că toate 
obstacolele și asperitățile au 
fost, cu vreo „baghetă ma
gică", subit înlăturate — că 
în societatea noastră socia
listă drumul acesta a fost 
enorm scurtat și înlesnit, că 
în măsură considerabilă 
fructificarea idealului în 
fapte depinde de talentul, 
cunoștințele, energia și, mai

înălțimea aspirației 

se măsoară 

prin intensitatea

Redacția : In formarea ti
neretului nostru ni se pare 
a avea un rol determinant 
armonizarea lăuntrică a fe
luritelor categorii de idea
luri ce animă virsta tutu
ror disponibilităților...

Prof. ION DRAGU, direc
torul liceului „Ion Neculce": 
E, într-adevăr, o problemă- 
cheie a oricărei activități e- 
ducative ce se vrea real
mente rodnică, eficientă. Se 
spune uneori într-un soi de 
elan metaforic : tinerii ab
sorb idealurile societății 
noastre o dată cu aerul pe 
care îl respiră. Adesea, sub 
această formulă poate cum
va cam emfatică. dar in 

ales, de hotărîrea și perse
verența tinărului care ii nu
trește.

Redacția : Fără a ne re
feri neapărat la distincta și 
disocieri abstracte și aride, 
trebuie să menționăm, din
tru început, existența unei 
anume gradații valorice in
tre diferitele tipuri de idea
luri care hrănesc universul 
spiritual al tinerilor...

General-maior CONS
TANTIN PETCU .• Pe treap
ta cea mai înaltă so- 
cot — nu numai din pri
cina formației mele mili
tare. dar și pe baza expe
rienței noastre comune de 
cetățeni — că e pe deplin 
firesc să se afle idealul pa
triotic. Este idealul funda
mental, liantul superior ca
re cimentează și, totodată, 
conferă unicul temei auten
tic tuturor celorlalte idea
luri. A năzui cu toată pute
rea sufletului tînăr s.pre 
înălțarea și înflorirea pa
triei, spre apărarea cuceri
rilor ei revoluționare, a-ți 
contura destinul propriu în 
funcție de interesele majore 
ale poporului, înseamnă, în 
fond, a da vieții tale o sem
nificație superioară, a pro
iecta o lumină cu o deo
sebită intensitate asupra 
ansamblului țelurilor, de 
mai mare sau mai mică 
importanță, pe care ți le 
propui de-a lungul vieții.

Mi se întîmplă adesea să 
fiu întrebat de mai tinerii 
mei tovarăși, care au aflat 
cumva unele amănunte din 
biografia mea : „Ce rol au 
jucat idealurile în hotărîrea 
pe care ați luat-o, acum 26 
de ani, de a pleca voluntar 
pe frontul antihitlerist ?“ Le 
răspund simplu : un rol de
terminant, un rol decisiv ! 
Dar nu e vorba numai de 
noi, cei care plecam pe 
front : e vorba și de avîntul 
extraordinar al celor din 
spatele frontului, de munca 
lor încordată, în condițiile 
deosebit de grele de atunci, 
pentru a întreține uriașul 
efort de război al unei ar
mate de peste o jumătate 
de milion de oameni care, 
alături de armatele sovieti
ce, dădea lovituri peste lo
vituri mașinii de război hi- 
tleriste, contribuind la gră
birea victoriei, la eliberarea 
popoarelor Europei din ju
gul cumplit al fascismului.

Neîndoielnic, atunci era 
întrucîtva mai simplu să-ți 
definești idealul de viață : 
taberele se aflau față în fa
ță, ciocnirea era pe viață și 
pe moarte, trebuia să-ți for
mulezi, prin forța lucruri
lor, o opțiune simplă, clară, 
directă. Idealul pentru care 
militai devenea obligatoriu 
magnetul ce ordona în ju- 
ru-i toate celelalte aspecte 
ale vieții.

Idealul acela esențialmen- 
te politic — făurirea unei 
Românii libere, independen
te, socialiste — s-a transfor
mat în acești 26 de ani în 
idealul întregului nostru po
por. Mai mult : a căpătat 
pulsația vie și impresionan
tă a unei realități definiti
ve. S-ar părea că lucrurile 
s-au simplificat. Dar aceas
ta e numai o iluzie : ele au 
devenit mult mai complexe. 
I'i cadrul marelui nostru 
ideal comun fiecare tînăr 
trebuie acum să-și elabore
ze. cu luciditate și pasiune, 
propriul său ideal de viată, 
care să permită valorifica
rea cit mai deplină a între
gului potential de energie și 
talent al personalității. Aici 
intervin problemele mari și 
serioase, ]a dezbaterea că
rora sper că-și vor aduce 
contribuția ceilalți interlo
cutori.

Un singur cuvînt aș mai 
avea de spus: în ce privește 
cultivarea idealului patrio
tic, mai bîntuie prejudecata 
că totul trebuie lăsat pe 
seama școlii și a armatei. 
Nu e bine 1 Nici școala, nici 
armata nu dețin în această 
privință vreun monopol. So- 
cot că toți factorii educativi 
— de la familie pînă la ra
dio și televiziune — trebuie 
să-și pună la inimă acest 
obiectiv suprem al modelă
rii omului înaintat al socie
tății noastre.

fond bine intenționată, se 
ascunde o prea mare în
credere în spontaneitatea u- 
nor procese. Adevărul e că 
idealul propriu al fiecăruia 
nu se constituie de la sine, 
A fi determinat nu înseam
nă a fi dat. Edificarea unui 
ideal individual reprezintă 
una dintre cele mai compli
cate probleme educative, pe 
care n-avem voie s-o subes
timăm.
i Mi-aș îngădui să spun că, 
alături de idealul social-po
litic, idealul moral repre
zintă adevărata busolă spi
rituală a personalității. Nu
cleul formativ al unui solid 

ideal moral este, după opi
nia mea, aspirația continuă 
de a fi util celor din jur, 
întregii societăți.

Din păcate, la unii tineri 
întîlnim o dăunătoare con
fuzie între noțiunile, de ideal 
și de scop, ba uneori și de 
mijloc ; și aceasta din prici
nă că, datorită unor carențe 
de educație, nu li s-a clari
ficat suficient ce înseamnă 
idealul moral, substanța lui 
definitorie pe care am a- 
mintit-o. Ideal înseamnă, 
potrivit celor mai elemen
tare definiții de dicționar, 
model, perfecțiune, desăvîr- 
șire ! A, dacă e vorba de 
năzuința de a revoluționa 
știința și tehnica în acest 
domeniu, de a ridica elec
tronica românească pe cul
mile marilor înfăptuiri de 
valoare mondială, atunci e 
cu totul altceva. însușirea 
profesiei de inginer electro
nist, privită prin această 
prismă, devine ceea ce tre
buie să fie : o cale, un mij
loc, absolut necesare, desi
gur, pentru a atinge înal
tele trepte de perfecțiune 
spre care aspiri.

VASILE ZAMFIRESCU, 
cercetător la Institutul de fi
lozofie al Academiei: Noi 
am întreprins, in cadrul in
stitutului, un șir de investi
gații concrete care au rele
vat puternica fascinație pe 
care o exercită anume pro
fesiuni, de mare prestigiu în 
lumea modernă, asupra min
ților tinere. Aș spune că e un 
fenomen firesc și aproape 
inevitabil. De altminteri, in 
sine, consider că nu are ni
mic reprobabil. In secolul 
unor progrese atît de verti
ginoase ale științei și tehni
cii, nimic mai normal decît 
ea un tot mai mare număr 
de tineri să-și vadă propriul 
lor destin uman înscris pe 
orbita acestor preocupări 
majore ale omenirii. Aici 
intrăm, de fapt, în sfera u- 
nei probleme de decisivă 
însemnătate : idealul profe
sional. Ce facem noi, ce face 
societatea pentru a determi
na la tineri o viziune mai 
lucidă, mai puțin supusă ha
zardului, asupra raportului 
dintre aspirație și vocație, 
dintre dorințe și capacitățile 
lor reale ?

SORIN PETRE, inspector 
Ia Inspectoratul școlai- mu
nicipal București : Aș vrea 
sâ-mi spun punctul de ve
dere în această problemă, 
deoarece, în cadrul inspec
toratului, mă ocup tocmai 
de sectorul orientării șco
lare și profesionale.

Fără a absolutiza și fără 
a trage, cum se spune, spu
za pe preocupările noastre, 
nu se poate, totuși, să nu 
remarcăm că idealul profe
sional joacă un rol decisiv 
în definirea profilului spi
ritual al individului, fiind 
modalitatea cea mai direc
tă, mai nemijlocită de con
cretizare a idealului social. 
A educa tinerii în spiritul 
înaltelor idealuri umaniste 

ale socialismului înseamnă, 
in primul rind, a insufla 
tuturor adevărul funda
mental că progresul social 
este de neconceput fără 
progresul in domeniul ho- 
tărîtor al vieții sociale : 
producția materială. Aceas
ta presupune proiectarea 
pe un piedestal mai înalt 
a idealului de a deveni 
făuritor de bunuri mate
riale, dar nu unul oareca
re, ci autentic artist al me
seriei.

Depinde în mare măsură 
de noi, toți factorii educa
tivi, pentru ca în ochii ado
lescenților să apară tot mai 
limpede că societatea are 
nevoie nu numai de func
ționari, de „cadre de bi

rou". ci — în primul rind 
— de. muncitori de înaltă 
calificare, capabili să mî- 
nuiască cu precizie și simț 
de răspundere mașinile și 
instalațiile tot mai com
plexe ale tehnicii moder
ne. în spiritul acestei ce
rințe se cere formată și e- 
ducată mindria de a fi 
muncitor al epocii socia
liste, de a face parte din 
rîndurile acelei clase care, 
in ce) douăzeci și șase de 
ani de la eliberarea țării, 
s-a arătat capabilă să con
ducă cu toată înțelepciunea 
și clarviziunea destinele 
societății românești.

DUMITRU VACARIU, di
rector-adjunct în Direcția 
generală a forțelor de mun
că din Ministerul Muncii : 
Mai e ceva care nu se cu
vine neglijat în formarea 
tdealului profesional : ar
monizarea acestuia cu ne
cesitățile economiei națio
nale. cu cerințele dezvoltă
rii societății. E limpede că 
nu e bine să favorizăm 
clădirea unor castele din 
cărți de joc pe care con
fruntarea cu realitatea să le 
transforme în decepții. Din 
păcate, prea puțini sint edu
catorii care au curajul

E evident că problema 
educării tineretului, a căli
ni lui pentru viață, a con
struirii edificiului moral al 
personalității, sale repre
zintă. una dintre problemele 
de bază ale formării și dez
voltării conștiinței socia
liste. Esențialul este, în a- 
ceastă direcție, a realiza o 
conlucrare activă între toți 
factorii responsabili — fa
milie, școală, organizații 
U.T.C., celelalte mijloace de 
educare și influențare in 
masă — pentru a fructifica 
din plin condițiile lumi
noase create de partid în 
cei 26 de ani de construcție 
socialistă, pentru a crea și 
întreține în permanență ti
neretul nostru in climatul 
tonic, înălțător, al marilor 
idealuri.
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FAPTUL; 

divers; 
Cum împa- I 
chetați... 
focurile ?

Sistematizarea teritoriului
și a localităților

pe o temelie nouă
presă,

într-una din zilele trecute, pe ■ 
la ora 12, în stația C.F.R. Ti- I 
mișoara Nord, din vagonul nr. | 
53-112749-,l, a izbucnit o pălălaie 
de flăcări. Au sosit de în- I 
dată pompierii. Numai datori- I 
tă intervenției lor prompte, in- • 
cendiul n-a luat proporții. Va- I 
gonul însă a ars ca o torță. Nici I 
nu este de mirare : se aflau în I 
el 915 lăzi de carton, în care se ■ 
găseau, în total, 915 000 cutii de I 
chibrituri ! Cine le-a scăpărat ? I 
Cercetările întreprinse nu lasă 
nici un dubiu : expeditorul, adi- I 
că Fabrica de chibrituri din Bră- I 
ila ! A încărcat vagonul pînă la • 
acoperiș și, întrucît nu a luat a 
nici o măsură de protecție im- I 
potriva căldurii din afară, tabla | 
s-a încins atît de puternic incit . 
cutiile aflate în contact direct cu I 
ea au luat foc. Așa stînd lucru- I 
Bile, vinovății trebuie să supor- • 
te acum paguba.

Seceta 
edilitară

Deși este situat la con- I 
fluența a două ape mari • 
— Șiretul și Bistrița — I 
Bacăul nu dispune, in aceste I 
zile de caniculă, de nici un | 
ștrand in care locuitorii săi să . 
poată face o baie. E drept, in I 
oraș existau cindva două ștran- I 
duri. Unul, amenajat in urmă 
cu doi ani, in cadrul „insulei" de I 
agrement pentru crearea căreia I 
au fost necesare multe cheltuieli. I 
Al doilea, aflat alături de marele | 
lac de acumulare al hidrocentra- I 
lei Bacău II. Brimul a fost de- | 
teriorat incă din primăvară și . 
nimeni nu s-a mai ostenit să-l I 
refacă. Astăzi, misterioasa in- I 
sulă de agrement, cu restaurant * 
in formă de corabie, bazin de I 
înot și grup social, a devenit I 
leagăn pentru șerpi și bălării. I 
Cit despre ștrandul vecin ■ 
cu lacul de acumulare, nici I 
el nu poate.fi folosit, mai intîi | 
pentru că bazinul nu are apă. SI 
uite așa, Bacăul suportă acum I 
zilele unei secete neobișnuite. I 
Secetă... edilitară ! •

Nu s-a găsit I 
diag

Recent a fost anunțată, în 
constituirea Comisiei centrale pen
tru sistematizare. Acest eveniment, 
apărut în temeiul unei Hotăriri a 
Consiliului de Miniștri, reprezintă o 
etapă de mare însemnătate în înfăp
tuirea politicii partidului și statului 
nostru în domeniul sistematizării te
ritoriului și localităților. După cum 
se știe, în repetate rînduri, docu
mentele de partid au subliniat im
portanța acestei ample acțiuni, nece
sitatea urgentării și finalizării ei. 
Desigur, nu se poate contesta faptul 
că, și în perioada care a trecut, au 
fost obținute în acest sens unele 
suocese, mai ales în sistematizarea 
urbană. Astfel, in perioada 1948— 
1968 s-au elaborat schițe de siste
matizare pentru toate cele 187 de 
orașe existente pe atunci ; în anul 
1960 s-au întocmit, cu caracter ex
perimental, 25 de schițe de sistema
tizare a unor sate, iar în 1966—1967 
— pe baza studiilor de sistematizare 
teritorială a 30 de raioane, din dife
rite regiuni, efectuate cu începere 
din 1962 — s-au mai elaborat schițe 
de sistematizare pentru circa 150 de 
localități rurale. Urmările pozitive, 
în toate domeniile, ale îmbunătățirii 
organizării administrativ-teritoriale 
a țării s-au răsfrînt și asupra siste
matizării. Pină la sfirșitul anului 
trecut au și fost reactualizate, în 
această nouă lumină, schițele de sis
tematizare pentru 17 municipii (din 
cele 47 existente) și pentru 155 de 
orașe (din totalul de 189), au mai 
fost elaborate schițe pentru aproxi
mativ 650 de sate și s-au întocmit 
studii de sistematizare pentru 15 ju
dețe. Delimitarea perimetrelor con
struite ale municipiilor și orașelor

ale vetrelor de sate se află într-o 
fază avansată, pentru marea majo
ritate a localităților ele fiind apro
bate, în curs de avizare sau de defi
nitivare. De asemenea, s-au elaborat 
numeroase detalii de sistematizare 
urbană, pentru realizarea unor an
sambluri de locuințe sau a zonelor 
industriale, pentru restructurarea u- 
nor zone centrale, amplasarea de do
tări social-culturale importante.

