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Plecarea la Moscova
a delegației de partid și de stat
a Republicii Socialiste România

condusă de tovarășul
Nicolae Ceaușescu

La plecare pe aeroportul Bâneasa

Corespondenții 

„Scinteii" transmit:

Colectivele de oameni 
ai muncii din întreprin
derile industriale ale 
sectoarelor IV și VI din 
Capitală au raPortat îndepli
nirea integrală a sarcinilor pla
nului cincinal 1966—1970 la pro
ducția globală industrială.

Cu acest prilej, comitetele de 
partid ale acestor două sectoare 
au adresat telegrame Comitetu
lui Central al partidului, tova
rășului NICOLAE CEAUȘESCU. 
în care exprimă hotărirea oa
menilor muncii de a-și concen
tra în continuare eforturile în 
vederea folosirii cît mai judi
cioase a potențialului tehnic și 
uman existent, pentru traduce
rea în viață a programului în
floririi multilaterale a patriei, 
în încheierea telegramelor, oa
menii muncii din sectoarele IV 
și VI se angajează ca pînă la 
sfîrșitul anului să realizeze su
plimentar produse în valoare de 
2,2 miliarde lei și respectiv 1,6 
miliarde lei.

Unitățile economice 
din ramura metalurgică 
și industria ușoară din 
județul Alba și-au rea
lizat sarcinile actualu
lui plan cincinal 13•pr0_ 
ducția globală industrială. Ele 
au realizat pînă acum o pro
ducție suplimentară de peste 200 
milioane lei. De asemenea, și-au 
îndeplinit prevederile cincina
lului Uzina metalurgică de me-, 
tale neferoase Zlatna, Fabrica de 
morărit Alba Iulia, întreprinde
rile de industrie locală din Alba 
Iulia și Sebeș etc. Se apreciază 
că, pînă la finele anului, pe an
samblul industriei județului Al
ba se va realiza, peste prevede
rile cincinalului, o producție glo
bală de peste 1,1 miliarde lei.

23 întreprinderi din 
județul Brașov au a- 
nunțat îndeplinirea pla
nului cincinal la pro
ducția globală indus
trială. Pînă în prezent, pla
nul cincinal a fost realizat pe 
întreg sectorul industriei ușoare 
și cel al materialelor de con
strucții din acest județ.

Combinatul siderur
gic din Hunedoara a 
îndeplinit prevederile 
planului cincinal la 
producția de fontă. Sp°- 
rul de producție, care stă la 
baza acestui succes, s-a realizat 
pe seama creșterii productivită
ții muncii. în acest an. 
natul

1 peste 
decît 
toare 
lului.

combi-
hunedorean a produs cu 

300 000 tone fontă mai mult 
în perioada corespunză- 
a primului an al cincina-

i

(Continuare în pag. a II-a)

întreprinderi din7 
județul Buzău și-au în
deplinit sarcinile pla
nului cincinal la pro
ducția globală. Astfel- 
Uzina mecanică Buzău, care și-a 
îndeplinit planul producției glo
bale la 15 august, va realiza 
pînă la sfîrșitul anului o pro
ducție suplimentară de 145 mi
lioane lei. iar 
plastice 
tară de 
menea, 
strucții 
pînă la 
peste plan în valoare de 40 mi
lioane lei.

Uzina de mase 
o producție sunlimen- 

130 milioane lei. De ase- 
întreprinderea de con- 
forestiere va realiza, 
sfîrșitul anului, lucrări

Creșterea rapidă a producției 
de energie electrică oglindește

progresul general al țării
Grandioasă operă de industriali

zare a țării, dezvoltarea accentuată a 
tuturor ramurilor economiei naționale 
și, cu deosebire, a celor puternic le
gate de progresul tehnico-științific 
contemporan, pătrunderea tehnologii
lor de tip industrial in agricultură, 
ca și vastul program elaborat de 
partid pentru electrificarea satelor 
sint tot atîția factori obiectivi ai dez
voltării susținute, mereu cu un pas 
înaintea celorlalte sectoare economi
ce, a bazei energetice și a producției 
de energie electrică. De altfel, nici un 
domeniu al tehnicii contemporane 
nu se mai poate lipsi astăzi de ener
gie electrică, considerată pe drept cu- 
vint indispensabilă oricărei activități. 
Semnificativ în acest sens este faptul 
că, dat fiind ritmul ridicat de creș
tere a necesităților, producția de e- 
nergie electrică s-a dublat pe plan 
mondial la fiecare zece ani. In țara 
noastră, însă. în concordanță cu ne
voile dezvoltării rapide a economiei 
naționale, producția de energie elec
trică a sporit in medie, în ultimii 28 
de ani, de aproape patru ori în fie
care deceniu.