Cu toate acestea, in acțiunea de 
sistematizare s-au manifestat și 
anumite neajunsuri, rămîneri în 
urmă. Schițele de sistematizare ur
bană — adeseori insuficient' funda
mentate pe date economice certe, de 
perspectivă — au fost nu o dată de
pășite, chiar înainte de a ajunge să 
fie Înaintate spre aprobare, de dez-, 
voltarea vertiginoasă a unor munici
pii și orașe. în sistematizarea' sate
lor, a cărei uriașă importanță a fost 
subliniată incă in documentele Ple
narei C.C. al P.C.R. din 6—7 octom
brie 1967, s-a înaintat multă vre
me într-un ritm lent, se mai re
simte insuficiența bazei topogra
fice, costul întocmirii unor schi
țe se menține prea ridicat. Nu 
întotdeauna in elaborarea proiec
telor de sistematizare s-a consultat 
și luat în considerare opinia cetățe
nilor, beneficiarii de fapt ai aces
tei acțiuni. Multe dificultăți s-au în- 
tîmpinat, in sistematizarea localită
ților, datorită stadiului incipient al 
sistematizării teritoriului, datorită 
tratării, din această cauză, a pro
blemelor sistematizării în mod epi
sodic, pe fragmente și porțiuni, fără 
o viziune mai largă a legăturilor re
ciproce din sistemul intercondiționat

Și

cinema

nosticul
In ziua de 4 august a.c., cîți- ■ 

va mecanizatori de la I.M.A. I 
Bărcănești (Prahova) stăteau și I 
așteptau in fața punctului sani
tar al întreprinderii. Asistenta I 
sanitară Lidia Alexandrescu a I 
apărut abia pe la ora 11. „Vi • 
se pare că e tirziu ? O fi, dar | 
totul este relativ — le-a răspuns I 
ea. Pentru mine este prea de- | 
vreme". La circumscripția me- 
dicală Bărcănești am aflat a- I 
poi de la dr. Maria Neagu I 
că asistenta in cauză „nu 1 
știe" nici alte lucruri ce pot a- I 
vea consecințe mult mai grave I 
pentru pacienți. De pildă, că nu I 
trebuie să vaccineze cu un sin- I 
gur ac nesterilizat toți elevii I 
școlii profesionale ! Dealtmin- I 
teri, pe adresa Spitalului nr. 2 . 
din Ploiești, a cărui salariată I 
este Lidia Alexandrescu, au fost | 
trimise mai multe referate des- 
pre comportarea și abaterile ei I 
in serviciu. Referatele insă curg, I 
iar spitalul tace. Este și acesta I 
un „tratament", dar... contrain- ■ 
ficat la astfel de maladii.

*
*
*

r

Oferta 
cu bucluc

Alexandru Dragomirescu, ar- I 
hivar stagiar la Filiala din ■ 
Buzău a Arhivelor statu- I 
lui, a oferit recent spre ] 
vînzare unui anticar din 
Ploiești cîteva documente isto- I 
rice vechi. Oferta era tentantă, I 
documentele fiind de mare va- • 
loare. Examinindu-le însă mai I 
îndeaproape, anticarul a desco- I 
perit imprimată pe ele o ștam- | 
pilă care indica un alt proprie- 
tar. Anunțate despre aceasta, I 
organele de resort, după cuve- I 
nițele cercetări, au constatat că I 
documentele fuseseră sustrase 
din fondul arhivistic existent în 
Rm. Sărat. Acum, pe arhivarul 
în cauză nu-1 mai interesează 
cărțile și documentele vechi, 
îl așteaptă... Codul penal !

Războiul 
molozului

Acum vreo câteva zile, în car- I 
tierul Berceni Sud, a început o I 
dispută aprinsă între locatari și 1 
serviciul de spații verzi al sec- I 
torului 5. Tema ei — molozul I 
împrăștiat împrejurul blocurilor. | 
Locatarii l-au adunat în mor- - 
mane pentru ca amintitul ser- I 
viciu să-l ridice și apoi să trea- I 
că la amenajarea spațiilor verzi. 
Cind toate terenurile au fost I 
curățate, in locul autocamioane- I 
lor insă, la fața locului a sosit I 
un buldozer. în cîteva minute a ■ 
nimicit toate grămezile, împrăș- I 
tiind molozul la loc, pe „mai- | 
danul" situat de-a lungul prin- . 
cipalei artere de legătură cu o- I 
rașul. A doua zi, pe unde a tre- I 
cut buldozerul au apărut iarăși • 
locatarii și. înarmați cu hîrlețe și I 
lopeți, au început să refacă mor- I 
manele. Acum toate stau alinia- I 
te în aceeași formație. Va veni > 
din nou buldozerul ?

Rubrică redactată de: •
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe DAVID 

cu spriiinul corespondenților ■ 
„Scînteii"

e Sunetul muzicii : PATRIA — 
9; 12,45; 16,30; 20,15.

O Noul angajat : VICTORIA — 
8,45; 11; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Dragoste și viteză : REPU

BLICA — 9; 11,15; 13,45; 16,15;
18,45; 21,15, STADIONUL DINAMO
— 20,15.

O Frații Saroyan : CENTRAL — 
9: 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; “ "
• Monștrii : CAPITOL 

11,30; 14; 16,15; 18,30; 20,45, 
RIT — 10; 13; 15,30; 18;
• Ciclul : Mari succese 

nioară : GRADINA CAPITOL — 
20; 22.
• Tiffany memorandum : SALA 

PALATULUI — 19,30 (seria de bi
lete — 3366), LUCEAFĂRUL — 9; 
11; 13; 15; 17; 19; 21, BUCUREȘTI
— 8,45; 10,45; 12,45; 14,45; 16,45; 19; 
21, GRADINA DOINA — 20,15, 
GRADINA FESTIVAL — 20,15.
• Căsătorie Sn stil grec : FES

TIVAL — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21.
• Străinii : LUMINA — 9—16,15 

In continuare : 18,30; 20,45
• Program de filme documenta

re românești : TIMPURI NOI — 
9—21 în continuare.
• Program pentru copii : DOI

NA — 10.
• Afurisitul de bunic : DOINA

— 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, COS
MOS — 15,30; 18; 20,15.
• Cartouche : CINEMATECA

(sala Union) : 9; 11; 13; 15; 17; 19; 
21.
• Jandarmul se însoară : FE*

ROVIAR — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30, MODERN — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30, MELODIA —

t V
PROGRAMUL I

20,45. 
— 9,15; 
FAVO- 
20,30.

de odi-

9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45; ARE
NELE ROMANE — 20,30.
• Petrecerea : EXCELSIOR —

9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, GLO
RIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30, FLAMURA — 11; 16; 18,15;
20.30,
• Argoman superâiabolicul :

GRIVIȚA — 10,30; 16; 18,15; 20,30. 
AURORA — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; la grădină — 20,30, TOMIS
— 9; 11,15; 13,30: 15,45 18,15, la gră
dină — 20,15.
• Omul pe care-1 Iubesc : ÎN

FRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE — 
17,30; 19.
• Sub semnul Iul Monte Cristo : 

BUZEȘTI — 15,30; 18, la grădină
— 20,15, VOLGA — 16; 18,15; 20,30.

O Freddy și cîntecul preriei : 
DACIA — 8.45—20.30 în continuare.

• Această femeie : BUCEGI — 
10; 16; 18.15; 20,30, la grădină —
20.30, MIORIȚA — 11; 15; 17,30; 20, 
LIRA — 15,30; 18. la grădină - 
20,15.
• Pan Wolodyjowski : FLO- 

REASCA — 15,30; 19, ARTA — 16, 
la grădină — 20.

0 Omul care nu poate fi acuzat : 
UNIREA — 15,30; 18.
• Misteriosul X din Cosmos :

GRADINA UNIREA — 20,30,
CRINGAȘI — 15.30; 18; 20,15.
• Joc dublu în Serviciul Secret : 

DRUMUL SĂRII — 15,30; 17,45; 20.
• My fair lady : GIULEȘTI — 

15,30; 19.
• Warlock : MUNCA — 16; 18; 

20.
• Marele semn albastru : FLA

CĂRA — 15,30.
• Așteaptă pînă se întunecă : 

FLACĂRA — 18; 20,15.
• Stăpîn pe situație : VITAN

— 15,30; 18, la grădină — 20,15.
• Anictka : RAHOVA — 15,30: 

18.
• Un cuib de nobili : PROGRE

SUL — 15,30; 18.

*
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10,00 Emisiuni în reluare : Ro- 
man-foileton : „Iluzii pierdute" 
(I). 11,00 Errare humanum est ? — 
emisiune pentru tineret. 11,40 în
chiderea emisiunii de dimineață. 
16,00 Deschiderea emisiunii de 
după-amlază : Microavanpremle- 
ra. 16,05 Volei feminin : Româ
nia — Cehoslovacia. Transmisiu
ne directă de la Constanța. 17,30 
Emisiune în. limba maghiară. 18,00 
Mult e dulce și frumoasă — emi
siune de conf. dr. Sorin Stat!. 
18,30 Atletism : România — S.U.A. 
(feminin) — transmisiune de la 
Stadionul Republicii. 19,20 „1001 
de seri" — emisiune pentru cei 
mici. 19,30 Telejurnalul de seară. 
20,00 Roman-foileton : „Moara de

pe Pad". 21,10 Cererea lui Dumi
tru Andrei — reportaj TV de la 
Porțile de Fier. Emisiune de Ale
xandru Stark. 21,30 Anul Beetho
ven (Interviziune). Trio nr. 4 în 
Si bemol major op. 11. Interpre
tează Valentin Gheorghiu — pian, 
Stefan Gheorghiu — vioară, Cătă
lin Ilea — violoncel. 21,50 Teatru 
scurt : „Iubirea unul subaltern" 
de Teodor Mazilu (premieră). 
22,20 Anunțuri, publicitate. 22,25 
Cadran internațional. 22,50 Tele
jurnalul de noapte. 23,00 închide
rea emisiunii programului I.

PROGRAMUL II

______ . ________ Tonei
In program : Simfonia

zO.OO Maeștrii baghetei : 
Perlea. * . _
l-a de George Enescu și „Prelu
diu" și „Moartea Isoldei" din ope
ra „Tristan și Isolda" de Richard 
Wagner, în interpretarea orches
trei simfonice a Radiotelevtziunii. 
21,00 Actualități literare. 21,30 
Film serial : „Trei prieteni" (VII) 
22,00 închiderea emisiunii progra 
mului II.

al așezărilor urbane și rurale. în 
sfîrșit, numeroase neajunsuri au fost 
prilejuite de absența unei forme or
ganizatorice care să faciliteze legă
tura dintre departamentele interesa
te in acțiunea — cu un vădit carac
ter interdisciplinar — de sistemati
zare.

înființarea Comisiei centrale pen
tru sistematizare, modul ei de or
ganizare și planul ei de activitate 
vin să pună capăt tocmai unor ase
menea lipsuri, să ofere premise deo
sebit de favorabile continuării în 
ritm susținut — în cadrul unui pro
gram național, al cărui proiect co
misia urmează să-1 înainteze spre 
aprobare Consiliului de Miniștri pînă 
la finele anului în curs — a acțiunii 
de sistematizare. Constituită din re
prezentanți ai conducerii unor mi- • 
nistere, ai altor organe centrale și 
ai organelor locale ale administra
ției de stat, din directori generali și 
directori din unele ministere și din 
alte organe centrale, din conducători 
ai unor organizații economice și in
stituții de stat, din specialiști de 
înaltă calificare, care își desfășoară 
activitatea în acest domeniu, Comi
sia centrală pentru sistematizare 
funcționează ca organ consultativ, 
pe lingă Comitetul de Stat pentru 
Economia și Administrația Locală. 
Printre atribuțiile importante ale 
comisiei centrale — alături de în
tocmirea proiectului și urmărirea 
modului de realizare, după aprobare, 
a programului național de sistema
tizare a teritoriului și localităților
— se numără avizarea documentelor 
programatice corespunzătoare, întoc
mite de comitetele executive ale 
consiliilor populare județene, referi
rea asupra studiilor de sistematizare 
a județelor și asupra schițelor de 
sistematizare pentru municipiile și 
orașele mai importante, propunerea 
de măsuri pentru aplicarea hotărîri- 
lor de partid și de stat în domeniul 
sistematizării și propunerea de acte 
normative privind reglementarea 
problemelor din acest sector.

Cu același prilej, s-a hotărît și în
ființarea comisiilor de sistematizare 
județene, municipale, orășenești și 
comunale, care vor funcționa, ca or
gane consultative, pe lingă comite
tele executive ale consiliilor popu
lare respective. Ele sînt învestite, la 
nivelul la care ființează, cu impor
tante atribuții de avizare, îndruma
re și coordonare a activității de sis
tematizare, comisiile județene pre- 
luînd și atribuțiile în acest domeniu 
ale consiliilor tehnico-științifice.

Chiar și înainte de elaborarea 
programului național, din agenda de 
lucru a C.S.E.A.L., a consiliilor popu
lare și a institutelor de studii și 
proiectări se pot extrage date sem
nificative in legătură cu intensifica
rea acțiunii de sistematizare. Astfel, 
pînă la sfîrșitul anului viitor, se va 
încheia campania de reactualizare a ■ 
schițelor de sistematizare pentru 
toate municipiile, ca și elaborarea 
schițelor pentru toate orașele și a 
studiilor de sistematizare teritorială 
pentru fiecare județ în parte. în ter
men de un an se va termina delimi
tarea perimetrelor de municipii și 
orașe, a vetrelor de sate ; în cursul 

■anului 1970 se vor întocmi schițe de 
sistematizare pentru incă 500 de lo
calități rurale. Printre obiectivele 
mai largi ale etapei următoare se 
numără reconsiderarea tuturor pro
iectelor de sistematizare, in confor
mitate cu datele planului cincinal 
1971—1975, elaborarea, pină în 1973, 
a studiilor de sistematizare teritoria
lă și a localităților, necesare funda
mentării planului cincinal 1976—1980, 
și întocmirea unui studiu de sinteză 
asupra întregului teritoriu al țării. 
Toate aceste obiective caracterizea
ză, credem, în suficientă măsură 
semnificația majoră a programului 
național de sistematizare în contex
tul dezvoltării generale, economice și 
sociale a țării.

Elaborarea programului național
— al cărui proiect va fi publicat in 
presă și supus dezbaterii largi a ce
tățenilor — va prilejui o nouă afir
mare a caracterului clarvăzător, ști
ințific și profund democratic al po
liticii partidului și statului nostru. 
Aceleași principii vor călăuzi și ela
borarea programelor județene, a stu
diilor de sistematizare teritorială și 
a schițelor de sistematizare pentru 
municipii, orașe și comune, care — 
înainte de a fi aprobate, înainte de 
a deveni, deci, literă de lege, obli
gație fermă pentru fiecare — vor 
fi confruntate, în dezbateri publice, 
cu opinia maselor largi. In felul a- 
cesta, documentele activității de sis
tematizare vor depăși nivelul unor 
studii 
mente 
du-se 
me a

profesioniste, al unor instru- 
administrative, constituin- 

ca expresie a voinței unani- 
obștei cetățenilor.

Arh. Gh. SASĂRMAN

(Urmare din pag. I)

tîmplări, de ceasuri și clipe în care 
omul optează pentru o atitudine sau 
alta, atitudine definitorie intr-un grad 
mai mare sau mai mic.

Mă gindesc la eroism, la acele si- 
tuații-limită în care omul optează 
într-o clipită, riseîndu-și viața pentru 
salvarea unui semen, pentru împiedi
carea unor pierderi ireparabile. In 
această primăvară, în nopțile și zilele 
dezlănțuirii stihiilor , au existat sute 
sau, poate, mii de oameni care și-au 
dezvăluit curajul, forța, generozitatea 
dusă pînă la sacrificiu. Dar eroismul 
este un act de excepție și nu toți a- 
vem prilejul sau tăria să devenim 
eroi.

Nu trebuie să fii neapărat Michel
angelo sau Pasteur. Eminescu sau 
Aurel 
semn
E de-ajuns să muncești conștient de 
valoarea și sensul strădaniei tale, să 
îndeplinești acel contract moral față 
de semeni și de tine însuți în vede
rea atingerii unui țel general. Pentru 
că nici una din marile personalități 
n-ar fi existat fără efortul anonim al 
miilor și milioanelor de oameni.

Generația oamenilor aflați astăzi în 
puterea vîrstei a trăit cu intensitate 
și generoasă dăruire anii de început 
ai construcției socialiste, a răspuns ca 
o singură ființă acelei chemări revo
luționare, chemare vibrantă a parti
dului comunist la efortul de transfor
mare economică, socială și spirituală 
a țării. Schimbarea din temelii a 
structurii economice a cerut din par
tea acestei generații nu numai un 
travaliu deosebit al brațelor și al

minții, ci, mai ales, o totală și defi
nitivă redimensionare a conștiinței, 
edificarea noii societăți fiind, în 
primul rînd, un act politic cu adinei 
implicații în existența poporului 
nostru, cu ample reverberații în des
tinul fiecăruia. An cu an, treaptă cu 
treaptă, de la un șantier la altul, de 
la un cincinal la altul, s-a modificat 
structural nu numai peisajul patriei, 
ci și traiectoria biografică a mii și

pe drumul construcției socialismului 
în România. Lucrările acestui suprem 
for al comuniștilor au fost străbătute, 
ca de un fir roșu, de imaginea mun
cii, de bilanțul și perspectivele ei, de 
imensul ei rol transformator în viața 
țării și a oamenilor. Credincios, ca în
totdeauna, principiului marxist-leni- 
nist după care munca in socialism 
este un act de înaltă conștiință, 
partidul a subliniat noile exigențe

Vlaicu pentru a lăsa un 
al trecerii tale prin viață.

Foto : S. Cristian
Aeroportul Otopeni, noua și moderna „poartă aeriană" a Capitalei

Activitatea literară este una din
tre faptele umane cele mai legate de 
timp, considerind aici timpul atît in 
existența lui obiectivă, măsurabilă, • 
cit și, mai ales, in realitatea lui psi
hică, mai exact : în acțiunea lui asu
pra psihicului uman cu care scriito
rul are a face mai mult decit au a 
face alți oameni. Bineînțeles, orice 
activitate omenească este supusă 
timpului, într-un fel sau în altul.
Acesta este un adevăr banal. Dar, ca 
orice adevăr banal, și acesta nu e 
râu să fie cîteodată cercetat din nou. 
Cercetîndu-1 cu privire la literatură 
în comparație cu 
alte activități u- 
mane, oricine 
poate observa că, 
de exemplu, ideea 
de învechire are 
în dezvoltarea li
teraturii un înțe
les deosebit de 
acela pe care îl 
are în dezvoltarea 
activității mate
riale a omului.

Prin trecerea 
timpului, o operă 
literară, de la în
ceput valoroasă, 
își întărește va
loarea și se în
scrie tot mai a- 
dînc în durată. 
Așadar, în gene
ral vorbind și fi
nind seama nu
mai de valorile a- 
devărate, in 
ratură vechi 
este totuna 
învechit. In
voltarea literatu
rii, epitetul de de
pășit nu este la 
locul său, iar a- 
tunci cind este 
întrebuințat în a- 
precieri critice el 
provine dintr-o 
falsă considerare 
a creației literare, 
mai exact spus, 
provine dintr-o 
asemănare gre- 

a literaturii 
alte activi- 
umane, in 
perfectibili-

scriitor, indiferent de temele pe care 
le cultivă, indiferent de moda epocii, 
indiferent chiar de universalitatea pe 
care el o poate avea sau o poate că
păta.

în activitatea științifică, o metodă 
de cercetare nouă poate anula o me
todă mai veche. In literatură, o artă 
literară nouă, un mod de expre
sie nou nu anulează arta literară 
mai veche, modul de expresie mai 
vechi. Acest lucru este chiar, în lite
ratură, de negîndit. Arta literară a 
lui Victor Hugo nu desființează arta 
literară a lui Virgiliu, modul de ex-

TRĂDIJIE
Șl ÎNNOIRE

lite- 
nu 
cu 

dez-

A

IN DEZVOLTAREA
CREAȚIEI LITERARE

șită 
cu 
tăți 
care 
tatea se exercită 
material. Este exact ceea ce 
face atunci cind, de exemplu, 
manuscris prezentat la o editură ar 
fi măsurat cu centimetrul pătrat, im
portanța lui crescînd cu suprafața 
hirtiei scrise.

Cred că se poate vedea din cele 
spuse pînă acum că în dezvoltarea 
literaturii tradiția are o însemnătate 
adincă, pentru că această însemnătate 
izvorăște din firea adincă a lucruri
lor. Fenomenul literar, în dezvolta
rea lui. este sprijinit și nutrit de 
tradiție și, lucru de fel paradoxal, 
este ajutat de tradiție să se dezvolte 
armonios și viguros. Ce înseamnă 
tradiție în dezvoltarea literaturii ? 
Aș înțelege prin tradiție literară un 
ansamblu mai mult sau mai puțin 
orînduit de obișnuinți, de maniere, 
de deprinderi și, în același timp, un 
mănunchi de opere exemplare prin 
construcția lor durabilă, așadar un 
tezaur de valori clasice. Tradiția pre
supune și chiar cere oarecare trecere 
de timp și o așezare temeinică și 
trainică a fondului spiritual al unei 
literaturi. Felul în care tradiția se 
face simțită nu este acela al imitației 
unor modele, ci continuarea în forme 
întotdeauna susceptibile de înnoire 
a acelui fond spiritual de care am 
vorbit. Acest fond spiritual formează 
ceea ce este Comun, nu numai la un 
moment dat, ci de-a lungul unei mari 
perioade de timp, tuturor scriitori
lor unei literaturi. Este ceea ce te 
face să spui despre o operă literară, 
după primele pagini citite, că apar
ține unei literaturi sau alteia. Cu 
alte cuvinte, în prezența acestui spi
rit se simte firea națională a unui

într-un domeniu 
s-ar 

un

educe o nouă atitudine față de mun
că, o atitudine de înaltă răspundere în 
care omul se simte și se comportă nu 
numai ca producător, ci și ca proprie
tar, nu numai ca executant, ci și ca 
proiectant în procesul de transfor
mare a vieții economice și sociale. 
Sînt noi calități reliefate pregnant 
în împrejurările excepționale din a- 
ceastă primăvară, sînt noi valori u- 
mane care se afirmă în continuare

MUNCA NE DEFINEȘTE
milioane de indivizi. De unde provine 
această împletire strînsă, dusă pînă 
la identificare, a omului zilelor 
noastre cu munca lui, a muncii cu 
destinele tării ? Din faptul că. dacă 
în trecut munca era 
impusă omului din afară, 
porturile sociale 
și exploatați, 
tră munca a 
înțeleasă, un 
și înflorire a personalității 
în contextul larg aJ edificării unei so
cietăți de tip nou, pusă sub semnul 
echității, al progresului general

Se împlinește un an de la Congre
sul al X-lea al P.C.R., congres jubi
liar, intr-un an jubiliar mareînd un 
sfert de secol de eforturi consecvente

o necesitate 
prin ra- 

dintre exploatatori 
in societatea noas- 
devenit o necesitate 

factor de afirmare 
umane

impuse de procesul de perfecționare 
a vieții noastre economice și sociale, 
a adus în prim plan ideea de ordine 
și disciplină, de calitate și eficiență 
optimă in realizarea sarcinilor econo
miei naționale. Și iată că împreju
rări neprevăzute și nedorite — inun
dațiile catastrofale din primăvara a- 
cestui an — au pus poporul nostru în 
fața unui examen extrem de

Lupta înverșunată desfășurată 
zeci și sute dc colective o 
tat lumii întregi că poporul nos
tru este capabil, 
partidului 
orice încercări.
Pentru că prin 
sale, prin întreaga sa activitate prac
tică, de zi cu zi, partidul a știut să

greu, 
i de 

și sute de colective a ară-
sub

comunist, 
oricât 

toate

conducerea 
să învingă 

de grele, 
documentele

prin eforturile depuse de întregul po
por pentru realizarea și depășirea 
planului de stat în 1970, ultimul an 
al actualului cincinal.

Programul elaborat de partid pen
tru următorul cincinal, liniile de 
perspectivă pentru viitorul deceniu 
constituie un program amplu, econo
mic, in esență. Dar tocmai prin a- 
ceasta el se conturează ca un pro
gram profund uman, întrucît coordo
natele, obiectivele,‘sensurile sale pri
vesc în chip direct viața 
tarea omului. Dinamismul 
naționale, modernizarea și 
carea industriei au impus 
unor vaste programe de calificare și 
policalificare a cadrelor, cu adinei 
implicații în perfecționarea și mobi-

și dezvol- 
economiei 
diversifi- 

adoptarea

de Al. PHILIPPIDE

puncte de vedere

presie al lui Hugo nu este anulat 
de acela al lui Paul Valăry, expresia 
lui Arghezi nu face să se învechească 
expresia lui Eminescu, și așa mai 
departe. Dimpotrivă, cum am mai 
spus, vechimea sporește, în litera
tură. trăinicia unui stil.

Așadar, de ce progres poate fi vor
ba ? In literatură, ca și în artă în 
general, nu există progres în sensul 
în care există în domeniile de activi
tate materială sau cum există în me
dicină, de exemplu. După părerea 
mea, în domeniul spiritului, progre
sul, dacă este, se face mult mai în
cet : mai exact, se răspîndesc în ome
nirea largă deprinderi, comportări, 
idei, care au fost incă de multă vre
me cunoscute și practicate de cîțiva, 
nu prea mulți. Aceste deprinderi, 
aceste comportări, aceste idei pri
vesc îndeosebi ființa morală a omu
lui. In această privință, îmbunătățirea 
(pentru că acesta este, aici, cuvîntui 
exact), îmbunătățirea se face, am im
presia, mult mai încet. Și de aseme
nea este greu de închipuit că toată 
lumea ar putea ajunge la înțelepciu
nea și mărinimia lui Marcus Aure
lius și a lui Epictet. Dar să ne în
toarcem la literatură (în care, de alt
fel, se înfățișează, se confruntă, se 
înfruntă toate marile teme fundamen
tale ale spiritualității umane). Și mă 
grăbesc să adaug că aceste teme nu 
sînt multe. Pasiunile și astăzi sînt tot 
acelea pe care le descrie și le anali-

litatea profesională a unor largi ca
tegorii de muncitori. Universul mun
cii creatoare și, prin mijlocirea a- 
cestuia, aria preocupărilor generale, 
a vieții însăși, capătă noi orizonturi 
de manifestare și afirmare a persona
lității omului.

Am cunoscut mai de mult un om 
a cărui biografie, una din mii și mii, 
simbolizează trainica împletire a evo
luției profesionale și umane în con
textul generos al societății noastre. 
Specializat în construcția de centrale 
electrice, acest om a parcurs, de la 
un șantier la altul, toată gama gene
ratoarelor energetice, de la motorul 
Diesel la marea hidrocentrală de la 
Porțile de Fier. A urmărit, progra
matic, acest itinerar profesional, cu 
perseverența omului care vrea să cu
noască toate posibilitățile și tainele 
meseriei sale. Iar visul său, mi-a 
mărturisit, visul definitivei sale îm
pliniri, este să nu-și încheie cariera 
pînă nu va lucra la construirea unei 
centrale atomo-electrice. Un program 
personal, desigur, dar realizarea lui 
ar fi fost imposibilă dacă nu ar fi 
beneficiat de programul energetic al 
țării, de această largă arie de posibi
lități deschisă fiecăruia și tuturor de 
uriașul șantier care este patria noas
tră socialistă.

Se vor împlini 
de la Eliberare, 
toare bilanțuri,
planuri de viitor. Și, totodată, prilej 
de meditație la roadele și perspecti
vele muncii — esențiala pîrghie a 
vieții noastre sociale și individuale, 
temelie de granit a destinului nostru 
în lume.