Chiar dacă pînă la încheierea bi
lanțului general al actualului cinci
nal 1966—1970 mai' sint cîteva luni, 
examinînd „tabloul" realizărilor, pu
tem afirma de pe acum, cu deplină 
satisfacție, că prevederile Congresu
lui al IX-lea pentru ramura energiei 
electrice se materializează întocmai, 
încercînd să aduc în prim plan cîteva 
elemente ce au caracterizat în ac
tualul cincinal energetica, mă voi 
opri doar asupra acelora considerate 
ca semnificative pentru procesul dez
voltării ramurii energiei electrice în 
această perioadă. Și prima remarcă

Ing. Octavian GROZA
ministrul energiei electrice

pe care o fac este aceea că realizările 
energeticienilor noștri, în anii 1966— 
1970, reflectă cîteva tendințe princi
pale, specifice progresului tehnico- 
științific contemporan. Datorită in
vestițiilor mari acordate de stat, au 
fost construite și au intrat în func
țiune grupuri energetice cu puteri 
unitare mari : de 200 MW la Luduș, 
Borzești și Deva, de 330 MW la Cra
iova. De asemenea, au crescut simți
tor puterile totale instalate în termo
centrale : 800 MW la Luduș, 1 000 MW 
la Craiova și, în curînd, 840 MW la 
Deva. Orientarea spre instalarea și 
darea în exploatare a unor grupuri 
cu puteri unitare mari și parametri 
ridicați, a unor centrale electrice a- 
vînd capacități productive ridicate 
a permis creșterea' simțitoare a efi
cienței economice în producția de e- 
nergie electrică. Esențial este că au 
scăzut continuu investițiile specifice, 
cheltuielile de exploatare și s-au ob
ținut economii importante de com
bustibil prin diminuarea accentuată a 
consumului specific.

O puternică dezvoltare a cunos
cut construcția de hidrocentrale. In 
acești ani a fost terminată centrala 
subterană de pe rîul Argeș, a cărei 
realizare a pus dificile probleme de 
proiectare și execuție. Lacul de acu
mulare de la Vidraru — cunoscut as
tăzi și ca un deosebit obiectiv turis
tic — asigură alimentarea cu apă a

orașelor București și Pitești, irigarea 
unor mari întinderi de teren arabil 
și, așa cum s-a dovedit cu ocazia 
ploilor deosebit de mari din anul a- 
cesta, apără intreaga vale a Arge
șului contra inundațiilor. Totodată, 
după terminarea primei trepte de pa
tru cdntrale hidroelectrice construite 
în aval pe rîul Argeș, au început lu
crările pentru o nouă treaptă de opt 
centrale.

Indiscutabil, cea mal reprezentati
vă realizare a acestui cincinal o con-
(Continuare în pag. a II-a)

Miercuri la amiază a părăsit 
Capitala, plecînd spre Moscova, 
delegația de partid și de stat a 
Republicii Socialiste România, 
condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, pentru 
a lua parte la întîlnirea care are 
loc conform înțelegerii dintre Co
mitetele Centrale ale partidelor co
muniste și muncitorești și guver
nele statelor participante la Tra
tatul de la Varșovia.

Din delegație fac parte tovarășii 
Ion Gheorghe Maurer, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului de Mi
niștri, Paul Niculescu-Mizil, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., Corneliu Mănescu, 
membru al C.C. al P.C.R., ministrul 
afacerilor externe.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, erau prezenți tovarășii Emil 
Bodnaraș, Gheorghe Pană, Hie 
Verdeț, Maxim Berghianu, Con
stantin Drăgan, Emil Drăgănescu,

Janos Fazekas, Petre Luipu, Ma
nea Mănescu, Dumitru Popa, Du
mitru Popescu, Ștefan Voitec, Pe
tre Blajovici, Mihai Gere, Ion Ilies
cu, Ion Ioniță, vicepreședinți ai 
Consiliului de Miniștri, membri ai 
C.G. al P.C.R., ai Consiliului de

Stat și ai guvernului, conducători 
de instituții centrale și organizații 
obștești.

Erau de față A. V. Basov, amba
sadorul Uniunii Sovietice la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Convorbire cu tov. Dumitru JOIȚA
secretar al Comitetului municipal București al P.C.R.