în curînd 26 de ani 
Prilej de însufleți- 

de noi și optimiste

zează Aristotel în cartea a doua a 
Retoricei sale. împrejurările, peisa
jul material, relațiile exterioare în
tre oam'eni, acestea se schimbă ; firea 
umană și conflictele inerente acestei 
firi rămân, în adîn-cul lor, aceleași. Ce 
se schimbă atunci în tratarea literară 
a acestei firi și a acestor conflicte ? 
Se schimbă expresia ; forme noi de 
expresie se pot ivi (dar și aici, pot 
să spun, după o destul de lungă 
cercetare a fenomenului literar 
din vechime pînă astăzi, că în li
teratură, în arta literară, noutatea, 
mai exact înnoirea se face în 

chip temeinic nu
mai păstrând mă
car cîteva rădă
cini în ceea ce a 
fost). Ex nihilo , 
nihil. Am arătat 
cu alte ocazii, în-- 
că acum treizeci 
și cinci de ani, că 
chiar cei mai în- 
dîrjiți inovatori 
literari simit ne
voia de a-și găsi 
precursori — e 
drept că întot
deauna mai înde
părtați în timp — 
o caracteristică a 
inovatorilor lite
rari 
prețul și contes
tarea 
foarte

Se ivește între
barea : în ce mă
sură progresul 
tehnicii, caracte
ristic pentru ac
tualitatea noas
tră, are o influ
ență asupra lite
raturii, și 
ales : care 
natura acestei in
fluențe ? Progre
sul tehnic adau
gă fără îndoială 
aspecte noi la 
peisajul material, 
poate chiar la re
lațiile dintre oa
meni, oferă îm
prejurări, fapte, t 
chiar conflicte 
materiale noi 
față de cele fo

losite de literatura trecutului. Toate 
acestea, însă, pentru producerea fe
nomenului literar nu înseamnă 
numaidecît a m'erge înainte și a mer
ge mai bine, potrivit înțelesului strict 
al conceptului de progres, ci înseamnă 
pur și simplu o sporire a materialu
lui ilustrativ. Ar putea avea vreodată, 
chiar cu începere de astăzi, vreo in
fluență mașina electronică asupra 
creației literare ? N-am făcut și nu 
fac pronosticuri ; în dezvoltarea plină 
de surprize a literaturii, pronosticu
rile de orice fel dau greș de cele 
mai multe ori. Am impresia că ma
șina electronică poate aduce servicii 
interesante în ce privește cercetarea 
fenomenului literar. Nu știu în ce 
măsură ar putea să aducă servicii în 
producerea literaturii. Mă mulțumesc 
să expun un fapt pe care l-am con
statat. Am citit într-o revistă o poe
zie produsă electronic și am' citit în 
altă revistă o poezie scrisă de un 
schizofrenic. Intre amîndouă aceste 
poezii asemănarea este perfectă. Una 
poate înlocui pe cealaltă. E drept că 
sînt și poezii scrise de oameni care 
fac pe schizofrenicii de dragul în
noirii cu orice preț. Coincidența este 
desigur interesantă și poate să dea de 
gîndit.

Noutatea nu înseamnă în chip ne
cesar, în literatură, mai bun, mai 
aproape de desăvîrșire, mai confor
tabil, mai folositor. De cincizeci de 
ani încoace am asistat, uneori am și 
participat,, la cîteva asemenea acți
uni de înnoire. Afirm și pot dovedi 
oricînd că nu întotdeauna înnoirea 
a fost cerută de necesități adinei. A 
fost de foarte multe ori efectul unei 
mode și acest efect a dispărut o dată 
cu moda. Mijloacele de expresie s-au 
îmbogățit o dată cu dezvoltarea mate
rială a lumii moderne. In fața aces
tor fapte observatorul creației lite
rare trebuie să-și păstreze calmul și 
să nu se entuziasmeze prea repede, 
între cultul exclusiv al trecutului, al 
oricărui trecut, și innoirea cu orice 
preț este o potolită cale de mijloc. 
Nimic nu trebuie prețuit numai pen
tru că are vechime și nimic nu tre
buie prețuit numai pentru că e nou.

Dezvoltarea literaturii este, în ge
neralitatea ei, ca o construcție în 
continuare. Această construcție are o 
particularitate, o însușire care îi dă 
o caracteristică adincă. Tot ce se 
adaugă nou (și vorbesc aici numai 
de valorile destinate să rămînă) se 
sprijină pe ceea ce este deja con
struit. în același timp, ceea ce este 
deja construit capătă, prin construc
țiile noi, o trăinicie și mai mare. în 
modul acesta, trecutul, prezentul și 
viitorul literaturii se înfățișează di
ferențiate, dar nu antagoniste. Nimic 
nu se desființează numai prin faptul 
că se ivesc construcții noi. Se dă- 
rîmă de la sine num'ai ce a fost șu
bred de la început. Această construc
ție în continuare este favorabilă lăr
girii cimpului de observație și între
buințării a cit mai multe mijloace de 
expresie. Tradiția, susceptibilă me
reu de îmbogățire, cu însușiri noi 
provenite din noi experiențe, trăiește 
fecund în adîncuri și călăuzește pe 
nesimțite. îmbinarea dintre tradiție 
și înnoire asigură trăinicia construc
ției și o dezvoltare măsurată, propor- 
ționată și armonioasă a literaturii și 
așează vocația scriitorului pe aceeași 
treaptă de valoare spirituală pe care 
stă pasiunea cunoașterii pure de care 
este cuprins, in cercetările sale, omul 
de știință.

fiind dis-
trecutului 
apropiat.

mai 
este

9
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Nu este o noutate pen-* 
tru nimeni faptul că an 
de an frumusețile litora
lului românesc atrag tot 
mai mulți vizitatori. In
tr-adevăr, de la un an la 
altul, graficele feluritelor 
organisme ce asigură — 
din toate punctele de ve
dere — găzduirea pe lito
ral a turiștilor români și 
străini cunosc curbe as
cendente. Sute de mii de 
oaspeți, mereu mai mulți, 
din țara noastră, din di
feritele țări europene, ba 
chiar de pe alte continen
te, își petrec vacanța pe 
malul Mării Negre, in mo
dernele stațiuni ce se în
tind de la Mamaia piuă 
la constelația Mangaliei.

Printre altele, această 
adevărată „migrație esti
vală" spre litoral a făcut 
ca toate căile de acces să 
cunoască o intensificare 
a circulației ieșite din co
mun. Șoselele, drumurile 
de fier, căile aeriene sînt 
în această perioadă deo
sebit de aglomerate — și 
cu fiecare an circulația 
devine tot mal intensă. 
Această situație specială a 
făcut — cu ani în urmă 
încă — obiectul unor preo
cupări majore. în prezent 
este in construcție pe dru
mul național nr. 1, peste 
Dunăre, în punctul Giur
geni — Vadul Oii, marele 
pod modem care va asi
gura, în condiții optime, 
traficul auto. După cum 
a făcut cunoscut conduce
rea Ministerului Trans
porturilor. podul va fi 
terminat in cursul aces
tui an.

Pînă la intrarea sa în 
funcțiune, se folosesc, du
pă cum este cunoscut, alte 
mijloace de traversare. Pe 
la punctul Giurgeni—Va
dul Oii autovehiculele fo
losesc bacuri autopropul
sate, precum și un pod 
de vase. Aceasta creează 
unele dificultăți la tra- 
v< rsare. dificultăți care, 
după cîte ni s-a sesizat, 
au fost accentuate datori
tă unui șir de defecțiuni, 
mai cu seamă de natură 
organizatorică, din nefe
ricire constatate cu întîr- 
ziere de către organele în 
drept : aglomerări neper- 
mise, orar necorespunză
tor și cu schimbări frec
vente, efectuarea în 
proaste condiții a opera-

țiilor de taxare și control, 
neasigurarea deservirii 
comerciale în punctele de 
trecere și altele. Răspun
derea revine, în principal. 
Ministerului Transportu
rilor care, datorită unei 
tratări birocratice a pro
blemei, insuficientei cu
noașteri a situației reale 
a permis perpetuarea a-

a avut loc la punctul de 
trecere Giurgeni — Vadul 
Oii o inspecție fulger la 
care au participat tovară
șii general-maior Nicolae 
State, 
trul'.ii 
șef al 
neral 
Stere, adjunct al ministru
lui transporturilor, și

adjunct al minis- 
afacerilor . interne, 
Inspectoratului Ge- 
al Miliției, Nicolae

la Giurgeni- Vadul Oii
© începînd de sîmbătâ 8 august - încă 
un fir de circulație pe podul plutitor ® Se 
va circula neîntrerupt 10 ore pe zi 
• Trei bacuri în permanență ® 0 mai 
bună organizare a operațiunilor de taxare

— orarul traversării ră- 
mine cel care a intrat in 
vigoare la 1 august a.c.,: 
se va circula neîntrerupt 
de la orele 10 la orele 20 ; 
în restul timpului traver
sarea pe pod se suspendă 
pentru a permite traficul 
nâval pe Dunăre ;

— 24 de ore din 24 vor 
funcționa 3 bacuri auto
propulsate ; (care vor pu
tea fi, deci, utilizate și 
în răstimpul cît nu func
ționează podurile) ;

— se suplimentează nu
mărul lucrătorilor care se 
ocupă de taxare și se sim
plifică operațiunea respec
tivă (se suprimă, ca inu
til. controlul) ;

— organele de miliție, 
dotate cu mijloace tehni
ce suplimentare, vor su
praveghea permanent des
fășurarea in condiții opti
me a traversării ;

— în mod excepțional, 
sîmbătă 8 și duminică 9 
august, traversarea pe 
podul plutitor se va face 
neîntrerupt timp de 38 de 
ore — de sîmbătă ora 6 
a.m. pînă duminică ora 20.

Măsurile luate, judicioa
se, demonstrează că o mai 
bună organizare, un mai 
dezvoltat simț gospodă
resc sînt suficiente pentru 
a îmbunătăți acest im
portant punct al traficu
lui rutier din țara noas
tră. Rămînem cu regretul 
că ele nu s-au luat mai 
din vreme. Nădăjduim că 
aceste măsuri vor fi apli
cate exemplar și respec
tate cu strictețe. Este ne
cesar, în acest sens, un 
control riguros și perma
nent din partea tuturor 
factorilor responsabili.

George-Radu 
CHIROVICI

întilnirea tovarășului

Gheorghe Pană cu secretarul 
general al Partidului Laburist 

din Marea Britanie, Harry Nicholas
Miercuri după-amiază, tovarășul 

Gheorghe Pană, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. al P.C.R., 
s-a întîlnit la Mangalia Nord cu 
Harry Nicholas, secretar general al 
Partidului Laburist din Marea Bri
tanie, care se află la odihnă în țara 
noastră.

La întîlnire a participat tovarășul 
Ștefan Andrei, prim-adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.R.

în cursul convorbirilor s-a eviden
țiat dorința comună de a menține 
contactele și de a dezvolta relațiile 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Laburist din Marea Britanie, 
In interesul celor două țări și po
poare.

Convorbirea s-a desfășurat tntr-o 
atmosferă caldă, prietenească.

(Agerpres)

Delegația de activiști ai P. C. R. 
sa inapoiat de la Berlin

Miercuri după-amiază s-a înapo
iat de la Berlin delegația de activiști 
ai P.C.R., condusă de Lucian Drăguț, 
secretar general al Consiliului Eco
nomic, care, la invitația C.C. al 
P.S.U.G., a făcut o vizită în Repu
blica Democrată Germană.

La sosire, pe aeroportul București-

Otopeni, delegația a fost întîmpinată 
de Ion Șt. Ion. vicepreședinte al 
Consiliului Economic, de activiști de 
partid.

Au fost prezenți membri ai Amba
sadei Republicii Democrate Germane 
la București.

(Agerpres)

Un moment de seamă 
în istoria relațiilor prietenești 

româno-sovietice
La un sfert de veac de la restabilirea raporturilor 

diplomatice dintre România și U. R. S. S.

nor deficiențe organizato
rice și nu a folosit rațio
nal, la deplina capacita
te, mijloacele tehnice de 
traversare a Dunării puse 
la dispoziție de Ministerul 
Forțelor Armate. De ase
menea, o serioasă Răspun
dere revine Consiliilor 
populare județene Ialo
mița și Constanța, atît 
pentru unele din neajun
surile de natură organiza
torică, cît și pentru cele 
din sectorul deservirii 
comerciale.

Pentru remedierea ope
rativă a defecțiunilor con
statate, marți după-amiază

general-locotenent Vasile 
Șlicariu (din partea Mi
nisterului Forțelor Arma
te). La fața locului s-au 
luat o seamă de măsuri 
care, potrivit angajamen
telor asumate, vor duce la 
remedierea rapidă a lip
surilor constatate.

Astfel
— cu începere de sîm

bătâ 3 august, actualul 
pod de vase, care asigu
ră trecerea peste fluviu, 
va primi încă un fir de 
circulație ; in acest fel 
circulația se va face con
comitent, în ambele sen
suri, in flux continuu ;

S. Ni se precizează,P.
in același timp, că trecerea 
altor autovehicule in afa
ra autoturismelor in zilele 
de 8 și 9 august nu este 
admisă in zona Giurgeni 
— Vadul Oii, ci numai prin 
punctele Chiciu — Ostrov 
și Brăila — Smirdanul 
Nou. La aceste puncte, o- 
rarul este neîntrerupt, 
ziua și noaptea. La Chi
ciu — Ostrov sint admise 
autovehiculele care nu de
pășesc 15 tone, iar la Brăi
la — Smirdanul Nou, cele 
in greutate de pină la 20 
de tone.

Cronica zilei
Corneliu Mănescu, ministrul afa

cerilor externe al Republicii Socia
liste România, a primit o telegramă 
prin care primul adjunct al minis
trului afacerilor externe al R. P. 
Mongole, Baiarin Jargalsaihan, mul
țumește pentru condoleanțele expri
mate în legătură cu încetarea din 
viață a ministrului afacerilor exter
ne, Luvsantorjiin Toiv.

(Agerpres)

PRONOEXPRES
Numerele extrase la Concursul nr 32 
din 5 august :

Extragerea I
6 5 16 35 12 30

Fond de premii : 326 090 lei
Extragerea a II-a

35 45 16 29 4 34 41 20
Fond de premii: 290 111 lei.

• SPORT • SPORT • SPORT « SPORT • SPORT • SPORT

PE DRUMUL DESCHIS DE CONGRES
(Urmare din pag. I)

A participa, a fauri conștient istoria — însuși 
congresul și realizarea directivelor sale constituie 
o strălucită mărturie a forței acestui proces funda
mental în România socialistă I — înseamnă a dez
volta continuu, pînă la cel din urmă ioc de muncă, 
imperativul responsabilității sociale. Exemplul cel 
mai elocvent îl oferă partidul însuși, în frunte cu 
îhcercata sa conducere, prin promovarea în primul 
.ind, în propriile sale rînduri, a unui spirit înnoitor, 
exigent, de o înaltă responsabilitate. Este spiritul 
revoluționar, pe care cei 2 000 000 de comuniști îl 
transmit celor 20 de milioane de oameni, spirit care 
măsoară uriașa forță de atracție a ideilor partidu
lui. Indisolubil legat de mase, exprimînd aspirațiile 
lor de a spori avuția si frumusețea patriei, Partidul 
Comunist Român îsi exercită misiunea sa istorică fi
ind — cum atît de plastic l-a caracterizat la con
gres secretarul general al partidului — „nu
cleul în jurul căruia gravitează întreaga socie
tate și de la care radiază energia și lumina 
ce pun în mișcare și asigură funcționarea întregului 
angrenaj al orînduirii socialiste".

Prin întreaga sa activitate, consacrată consolidării 
edificiului României socialiste, partidul nostru își 
aduce din plin contribuția internationalists la cauza 
generală a comunismului, la creșterea forțelor so
cialismului, la lupta popoarelor pentru pace și pro
gres social. De această realitate au putut să se con
vingă, o dată mai mult, oaspeții congresului, repre
zentanți ai partidelor comuniste și muncitorești din 
zeci și zeci de țări de pe toate continentele lumii.

Și ca o proiecție peste anul ce s-a scurs — carac
teristică pentru întreaga perioadă de atunci și pînă 
astăzi — este bogata activitate internațională a par
tidului nostru, care ilustrează amploarea legăturilor 
sale internaționale, strînsele sale relații cu toate 
partidele, cu alte forțe revoluționare, progresiste, 
democratice, autoritatea, respectul și prestigiul de 
care se bucură — rod al unei activități de 
nedezmințită principialitate, pătrunsă de ideile no
bile ale internaționalismului socialist.

Un an. Un an de la însorita, limpedea zi de august 
cînd marele forum al comuniștilor români și-a des
chis lucrările, în atmosfera de entuziasm și avîn' 
creator al milioanelor de oameni care, prin faptele 
și gîndurile lor, se simțeau și ei de față, părtași 
la opera istorică ce se hotăra în sala congresului. 
Atîtea și atîlea imagini vii ale construcției socialiste 
dovedesc că inspiratele linii directoare ale congre
sului s-au și înscris pe planșeta realității, prefigu- 
rînd mai aproape țelul t societatea socialistă multi
lateral dezvoltată.

Iar astăzi, cînd întregul popor, demn și liber, se 
prezintă cu un bogat bilanț în preajma marii săr
bători din august, iar retrospectivele îmbrățișează 
un an alături de un sfert de veac — deci > însuși 
traiectul luminos al noii noastre istorii — realitatea 
cea mai pregnantă a acestui drum este indestruc
tibila unitate a întregului popor în jurul înțeleptului, 
iubitului său conducător, Partidul Comunist Român. 
Așa îl omagiază țara, cu certitudinile înfăptuirilor, 
cu încredere nemărginită în viitor, aștăzi după un an 
de la Congresul X, astăzi înaintea jubileului a 50 
de ani de glorioasă existență.

Meciul atletic feminin România-S.U.A.
• ÎN PRIMA ZI, ATLETELE NOASTRE AU CÎSTIGAT

5 PROBE
Pe stadionul Republicii din Capitală 

a început ieri după-amiază meciul 
internațional de atletism dintre selec
ționatele feminine ale României și 
S.U.A După prima zi, scorul este de 
38—22 puncte in favoarea echipei Ro
mâniei. Atletele românce s-au com
portat remarcabil, cucerind victoria in 
cinci din cele șase probe incluse în 
program.

Iată cîștigătoarele probelor : 200
m — Manis Laing (S.U.A.) 23”4,T0 ; 
aruncarea discului — Lia Manoliu

(România) 56,36 m ; săritura în înăl
țime — Cornelia Popescu (România) 
1,84 m ; săritura în lungime — Vio
rica Viscopoleanu (România) 6,34 m; 
800 m — Ileana Silai (România) 
2’03”3/10 ; ștafeta 4x100 m — Româ
nia 45”8/10.

Astăzi programul începe la orele 
18,30 și cuprinde următoarele probe : 
100 m plat, 100 m garduri, 400 m, 
1 500 m, aruncarea greutății, arun
carea greutății, aruncarea suliței.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
O Comitetul executiv al „Cupei 

europene a tirgurilor" la fotbal, în
trunit la Luxemburg in prezența 
președintelui F.I.F.A., Stanley Rous, 
a stabilit sistemul de disputare a 
competiției și a procedat la tragerea 
la sorți pentru ediția 1970—1971. Cele 
două echipe românești înscrise la a- 
ceastă cupă sint Universitatea Cra
iova și Dinamo București. Echipa 
craioveană va juca in primul tur 
(primul meci pe teren propriu) cu 
formația maghiară Dosza Pecs. Di
namo București (primul meci, de 
asemenea, pe teren propriu) va în- 
tilrii formația l*aok din Salonic.

• Pe terenurile clubului Akade- 
mic din Sofia a început cel de-al 
doilea campionat european de tenis 
rezervat amatorilor. în primul tur, 
Petre Mărmureanu l-a învins cu 6—1, 
6—4 pe Brasseur (Luxemburg), iar

Sever Dron pe cehoslovacul Kriz 
(6—4, 6—1). La simplu feminin, re
prezentanta noastră Iudith Dibar a 
ciștigat la Rackova (Bulgaria) cu 
6—3, 2—6. 7—5.
• Turneul internațional de șah de 

la Buenos Aires a continuat cu par
tidele cuprinse în runda a 11-a. Ma
rele maestru român Florin Gheorghiu, 
jucînd cu piesele negre, a remizat în 
24 de mutări cu marele maestru ar- 
gentinean Miguel Najdorf.

• La Rotterdam, în prezența a 
35 000 de spectatori, s-a disputat me
ciul amical de fotbal dintre echipa 
olandeză Feijenoord și formația ma
ghiară Honved Budapesta. întilnirea 
ș-a încheiat cu scorul de 3—2 (1—1) 
în favoarea fotbaliștilor olandezi. Au 
marcat pentru gazde Hasil, Van 
Daele (2), iar pentru oaspeți Kozma 
și Kocsis.

(Urmare din pag. I)
„Au fost adevărate examene — ne 

confirmă tov. IViibai Vâtavu, directo
rul uzinei, ivlai mtii dotarea uzi
nei cu utilaje dintre cele mai moder
ne, unice in țara. Ca sâ le cunoaștem 
și „cu ochii închiși", le-am studiat 
in detaliu. Oricare dintre inginerii 
noștri vâ va putea relata zilele și 
nopțile de studiu lingă planșete și a- 
gregate, emoțiile trăite in timpul su
dării electrice a primelor țevi. Sau 
acum, cînd experimentăm sudarea 
prin curenți de înaltă frecvență. 
Greutăți intervin adeseori, aș spune 
chiar că sînt inerente într-o activi
tate ca a noastră, supusă progresului 
tehnic. Totul este să depășești acest 
moment dificil, să găsești soluțiile 
optime. în asemenea încercări se 
verifică cunoștințele inginerilor și 
tehnicienilor uzinei, capacitatea lor".

Mi se relatează, în această ordine 
de idei, un episod consumat recent. Se 
punea problema realizării țevii 
pentru instalația de răcire a trans
formatorului fabricat de „Electropu- 
tere" Craiova. O țeava de o formă 
perfect ovală. S-a hotărît proiecta
rea și executarea unor role speciale, 
cu ajutorul cărora șă se poată pro
fila acest tip de țeavă. A fost o 
muncă dificilă, se lucra practic cu 
necunoscute. Realizarea rolelor și 
primele încercări de profilare au 
fost urmărite cu sufletul la gură, 
ovalul acela perfect al țevii începuse 
să-i obsedeze pe toți. La început, 
țevile au ieșit cum au ieșit... A tre
buit să se reverifice tot procesul 
de fabricație. După cercetări asidue 
s-a descoperit o neconcordanță intre 
proiect și execuție. A fost Înlăturată 
— și țeava a ieșit impecabilă. Un 
produs care era achiziționat înainte 
din import. De altfel, uzina se min- 
drește cu faptul că țevile produse — 
și se fabrică circa 700 tipodimensiuni 
de țevi 1 — sînt în totalitate renta
bile.

Preocuparea întregului colectiv 
pentru ridicarea calității și produc
tivității muncii este o constantă, un 
punct de onoare. Oameni cu o inaltă 
conștiință a datoriei, în primul rind 
comuniștii, își pun in valoare în
treaga lor capacitate, cunoștințele, 
voința. Voința de a răspunde indi
cațiilor partidului pentru ea fiecare 
utilaj, fiecare ban investit să-și

aducă în cel mai înalt grad contri
buția Ia creșterea avuției naționale. 
Am observat eforturile depuse pen
tru adaptarea unei linii de fabrica
ție de la tehnologia prin rezistență, 
la cea prin curent de inaltă tensiune 
— operație necesitînd cunoștințe de 
ultimă oră în materie de laminare 
prin sudură.

Vizitez, însoțit de Inginerul Lean
dru Butnariu, de la serviciul tehnic, 
linia mai sus-amintită. Ceva parcă 
nu merge. Oamenii s-au strîns 
ciorchine deasupra utilajelor. Se 
discută aprins. Se pare că un
deva, la un generator, s-a pro
dus un scurtcircuit. Discu
ția care are loc este precisă, tehnică. 
Pe un profil se schițează cu creta

activitate industrială. Le lipseau, 
după spusele inginerului Eugen O- 
prea (șeful secției și unul din specia
liștii de bază ai întreprinderii, sub 
ochii căruia acești tineri au crescut), 
deprinderi tehnice, precum și acea 
riguroasă disciplină a muncii. Obiec
tivele importante care stăteau în fața 
uzinei, acele „premiere" repetate de 
care aminteam la început și care so
licitau la maximum capacitățile oa
menilor și mașinilor, au determinat 
profunde modificări în felul de a 
gîndi și munci al acestor ti
neri. în „focul" producției, au urmat 
concomitent cursuri de calificare, 
care i-au ajutat să-și sistematizeze 
cunoștințele dobîndite pe viu și să-și 
ridice necontenit priceperea profesio-

CONȘTIINȚA 
DATORIEI

schema unui circuit electric. Sugestii 
competente pornesc din toate părțile 
și, în cele din urmă, defecțiunea este 
remediată. Nu-i puțin lucru să do
mini mașini ultramoderne, cu care 
abia te-ai întîlnit, să le pătrunzi pînă 
în cele mai intime detalii și, cînd 
este cazul, să intervii cu siguranță, 
făcîndu-le să funcționeze ireproșabil. 
Pentru aceasta este nevoie de o reală 
vocație.

în secția I de țevi sudate am putut 
să cunosc „pe viu" ce înseamnă cu 
adevărat vocație tehnică, talent. Cei 
cîțiva zeci de muncitori laminoriști. 
operatori, mecanici, lăcătuși sînt, în 
majoritatea lor, originari din comu
nele din preajma lașului — Țuțora, 
Vlădiceni, Gorun, Cînd au sosit in 
uzină. în urmă cu cîțiva ani, n-aveau 
decîț o vagă idee despre ce înseamnă

nală. Mulți însă nu s-au mulțumit cu 
atît. S-au calificat într-o a doua pro
fesiune — cea de lăcătuș sau meca
nic. Au vrut nu numai să poată ur
mări de la pupitrele de comandă a- 
lunecarea țevii, ci să și poată inter
veni cu siguranță în cazul unor even
tuale avarii. O „curiozitate" care a 
făcut din Petru Husac, Gheorghe 
Guțu. Vasile Gheorghiță și mulți al
ții adevărați ași ai profesiei.

Această rapidă și spectaculoasă me
tamorfoză care in puțină vreme a 
transformat niște oameni veniți de 
la țară in muncitori și maiștri cu 
înaltă calificare are. dincolo de sem
nificația profund umană, un rezultat 
practic, palpabil, imediat. Creșterea 
calificării a determinat, firesc, o lăr
gire considerabilă a cunoștințelor teh
nice, a interesului pentru locul de

muncă, pentru mersul întreprinderii. 
De unde dorința, la fel de naturală, 
de a găsi metode noi de perfecționare 
a activității. Aceste preocupări crea
toare s-au materializat într-o largă 
mișcare de inovații, estimată să a- 
ducă, numai în acest an, economii de 
2,2 milioane lei.

Aflînd aceste lucruri, am mereu a- 
țintită privirea dincolo de ferestrele 
acestei uzine, acolo unde se întind, 
pînă departe, siluetele altor fabrici 
noi ale lașului. Apoi gîndul mă poar
tă și dincolo de marginile lașului, pe 
întreaga platformă a noilor apariții 
industriale care au împodobit pă- 
mîntul României. Pretutindeni, în anii 
construcției socialiste s-au petrecut 
evoluții asemănătoare. Cei 26 de ani 
de viață nouă ne aduc cu deosebită 
pregnanță sub ochi imaginea milioa
nelor de oameni care au îmbogățit 
substanțial rindurile clasei munci
toare ; intr-un răstimp relativ scurt 
și-au însușit profesii cu totul noi și 
de înalt nivel tehnic, dovedindu-și 
clipă de clipă apetența tehnică, spi
ritul novator, răspunderea față de 
exigențele muncii.

Ni se confirmă acest fapt și aici, 
la Uzina metalurgică din Iași, prin 
ultimele statistici.

— La noi, spune ing. Otto Belzo, 
șeful serviciului tehnic, sarcinile de 
plan pe primul semestru au fost rea
lizate integral și chiar depășite. De 
asemenea, ■ depunem eforturi su
plimentare pentru a livra econo
miei cît mai multe țevi, atît de ne
cesare în această perioadă de recon
strucție. De aceea am hotărît să dăm 
pînă la sfirșitul anului, suplimentar, 
peste prevederile planului cincinal, 
24 000 tone țevi sudate, iar față de 
angajamentul anual vom realiza în 
plus 1 700 tone profile.

Perspectivele de viitor ale uzinei 
ieșene sînt în deplină concordanță cu 
prezentul ei dinamic. Cifrele, aceste 
sinteze care ascund în formularea lor, 
aparent rece, amplitudinea efortului 
uman, indică pentru viitorul cincinal 
importante sporuri. Oamenii caută de 
pe acum căile dobîndirii acestor spo
ruri — căile viitorului — iar acest 
fapt este îndeajuns de grăitor pentru 
ritmurile și energiile și spiritul pe 
care le-au declanșat însuflețitoarele 
directive ale Congresului al X-lea al 
partidului.

înființarea Societății
9 •

de medicină veterinară
A fost înființată Societatea de me

dicină veterinară din Republica So
cialistă România. Organizație știin
țifică și profesională a medicilor ve
terinari și a altor specialiști care lu
crează în domeniul științelor veteri
nare, Societatea de medicină veteri
nară își propune să îndrume și să 
promoveze munca științifică și pro
fesională a membrilor săi, sprijinind 
astfel eforturile depuse pentru dez
voltarea zootehniei în țara noastră.

Societatea este organizată pe fi
liale județene, iar conducerea și co
ordonarea întregii activități va fi a- 
sigurată de un comitet executiv pe 
baza hotărîrilor adunării generale.

In cursul lunilor următoare vor a- 
vea loc înscrieri ale medicilor vete
rinari, alegerea consiliilor de condu
cere ale filialelor județene și a de
legațiilor la Conferința națională 
pentru alegerea consiliului de con
ducere al societății.

(Agerpres)

încetarea din viață 
a tovarășului 
Lucien Depot

în urma unei boli grave, la 3 au
gust 1970 a încetat din viață la Bucu
rești, unde se afla pentru tratament, 
Lucien Depot, vechi militant al miș
cării muncitorești din Belgia și luptă
tor antifascist. La incinerare, care a 
avut loc în ziua de 4 august la cre
matoriul Cenușa, au participat mem
bri ai Comitetului foștilor luptători 
antifasciști din România, vechi mili- 
tanți ai mișcării muncitorești din 
țara noastră. Tovarășul Al. Buican* a 
adus un ultim omagiu memoriei de
functului.

La 6 august se împlinesc 25 de ani 
de la restabilirea relațiilor diploma
tice dintre țara noastră și Uniunea 
Sovietică — eveniment politic deo
sebit de important pe calea deschisă 
în fața poporului român la 23 Au
gust 1944, calea făuririi unei Românii 
noi, independente, prospere, socia
liste.

Restabilirea relațiilor diplomatice 
româno-sovietice a constituit expre
sia firească a unei întregi evoluții 
istorice. Prietenia și colaborarea cu 
U.R.S.S., marele stat sociaiist vecin, 
au reprezentat încă de la nașterea 
statului sovietic o cerință a forțelor 
progresiste, democratice și patriotice 
din România. In întreaga sa existen
ță, care se apropie acum de cinci de
cenii, Partidul Comunist Român, ex
ponentul cel mai fidel al intereselor 
naționale, purtător credincios al stin
dardului internaționalismului prole
tar, exprimînd aspirațiile oamenilor 
muncii, ale maselor populare, a mili
tat neobosit pentru o politică de prie
tenie și alianță cu U.R.S.S. Afirmîn- 
du-se ca un deziderat ce răspundea 
intereselor fundamentale ale po
porului român, această orientare a 
ciștigat teren tot mai larg și in rîn- 
durile unor reprezentanți de seamă 
ai vieții publice, culturale, științifice, 
inclusiv in rindurile unor personalități 
politice marcante din țara noastră, 
înscriindu-se printre revendicările 
politice insistent susținute de mase 
largi. în aceste condiții, la 9 iunie 
1934 a avut loc stabilirea relațiilor 
diplomatice dintre România și 
U.R.S.S. — act apreciat de opinia pu
blică din cele două țări ca o contri
buție importantă la promovarea pă
cii în această parte a Europei.

In perioada de ascensiune a fas
cismului, Partidul Comunist Român, 
credincios ideilor internaționalismu
lui proletar, forțele progresiste și 
democratice din țara noastră, in- 
fruntînd persecuțiile și teroarea, 
au organizat și condus rezisten
ța antifascistă, s-au ridicat cu ho- 
tărire împotriva pregătirilor războ
iului antisovietic, au luptat cu dîr- 
zenie pentru ieșirea României din 
acest război și trecerea ei de partea 
coaliției antihitleriste, au militat 
statornic pentru stabilirea unor ra
porturi prietenești, de alianță și co
laborare cu U.R.S.S.

Actul de la 23 August 1944 — mo
ment de cotitură în istoria poporu
lui român — a creat condiții pentru 
statornicirea și dezvoltarea relațiilor 
româno-sovietice pe o bază prin
cipial superioară. Singele vărsat în 
comun de oștile române și sovietice 
In bătăliile desfășurate cot la cot 
pentru eliberarea întregului terito
riu al României și, dincolo de hota
rele țării, pînă la victoria finală a- 
supra fascismului hitlerist, a cimen
tat puternic prietenia indestructibilă 
dintre cele două popoare.

în acest context, la 6 august 1945, 
adresîndu-se primului ministru dr. 
Petru Groza, guvernul sovietic ară
ta că „ținind seama de participarea 
activă a României, începînd de la 23 
August 1944, la lupta împotriva 
Germaniei hitleriste. alături de 
Aliați, nrecum și de executarea lo
ială de către România a obligațiilor 
pe care ea șl le-a asumat prin Con
venția de Armistițiu, a hotărit să 
restabilească relațiile diplomatice cu 
România și să propună schimb de 
miniștri plenipotențiari". In aceeași 
zi, guvernul sovietic a fost încu- 
noștințat de guvernul român că „ia 
act cu recunoștință de aprecierea so
lemnă a contribuției României în 
lupta contra Germaniei hitleriste și 
pentru eliberarea tuturor popoare
lor", că „prin hotărîrea restabilirii 
raporturilor diplomatice dintre ță
rile noastre... vedem recunoașterea 
tuturor jertfelor noastre și, totodată, 
prilejul nostru pentru adîncirea 
prieteniei ce leagă indisolubil po
poarele noastre".

O dată cu instaurarea în țara noas
tră a puterii populare și trecerea la 
construirea socialismului, relațiile 
româno-sovietice au dobîndit un con
ținut nou, s-au situat pe o treaptă 
superioară, avînd o temelie1 puterni
că în comunitatea orînduirii, a ideo
logiei _ marxist-leniniste, a țelurilor 
edificării socialismului și comunis
mului Preocuparea pentru întărirea 
prieteniei și dezvoltarea continuă a 
legăturilor pe multiple planuri cu 
Uniunea Sovietică reprezintă un ele
ment fundamental al politicii exter
ne a țării noastre — politică de prie
tenie cu toate țările socialiste, care 
pornește de la considerentul că a- 
semenea relații răspund intereselor 
fiecărei țări socialiste, ale unității 
sistemului mondial socialist, ale în
tăririi frontului mondial antiimperia- 
list, cauzei socialismului, progresului 
și păcii. Baza trainică pe care se 
dezvoltă legăturile de prietenie și 
colaborare româno-sovietice o consti-

★
Cu prilejul celei de-a 25-a aniver

sări a restabilirii relațiilor diploma
tico între România și Uniunea So
vietică, între ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste Româ
nia, Corneliu Mănescu, și ministrul 
afacerilor externe al U.R.S.S., A. A. 
Gromiko. a avut loc un schimb de 
telegrame de felicitare.

★
Cu același prilej, Nicolae Ecobes- 

cu, adjunct al ministrului afacerilor 
externe, a oferit miercuri un dejun 
la care au participat A. V. Basov,

tuie principiile marxism-leninismu- 
lui și internaționalismului socialist, 
ale independenței și suveranității na
ționale, egalității in drepturi, nea
mestecului in treburile interne, întra
jutorării tovărășești și avantajului 
reciproc. Aceste principii izvorăsc 
din însăși natura socialismului și a- 
plicarea lor stimulează și favorizează 
înflorirea fiecărui stat socialist în 
parte, și a sistemului mondial socia
list în ansamblul său, întărirea for
țelor păcii și progresului în lume.

După cum se știe, la temelia prie
teniei, alianței și colaborării româ
no-sovietice se află relațiile dintre 
Partidul Comunist Român și Parti
dul Comunist al Uniunii Sovietice. 
Dezvoltarea legăturilor tovărășești 
dintre cele două partide, întărirea și 
amplificarea colaborării fructuoase 
în acest cadru constituie un factor de 
prim ordin al întăririi relațiilor in 
ansamblu dintre cele două țări și 
popoare.

O evoluție continuu ascendentă a 
cunoscut colaborarea româno-sovie- 
tică în domeniile economic, tehnico- 
științific, cultural. Pe tărîmul schim
burilor economice, oglindind impor
tantele realizări obținute de cele două 
țări în dezvoltarea forțelor de pro
ducție, în opera de construire a so
cialismului și comunismului — ma
șini, utilaje, instalații dintre cele mai 
felurite, ca și produse ale altor ra
muri importante ale economiilor na
ționale ale celor două țări circulă in 
ambele sensuri. O pondere mereu 
sporită capătă cooperarea economică 
și tehnico-științifică pe baza avanta
jului reciproc. Dezvoltindu-se conco
mitent cu colaborarea pe plan eco
nomic, schimburile culturale și artis
tice dintre cele două țări contribuie 
la mai buna cunoaștere reciprocă, la 
adîncirea relațiilor prietenești dintre 
ele.

Un rol de mare însemnătate în ex
tinderea continuă a relațiilor dintre 
România și Uniunea Sovietică îl au 
contactele, întîlnirile, schimburile de 
păreri între conducătorii de partid și 
de stat ai celor două țări — care s-au 
dovedit o metodă bună, utilă pentru 
abordarea și examinarea probleme
lor de interes comun într-un spirit 
tovărășesc. întilnirea de la Moscova 
dintre delegația P.C.R. condusă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și dele
gația P.C.U.S. condusă de tovarășul 
L. I. Brejnev a constituit un prilej 
de a aborda o serie de probleme 
privind relațiile dintre cele două par
tide și state, cît și probleme ale si-' 
tuației internaționale, ajungîndu-se 
la concluzia comună de a acționa 
pentru dezvoltarea continuă a legă
turilor româno-sovietice pe diferite 
planuri.

Vizită recentă în România a dele
gației de partid și guvernamentale 
a Uniunii Sovietice, condusă de to
varășul Kosîghin, schimbul rodnic 
de păreri care l-a prilejuit au con
tribuit la o mai bună cunoaștere, la 
adîncirea înțelegerii reciproce. Cu 
acest prilej a fost semnat noul Tra
tat româno-sovietic de prietenie, co
laborare și asistență mutuală — do
cument care, continuînd tradițiile le
găturilor prietenești afirmate în tra
tatul precedent, consfințind princi
piile fundamentale ale relațiilor din
tre cele două țări, constituie un pu
ternic instrument de dezvoltare a 
prieteniei și colaborării româno-so
vietice, de adîncire a cooperării bila
terale pe toate planurile vieții econo
mice, sociale și politice. Tn cuvînta- 
rea rostită la recenta plenară a C.C. 
al P.C.R., referindu-se la acest do
cument, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a spus : „Noul tratat româno-sovie
tic semnat în aceste zile la Bucu
rești, care reglementează relațiile 
dintre România și Uniunea Sovieti
că pe o perioadă de 20 de ani, des
chide noi perspective pentru dezvol
tarea în continuare a colaborării, 
prieteniei și alianței dintre partidele 
și țările noastre... Fără indoială că 
acest tratat va aduce o contribuție 
de preț la cauza colaborării și unită
ții țărilor socialiste, a progresului și 
păcii in lume. Partidul și poporul 
nostru vor face totul pentru dezvol
tarea continuă a relațiilor cu Parti
dul Comunist al Uniunii Sovietice, 
cu popoarele Uniunii Sovietice, con- 
șiderînd că aceasta corespunde atît 
intereselor țărilor și partidelor noas
tre, cît și intereselor generale ale so
cialismului și păcii".

Cu prilejul împlinirii unui sfert 
de veac de la restabilirea relațiilor 
diplomatice, poporul român adre
sează popoarelor sovietice un căl
duros salut și își exprimă convinge
rea că legăturile de strînsă prietenie 
și colaborare româno-sovietice se vor 
întări și dezvolta continuu, spre bi
nele ambelor popoare, în interesul 
păcii și cooperării internaționale, al 
cauzei socialismului și comunismului.

dr. ing. Gheorghe COLȚ
*

ambasadorul U.R.S.S. la București, 
membri ai ambasadei, precum și 
funcționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe.

, ★
In aceeași zi, adjunctul ministru

lui afacerilor externe al U.R.S.S., 
N. V. Firiubin, a oferit un prînz la 
care au luat parte ambasadorul Re
publicii Socialiste România la Mos
cova, Teodor Marinescu, membri ai 
ambasadei, precum și funcționari su
periori din Ministerul Afacerilor Ex
terne al Uniunii Sovietice.

(Agerpres)

vremea

Ieri in țară : vremea s-a menținut 
senin dimi- 
s-au produs 
în zona de 

munte în Maramureș și nordul Ba
natului, Bărăgan și sudul Dobrogei, 
unde s-au semnalat descărcări elec
trice și averse izolate. Vîntul a su
flat slab pînă la potrivit. Tempera
tura aerului a înregistrat o ușoară 
scădere în nordul țării. La orele 14

călduroasă cu cerul 
neața. După-amiaza 
innorări accentuate

oscila Intre 19 grade Ia Ocna Șuga- 
tag și 32 grade la București, Viziru, 
Galați și Balintești.

Timpul probabil pentru zilele de 
7, 8 și 9 august. In țară : vremea se 
menține călduroasă. Cerul va pre
zenta înseninări persistente noaptea 
și dimineața. Innorări temporare se 
vor semnala în zona de deal și 
munte, iar spre sfirșitul intervalului 
și în vestul țării, unde vor cădea a- 
verse locale de ploaie însoțite de 
frecvente descărcări electrice. în 
rest, averse izolate. Vînt slab pînă 
la potrivit. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 13 și 21 grade, 
iar maximele între 22 și 32 grade, 
local mai ridicate în sud.



italia: DEZNODĂMÎNT
ÎN CRIZA DE GUVERN
ROMA 5 (Agerpres) — După o lună 

de intense tratative, criza de guvern 
din Italia se apropie de deznodămînt. 
Emilio Colombo, oel de-al doilea pre
mier desemnat, după Giulio Andre
otti, care a eșuat în încercarea sa, 
a reușit marți să obțină acordul celor 
patru partide de centru-stînga — de- 
mocrat-creștin, socialist, socialist-u- 
nitar și republican 
constituirii 
tale.

Direcțiile 
politice au 
ultimele două zile un document ce 
le-a fost remis de Emilio Colombo, 
cuprinzind programul politic al vii
torului guvern. După cum se știe, 
fostul guvern, prezidat de Mariano 
Rumor, a demisionat la 6 iulie, ca 
urmare a unor divergențe de natură 
politică și eoonomică existente între 
partidele coaliției.

Colombo a insistait în contactele 
sale cu liderii viitoarei coaliții asu-

în vederea re-
unei coaliții guvernamen-

celor patru formațiuni 
examinat și aprobat în

pra necesității însănătoșirii situației 
economice și financiare a Italiei, pre
cum și asupra promovării unei po
litici eficace în materie de reforme 
sociale.

Observatorii politici apreciază că 
noul guvern italian nu va diferi de 
cel condus de fostul premier Mariano 
Rumor, singura excepție fiind porto
foliul trezoreriei, al cărui titular a 
fost Colombo. Pentru acest post can
didează Giuseppe Caron (democrat- 
creștin), care a deținut funcția de 
secretar de stat la Ministerul Lucră
rilor Publice. Cît privește posturile- 
cheie, ele ar putea fi ocupate de 
Francesco de Martini (vicepreședin
te), Aldo Moto — ministru de exter
ne, Oronzo Reale — justiție, Mario 
Tanassi — apărare, Lorenzo Natali — 
agricultură, Carlo Donat Cattin, mi
nistru al muncii. Potrivit aprecieri
lor cercurilor politice, votul de încre
dere al Camerei Deputaților va avea 
Ioc la 11 sau 12 august.

Directivele Secretariatului C.C.
al Partidului celor ce muncesc

din Vietnam
CU PRIVIRE LA SĂRBĂTORIREA CELEI DE-A 25-A ANIVER 
SĂRI A REVOLUȚIEI DIN 19 AUGUST 1945 Șl A PROCLA 

D. VIETNAMMĂRII R.

★ *

Lupte revendicative în Spania

ORIENTUL
APROPIAT

Noi acțiuni greviste au avut loc în 
ultimele zile în Italia, anunță Ager
pres. în nordul țării, la Trento, a 
declarat grevă personalul uzinelor 
producătoare de aparate electrocas- 
nice „Ignis". Muncitorii protestează 
împotriva arestării de către poliție a 
trei tovarăși de muncă în timpul u- 
nei demonstrații. La Porto Marghera, 
zona industrială a Veneției, s-au în
registrat marți ciocniri între greviști 
și poliție, șase muncitori fiind răniți. 
Lucrătorii întreprinderilor mecanice 
din regiune au organizat o manifes
tație la Porto Marghera, cerînd îm-

bunătățirea condițiilor de muncă și 
sporirea salariilor.

La Modena, în regiunea Emilia, au 
avut loc manifestații ale populației în 
semn de protest împotriva faptului 
că, pentru a se evita reducerea pre
țurilor, au fost distruse cîteva zeci 
de tone de piersici și pere. Demon
stranții purtau lozinci pe care era 
scris : „Vrem o politică de reforme 
pentru o agricultură modernă !“.

La Palermo, transporturile publice 
au fost paralizate timp de trei zile, 
în urma grevei personalului de la so
cietățile concesionare, care a formu
lat unele revendicări economice.

MADRID 5 (Agerpres).— Munci
torii spanioli continuă lupta revendi
cativă pentru îmbunătățirea condi
țiilor de trai și de lucru. După cum 
s-a anunțat la Madrid, peste 1000 
de mineri din localitatea Camacho, 
situată lîngă orașul Oviedo, se află 
de o săptămînă în grevă, refuzînd 
să se prezinte la lucru pînă cînd nu 
vor fi satisfăcute revendicările lor. 
Greva celor 12 000 de muncitori con
structori din orașul și provincia Gra- ■ 
nada s-a încheiat cu succes, patronii 
fiind nevoiți să accepte sporirea sala
riului minim și îmbunătățirea condi
țiilor de lucru.

După cum relatează agenția France 
Presse, la Vallecas, suburbie munci
torească a Madridului, au apărut pe

ziduri lozinci de condamnare a „re
presiunii singeroase" la care s-a dedat 
poliția din Granada împotriva mun
citorilor greviști la 21 iulie. După 
cum se știe, în cursul atacului poli
ției, trei muncitori au fost uciși.

în fotografie : demonstrație de soli
daritate la Londra cu lupta muncito

rilor spanioli

INDIA

PANAMA URUGUAY

în căutarea soluției pentru eliberarea
persoanelor răpite

DETINUTILOR POLITICI> <
CIUDAD DE PANAMA 5 (Ager

pres). — La Ciudad de Panama a 
fost dat publicității un decret pri
vind eliberarea tuturor deținuților 
politici din această țară latino-ame- 
ricană. Printre cei ce urmează a fi 
eliberați figurează și colonelul Juan 
Bernal, arestat în decembrie 1969 în 
legătură cu tentativa de lovitură de 
stat organizată împotriva generalu
lui Omar Torrijos, comandantul găr
zii naționale și principala personali
tate politică panameză. Agenția A.P., 
care a transmis această informație, 
subliniază că este pentru prima dată 
cînd generalul Torrijos hotărăște eli
berarea în bloc a adversarilor săi 
politici.

• ORGANIZAȚIA ILEGALA TUPAMAROS ÎȘI REAFIRMĂ CONDIȚIILE
• „NU EXISTA ÎNCĂ NICI O POZIȚIE OFICIALĂ A GUVERNULUI''

MONTEVIDEO 5 (Agerpres). — Or
ganizația ilegală Tupamaros a rea
firmat marți condițiile anterioare 
puse guvernului Uruguayan pentru 
eliberarea consulului general al Bra
ziliei, Aloysio Dias Gomides, și a 
consilierului american Daniel Mi- 
trione, răpiți săptămînă trecută. Un 
mesaj transmis prin intermediul ju
decătorului Pereyra Manelli, răpit cu 
cîteva zile înaintea celor doi diplo- 
mați și eliberat marți seara, cere gu
vernului punerea în libertate a tutu
ror membrilor organizației Tupama
ros aflați în detențiune. în mesaj se 
precizează că starea sănătății consulu
lui brazilian este bună, iar consilie
rul american se află în convalescen
ță în urma rănii primite în cursul 
răpirii.

s. u.

Dispută in jurul

proiectului „Safeguard"
Zilele trecute, Admi

nistrația S.U.A. a an
gajat în Senat o nouă 
bătălie pentru a obține 
acordul organului le
gislativ în vederea 
continuării construcției 
listemului de rachete 
antirachetă „Safe
guard". După cum 
»e știe, adversarii din 
Senat ai acestui sistem 
relevă că el Încarcă 
bugetul militar — și 
așa uriaș al S.U.A. — 
cu cheltuieli suplimen
tare de o eficiență 
•trategică îndoielnică ; 
unii dintre ei argu
mentează în același 
timp că prin construc
țiile proiectului „Safe
guard" se extinde cursa 
narmărilor într-un nou 
domeniu, influențînd 
negativ asupra efortu
rilor care se depun în 
lume în direcția dezar
mării Evident, aseme
nea poziții iși au, în 
primul rînd, sursa în 
curentul tot mai larg 
de opinie din rândul 
populației americane 
care se opune politicii 
de continuare a cursei 
înarmărilor atomice, de 
construire a unor arme 
ce necesită cheltuirea 
unor mari fonduri și 
care sînt considerate 
de mulți specialiști ca 
fiind vulnerabile și 
chiar periculoase pen
tru populația din zone
le în care sînt sau ar 
fi fixate.

în prezent — rela
tează ziarul „New 
York Times" — după 
două săptămîni de ne
gocieri, „o coaliție bi
partizană de senatori 
a căzut de acord asu
pra căilor ce trebuie 
urmate în eforturile 
pentru împiedicarea 
extinderii sistemului 
rachetelor antibalisti- 
ce“. Din această gru
pare fac parte M. 
Mansfield, liderul ma
jorității democrate, ad
junctul său E. Ken
nedy, W. Fulbright, 
președintele comitetu-

lui pentru relații ex
terne, E. Muskie, J. S. 
Cooper, P. Hart (din 
„partidul democrat") și 
colegii lor „republi
cani" — J. Javits, Ch. 
Precy, G.

Discuția 
sistemului 
a revenit 
actualitatea vieții poli
tice americane cu o 
săptămînă în urmă, cu 
ocazia prezentării în 
dezbaterile Senatului, 
de către Comitetul 
pentru serviciile arma
tei, a unui proiect de 
lege prin care se cere

Aiken.
în jurul 

„Safeguard" 
puternic în
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alocarea a 19,2 miliar
de dolari în anul fi
nanciar curent pentru 
noi cheltuieli militare. 
Această sumă include 
aproape un miliard de 
dolari pentru continua
rea lucrărilor din „faza 
1“ a instalării de ra
chete antirachetă la 
două baze (din statele 
Montana și Dakota de 
Nord), precum și 350 
milioane dolari pentru 
începerea „fazei a 
II-a“ a lucrărilor, con- 
stînd în construcții la 
alte două baze (în 
Missouri și Wyoming).

Sesizînd tendința ac
tuală a majorității Se
natului, de a limita 
cheltuielile militare, 
Comitetul pentru ser
viciile armatei a res
pins din capul locului 
cererea Pentagonului 
de a i se aloca fonduri 
pentru alte patru baze 
asemănătoare. Cu toate 
acestea, coaliția de se
natori oponenți .ai sis
temului „Safeguard" a 
hotărît să supună dez
baterii Senatului un a-

mendament care în e- 
sență cere respingerea 
oricăror pretenții de 
noi fonduri pentru ex
tinderea acestui sistem, 
în legătură cu aceas
ta, senatorul William 
Proxmire a declarat : 
„Trebuie să revizuim 
ordinea priorităților 
noastre și să reducem 
astfel pretențiile exce
sive ale militarilor, 
pentru a fi astfel în 
stare să satisfacem ne
voile sociale existente 
aci, la noi acasă".

Coaliția bipartizană 
— subliniază „Wa
shington Post" — și-a 
pregătit atacul împotri
va cererilor Pentago
nului, bazîndu-se pe 
argumente atit de or
din politic, cît și teh
nic. Astfel, în afară' de 
necesitatea acoperirii 
cheltuielilor promovă
rii progresului intern, 
a îngrădirii inflației 
prin limitarea risipei de 
fonduri, sînt avansate 
pe drept cuvînt ca ar
gumente pericolul pro
vocării unei escaladări 
a cursei înarmărilor 
racheto-nucleare, pre
cum și faptul că, po
trivit multor experți 
civili și militari „nu 
există nici o garanție 
că sistemul „Safe
guard" ar fi corespun
zător din punct de ve
dere tehnic scopului 
urmărit". „Toate aces
tea — scrie ziarul „The 
Evening Star" — arată 
că (în Senat) se între
prinde un efort serios 
pentru forfecarea chel
tuielilor militare". _

Gruparea liberală de 
senatori consideră că 
deține de pe acum ma
joritatea necesară de 
voturi pentru a asigura 
limitarea cheltuielilor 
militare. în condițiile 
în care nici adeptiî 
cursei înarmărilor nu
cleare nu se dau bă
tuți. rămîne de văzut 
dacă și în ce măsură 
va izbuti această gru
pare să-și atingă ținta.

Guvernul Uruguayan nu a dat incă 
nici un răspuns of icial cererilor for
mulate de autorii răpirii. Ministrul 
de externe al Uruguayului, Jorge 
Peirano, a avut marți seara o nouă 
întrevedere cu președintele Jorge 
Pacheco Areco, consacrată examinării 
situației și implicațiilor ei externe, 
Ia sfîrșitul căreia a declarat că „nu 
există încă nici o poziție oficială a 
guvernului".

Declarația lui Peirano, ca și decla
rațiile contradictorii de luni ale Mi
nisterului de Interne și Ministerului 
de Externe, confirmă, după părerea 
observatorilor de la Montevideo, 
existența în guvern a unor profunde 
divergențe privind modalitățile de so
luționare a cazului. Ministerul de In
terne s-a-r opune oricăror eliberări 
de deținuți, pe cîțid Ministerul de Ex
terne ar înclina spre găsirea unei 
proceduri acceptabile de satisfacere 
a condițiilor puse de organizația 
Tupamaros pentru a evita implicații 
externe nedorite. Una din modalită
țile avute în vedere în acest ultim 
sens s-a materializat prin propunerea 
a doi deputați ai opoziției de a se de
creta o amnistie generală. Președin
tele Areco ar înclina însă, potrivit 
unor surse guvernamentale, pentru o 
altă soluție, și anume introducerea 
unui amendament la codul penal pri
vind exilarea tuturor persoanelor vi
novate de delicte politice. Această 
soluție ar avea mai multe șanse de 
a fi adoptată, în favoarea ei pro- 
nunțîndu-se și unele cercuri ale Con
gresului.

Șeful statului Uruguayan a adresat 
marți mesaje de răspuns autorități
lor americane și braziliene, prin care 
își reafirmă intenția de a obține eli
berarea într-un viitor apropiat a ce
lor două persoane aflate în captivi
tate. Aoest fapt lasă să se întrevadă 
că guvernul intenționează să-și păs
treze toate opțiunile, fără a da un 
răspuns ferm condițiilor puse de au
torii răpirii. Se apreciază că. în ca
zul în care poliția și armata, care 
continuă în ritm intens cercetările 
pentru depistarea locului unde se află 
captivii, nu vor reuși să-și atingă 
scopul, se va recurge Ia îndeplinirea 
într-o formă sau alta a cererilor for
mulate de organizația Tupamaros,

DELHI 5 (Agerpres) — Guvernul 
central al Indiei a preluat conducerea 
directă asupra statului Kerala, unde 
urmează să aibă loc la 17 septembrie 
noi alegeri locale, informează agenția 
Press Trust of India.

După cum s-a anunțat, guvernul 
din Kerala, format de Frontul unit 
al forțelor de stingă, și-a prezentat 
demisia la 1 august, după ce liderul 
său, Chelat Menon, a cerut guverna
torului dizolvarea Adunării legisla
tive a acestui stat și organizarea unei 
noi confruntări electorale. Scopul, a- 
cestei hotărîri, apreciază observatorii, 
a fost acela de a se crea oondiții mai 
favorabile punerii în aplicare a pro
gramului Frontului unit al forțelor 
de stînga.

HANOI 5 (Agerpres).— Agenția 
V.N.A. a dat publicității directivele 
Secretariatului C.C. al Partidului ce
lor ce muncesc din Vietnam cu pri
vire la sărbătorirea celei 
aniversări a Revoluției din 
1945 și a proclamării R.D. 
la 2 septembrie 1945.

Directivele menționează 
Vietnam trebuie să-și refacă și să-și 
dezvolte agricultura, industria, comu
nicațiile și transporturile, să dezvolte 
cultura, educația, sănătatea publică, 
să ridice nivelul de trai material și 
cultural al oamenilor muncii. Printre 
sarcinile urgente legate de construirea 
socialismului, directivele menționează 
sprijinirea producției agricole, a in
dustriei ușoare și meșteșugărești, în 
vederea unei soluționări eficiente a 
problemei alimentelor și bunurilor de 
consum. Totodată, directivele relevă 
necesitatea dezvoltării unor ramuri- 
cheie ale industriei grele.

în chemări se subliniază că parti
dul, poporul și armata, unite în ju-

de-a 25-a
19 august 
Vietnam,

că R. D.

rul C.C. al partidului și acționînd 
conform testamentului președintelui 
Ho Și Min, sînt hotărîte să îndepli
nească cu succes construcția socialis
mului, să intensifice rezistența îm
potriva agresiunii americane, pentru 
salvarea națională, pînă la victoria 
definitivă, în scopul eliberării Sudu
lui, apărării Nordului și reunificării 
pașnice a întregii țări.

în continuare se adresează un salut 
călduros spiritului de luptă curajos și 
faptelor glorioase ale eroicului popor 
și armatei Vietnamului de Sud, sub 
conducerea clarvăzătoare a F.N.E. și 
a Guvernului Revoluționar Provizoriii 
al Republicii Vietnamului de Sud. 
Chemările adresează, de asemenea, 
mulțumiri călduroase pentru sprijinul 
prețios și ajutorul acordat de parti
dele, guvernele și popoarele țărilor 
socialiste frățești luptei antiimperia- 
liste a poporului vietnamez, pentru 
salvarea națională și construirea so
cialismului.

• DESCHIDEREA REUNIUNII 
DE LA TRIPOLI

O GENERALUL FUAD CHE
HAB NU VA CANDIDA LA 

PREȘEDINȚIA LIBANULUI

Atacuri ale forțelor patriotice

TRIPOLI 5 (Agerpres). — Confe
rința miniștrilor apărării și de ex
terne ai Libiei, Republicii Arabe 
Unite, Sudanului, Siriei și Iordaniei 
a fost deschisă miercuri dimineața la 
Tripoli de către șeful statului libian, 
colonelul Moamer El Gedafi.

în cadrul primei ședințe secrete a 
conferinței a fost analizată situația 
militară de pe liniile de încetare a 
focului cu Israelul, anunță agenția 
libiană de știri. Sursa citată precizea
ză că ministrul egiptean al apărării, 
Mohamed Fawzi, a făcut o expu
nere asupra acestei probleme.

Agențiile de presă menționează că, 
în afara delegaților celor cinci țări 
prezente (Irakul și Algeria au anun
țat că nu vor participa la conferință, 
dată fiind opoziția lor față de „planul 
Rogers") în capitala Libiei se află și 
o delegație a rezistenței palestinene, 
care, în eventualitatea că ar fi invir 
tată la lucrări, ar urma să prezinte 
în fața participanților poziția organi
zațiilor palestinene de rezistență în 
legătură cu actuala evoluție a situa
ției din Orientul Apropiat.

din Vietnamul de Sud și Cambodgia

SAIGON 5 (Agerpres) — Forțele 
Guvernului Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamului de Sud au 
continuat în ultimele 24 de ore ata
curile asupra bazelor americano-sai- 
goneze situate în diferite regiuni sud- 
vietnameze. Cele mai violente lupte 
s-au desfășurat în apropierea orașe
lor Hue, Da Nang și Guang Ngai. Ar
tileria forțelor patriotice a bombardat 
numeroase poziții fortificate ale ina
micului, printre care una aparținînd 
celei de-a 101-a divizii americane de 
parașutiști, aflată în imediata apro
piere a fostei capitale imperiale, Hue. 
De asemenea, patrioții sud-vietna- 
mezi au bombardat instalații militare 
ale S.U.A. din Delta fluviului Mekong 
și regiunea saigoneză.

Totodată, au mai fost semnalate 
lupte în regiunea Platourilor înalte, 
în provinciile Ban Me Thuot și Chu- 
ong Thien. Un elicopter american a 
fost doborît în provincia Kien Phong, 
la aproximativ 120 km vest de Saigon.

PNOM PENH — Miercuri diminea
ța forțele de rezistență populară din 
Cambodgia au atacat pozițiile deținu
te de trupele administrației Lon Noi 
în localitatea Prey Tung, la nord de 
Pnom Penh, precum și în orașul Prey 
Sandek, situat la aproximativ 90 ki
lometri sud de capitala cambodgiană.

Corespondenții agențiilor de presă 
anunță, de asemenea, că în sectoa
rele Sre Khlong și Skoun continuă să 
se desfășoare lupte între grupuri de 
patrioți și unități militare inamice.

COLOMBO 
a recunoscut 
Provizoriu al 
de Sud, anunță agenția V.N.A.

Recunoașterea diplomatică a G.R.P. 
a intrat în vigoare la 14 iulie, preci
zează sursa citată, care menționează, 
de asemenea, că premierul ceylonez, 
Sirimavo Bandaranaike, și președinte
le Guvernului Revoluționar Provizo
riu al Republicii Vietnamului de Sud, 
Huynh Tan Phat, au procedat, în 
acest scop, la un schimb de mesaje.

— Guvernul Ceylonului 
Guvernul Revoluționar 
Republicii Vietnamului

Pe de altă parte, marți seara s-a 
reunit la Tripoli Consiliul Cc man- 
damentului Revoluției din Lib.„. Cu 
acest prilej, colonelul Moamer El 
Gedafi, șeful statului libian, a pre
zentat un raport asupra rezultatelor 
vizitelor pe care le-a efectuat 
Cairo, Bagdad și Damasc — 
ză agenția M.E.N.

la 
relatea-

Doi re- 
pentru

RABAT 5 (Agerpres). — 
prezentanți ai Organizației 
eliberarea Palestinei au părăsit marți 
seara Marocul, plecînd la 
au fost primiți de regele 
II-lea, căruia i-au expus 
cestei organizații față de 
merican de reglementare 
din Orientul Apropiat.

Ei 
al 
a- 
a-

Beirut.
Hassan 
poziția 
planul 
a crizei

BEIRUT 5 (Agerpres). — Generalul 
Fuad Chehab, fost președinte al Li
banului, a făcut o declarație în care 
arată- că nu va candida la viitoarele 
alegeri prezidențiale. Generalul 
Fuad Chehab a fost ales candidat la 
președinția republicii la 9 iulie de 
către Frontul democratic parlamen
tar, cel mai important grup din ca
drul Camerei Deputaților din Liban.

agențiile de presă transmit
întrevedere Nixon-Mo- 

butU. Președintele Statelor Unite, 
Richard Nixon, a avut o întrevedere 
cu generalul Joseph Mobutu, preșe
dintele Republicii Congo (Kinshasa), 
care se află. în S.U.A. într-o vizită 
oficială.

Continuarea convorbiri
lor Gromîko-Scheel. Ministrul 
afacerilor externe al Uniunii Sovie
tice, Andrei Gromîko, și ministrul 
afacerilor externe al R. F. a Germa
niei, Walter Scheel, au continuat 
miercuri la Moscova convorbirile în 
probleme care interesează cele două 
părți, transmite agenția TASS.

Parlamentul israelian a 
ratificat cu o majoritate de 66 voturi 
pentru, 28 de voturi contra și 9 abți
neri hotărîrea guvernului de accep
tare a propunerii americane de solu
ționare a conflictului din Orientul 
Apropiat.

Piotr Jaroszewicz, vice
președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Polone, l-a 
primit pe Heinz Kuehn, 
primul ministru al landului Renania

Astăzi este sărbătoarea națională a Boliviei — ziua independenței, 
între România și Bolivia au fost stabilite relații prietenești, de cola
borare și cooperare în domeniul economic, tehnic, comercial, relații 
care au largi posibilități de dezvoltare. Cu prilejul zilei independen
ței Boliviei, poporul român adresează poporului bolivian felicitări și 
urări de succese în realizarea aspirațiilor sale de prosperitate și pro

gres. în fotografie : vedere di® La Paz, capitala țării

9

La Thysville, unul din 
principalele orașe din 
Republica Democratică 
Congo, a avut loc ver
nisajul expoziției de fo
tografii „Prin România 
de azi", organizată în 
cadrul manifestărilor 
consacrate zilei de 23 
August, cu sprijinul 
autorităților congoleze.

La vernisaj au parti
cipat viceguvernatorul 
G. Yogo, comisar pro
vincial al Provinciei 
Congo Central, și alte 
persoane oficiale con
goleze, membri ai 
pului diplomatic, 
numeros public. A 
de față Ai. Tujon,

află în vi-de Nord-Westfalia, care se 
zită în Polonia, informează agenția 
P.A.P. La convorbirea care a avut loc 
cu acest prilej, au luat parte Janusz 
Burakiewicz, ministrul comerțului ex
terior al Poloniei, și Jozef Winiewicz, 
ministrul de externe adjunct, care 
îndeplinește funcțiile ministrului a- 
facerilor externe al R. P. Polone. în 
timpul discuțiilor au fost examinate 
problemele dezvoltării relațiilor eco
nomice dintre Polonia și R. F. a 
Germaniei.

Guvernul britanic a apro
bat crearea unei noi com
panii aeriene comerciale 
particulare în urnra fuzionării 
companiilor aeriene independente 
„British Unit Airways" (B.U.A.) 
și „Caledonien Airways". Această 
hotărîre a declanșat un viu pro
test dir. partea sindicatelor. O de
legație, reprezentînd pe cei 38 000 
de salariați ai aeroportului lon
donez, a prezentat o rezoluție în care 
condamnă hotărârea guvernului, anun- 
țînd totodată că personalul acestui 
aeroport va boicota noua companie, 
lntrucît ea a fost creată în detrimen
tul companiilor de stat B.O.A.C. și 
B.E.A. O serie de rute aeriene, de
servite pînă în prezent de cele două 
companii de stat, vor fi atribuite noii 
companii particulare.

Primul cabinet din isto
ria emiratului Mascat și 
Oman va Prelua funcțiile în ur
mătoarele cîteva zile, a anunțat 
miercuri postul de radio din Kuweit. 
Noul șef al statului, sultanul Qabous 
Ben Said, a emis un decret în baza 
căruia Saleh Ben Taimur a fost nu
mit prim-ministru. Premierul își con
tinuă în prezent contactele cu diver
sele personalități politice în vederea 
definitivării listei cabinetului său.

Inundațiile care s-au 
produs în Nepaldin cauza p1<” 
ilor torențiale au provocat pînă în 
prezent moartea a 330 de persoane — 
a anunțat ministrul de interne, Shai- 
lendra Upadhyaya. El a menționat că 
daunele materiale cauzate de inunda
ții sînt, de asemenea, mari ; au fost 
distruse peste 100 de poduri și nu
meroase case.

Regiunile afectate de ura
ganul „Celia" din sudul statului 
Texas au fost declarate de către pre
ședintele S.U.A., Richard Nixon, zone 
sinistrate. Totodată, au fost puse la

cor- 
un 

fost 
am-

basadorul României la 
Kinshasa, și membri af 
ambasadei. Expoziția 
s-a bucurat de un deo
sebit succes, presa și 
raidioteleviziunea con
goleză relatînd pe larg 
despre această manifes
tare culturală româ
nească.

autorităților locale texanedispoziția
fonduri pentru ajutorarea populației. 
După cum s-a anunțat, bilanțul vic
timelor uraganului „Celia" în zona 
orașului Corpus Christi se ridică Ia 
25 de morți și peste 400 de răniți. 
De asemenea, orășelul Ingleside, cu o 
populație de 4 000 de locuitori, a fost 
distrus aproape în întregime.

Convorbirile sovieto-ira- 
kienO au înc®Put miercuri la 
Moscova, relatează agenția TASS. 
Delegația sovietică la convorbiri este 
condusă de Kirill Mazurov, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., 
prim-vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S.,. iar cea irakiană, 
de Saddam Hussein el Takriti, vice
președinte al Consiliului Comanda
mentului Revoluției, secretar general 
adjunct al Partidului Baas. Au fost 
examinate probleme privind dezvol
tarea și întărirea colaborării dintre 
U.R.S.S. și Republica Irak în dife
rite domenii. A avut, de asemenea, 
loc un schimb de păreri în proble
mele situației din Orientul Apropiat.

In cadrul Festivalului interna
tional de la Wiesbaden (R.F. a 
Germaniei), Opera Română din 
București a susținut o serie de 
spectacole deosebit de apreciate 
de public și de presa de speciali
tate din această țară. Recent, con
ducerea. Operei Române a fost în
științată că, in urma înaltei ținu
te artistice in care s-au desfă
șurat spectacolele, ansamblul a 
obținut „Pana criticii", cea mai 
înaltă distincție pe care la fie
care ediție a festivalului un ju
riu, format din muzicologi, critici 
muzicali și ziariști, o acordă celui 
mai bun ansamblu participant.

Margaret Kenyatta, fiica 
președintelui Kenyei, Jomo Kenyatta, 
a fost aleasă primar al capitalei țării 
Nairobi, devenind astfel prima femeie 
africană care deține un astfel de post.
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Șase gemeni, ^«lana 
Luzzitelli Paetrone, în vîrstă de 35 
de ani, a născut marți seara șase ge
meni, patru fete și doi băieți. Căsăto
rită de 11 ani, tînăra mamă nu a avut 
pînă în prezent nici un copil. Un bu
letin medical, publicat miercuri di
mineața de serviciul de ginecologie 
al Policlinicii din Roma, anunță că 
doi din cei șase gemeni au murit în 
cursul nopții. în prezent medicii de
pun eforturi pentru a menține 
viață pe ceilalți patru copii.
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Un avion al companiei 
liberia", avînd 100 persoane la 
bord, a zburat marți timp de patru 
ore deaâupra aeroportului Madrid 
pentru a-și consuma întreaga canti
tate de carburanți în scopul evitării 
unei catastrofe. Intr-adevăr, în mo
mentul decolării avionului spre Lon
dra, din moti ve necunoscute, unul din 
cauciucurile trenului de aterizaj a ex
plodat. Piloții au hotărît să încerce 
o aterizare forțată, în timp ce între
gul dispozitiv de salvare aflat pe 
aeroport a fost pus în stare de alar
mă. După ce cantitatea de carburanți 
a fost epuizată, evitîndu-se astfel 
izbucnirea unui incendiu, avionul a 
reușit să aterizeze fără nici un in
cident.

BELFAST 5 (Agerpres). — In 
Irlanda de Nord atmosfera continuă 
să rămînă încordată. în ciuda efor
turilor făcute de autoritățile locale și 
a intervenției trupelor britanice dis
locate în Ulster în vederea menține
rii ordinii, în noaptea de marți spre 
miercuri au fost semnalate noi inci
dente. A fost a șasea noapte conse
cutivă de la declanșarea actualelor 
tulburări cînd tinerii catolici din 
Belfast au organizat pe străzile capi
talei demonstrații de protest împo
triva staționării în Irlanda de Nord 
a militarilor britanici. Făcînd uz de 
bastoane de cauciuc și gaze lacrimo
gene, soldații au intervenit energic 
pentru a dispensa un grup de 100 de 
tineri catolici adunați în cartierul 
Andersonstown. în timpul ciocnirilor, 
șapte militari au fost răniți și 16 
civili au fost arestați. Noi incidente 
s-au produs și la Londonderry, unde 
manifestanții au ridicat baricade pe 
unele din străzile orașului. Și aici 
au fost operate arestări.

Pe de altă parte, surse oficiale din 
Belfast anunță că o parte dintre 
deputății partidului de guvernămînt 
(partidul unionist) au cerut guvernu
lui nord-irlandez să uzeze de toate 
împuternicirile sale pentru restabi
lirea calmului.
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