Consacrîndu-și eforturile Îndeplinirii planului și a angajamentelor 
suplimentare asumate pe acest an. oamenii muneii din întreprinderile 
industriale bucureștene intimpină marea sărbătoare de Ia 23 August 
cu realizări deosebite in muncă. în legătură cu rezultatele obținute, cu 
problemele care se pun. in continuare, pentru înfăptuirea integrală a 
planului și angajamentelor luate în întrecerea socialistă, am avut con
vorbirea de față. La inceput,....................."

— Continuînd tradi
ția succeselor din anii 
precedenți, colectivele 
din industria Capitalei 
se prezintă acum, în 
preajma marii sărbă
tori, cu planul „la zi" 
și cu o mare parte din 
angajamentele anuale 
îndeplinite. în șapte 
luni s-a realizat peste 
prevederile planului o 
producție marfă în va
loare de 600 milioane 
Iei, față de 940 milioa
ne lei, cît prevede an
gajamentul anual. Au 
fost livrate suplimen
tar, între altele, peste 
3 000 tone țevi din o- 
țel, 270 semănători, 5 
locomotive Diesel hi
draulice, 40 vagoane 
de marfă, mai mult de 
3 milioane cărămizi și 
blocuri ceramice etc.

interlocutorul ne-a

baza indicațiilor 
de conducerea 

privind
Pe 

date 
partidului 
creșterea eficienței în
tregii activități eco
nomice, colectivele an
gajate în întrecere 
au urmărit ca sporirea 
producției să aibă loc 
în condițiile creșterii 
permanente a produc
tivității muncii. îmbu
nătățirii calității pro
duselor, reducerii pre
țului lor de cost și 
sporirii rentabilității 
fabricației. Sarcina de 
sporire a productivită
ții muncii a fost depă
șită în perioada amin
tită cu 1,6 la sută, față 
de 1 la sută, cit s-a 
prevăzut în angaja
ment ; pe baza creș
terii productivității

spus :

s-a obținut
80 la sută din

muncii 
peste 
sporul producției glo
bale industriale. S-au 
asimilat și introdus in 
fabricație peste 300 
produse noi, iar prin 
reducerea consumuri
lor specifice s-au ob- 

economii de ma- 
prime și mate- 
insumind 
metal,

material 
milioane 
electrică, 
bumbac, 
mp piele
economicoasă 
riilor prime 
terialelor,

riale 
tone

SOSIREA LA MOSCOVA
Trimisul Agerpres A. Toth 

transmite: Pe aeroportul Vnuko
vo, delegația de partid și de stat a 
Republicii Socialiste România a 
fost întîmpinată de Leonid Brej- 
nev, secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., Alexei Kosîghin, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., G. I. Voro
nov, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.U.S., K. F. Katușev, 
secretar al C-C. al P.C.U.S., Andrei 
Gromîko, membru al C.C. al 
P.C.U.S., ministrul afacerilor ex
terne al U.R.S.S., K. V. Rusakov, 
șef de secție la C.C. al P.C.U.S.

★

La Moscova au sosit, de aseme
nea, delegații de partid și de stat

din : R. P. Bulgaria, în frunte cu 
Todor Jivkov, prim-secretar al 
C.C. al P.C.B., președintele Consi
liului de Miniștri al R. P. Bulga
ria ; R. S. Cehoslovacă, în frunte 
cu Gustav Husak, prim-secretar al 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia ; 
R. D. Germană, în frunte cu Wal
ter Ulbricht, prim-secretar al C.C. 
al P.S.U.G., președintele Consi
liului de Stat al R. D. Germane ; 
R. P. Polonă, în frunte cu Wla- 
dyslaw Gomulka, prim-secretar al 
C.C. al P.M.U.P.; R. P. Ungară, în 
frunte cu Jănos Kâdăr, prim-se
cretar al C.C. al P.M.S.U.

La sosire, delegațiile au fost în- 
tîmpinate de conducători de par
tid și de stat ai Uniunii Sovietice 
în frunte cu Leonid Brejnev, se
cretar general al C.C. al P.C.U-S.

înfrățiți in lupta pentru
înfăptuirea aceluiași ideal
înflorirea patriei comune

ROMANIA SOCIALIST

23 SUB STEAGUL GLORIOS 
AUGUST^,. AL PARTIDULUI

In ziarul de azi

O VOCAȚIA PATRIOTI 
CA A MUZICII ROMA

NEȘTI ® CU CE NOTA 

ÎNCHEIE PĂRINȚII VA

CANȚA DE VARĂ A ELE

VILOR? Note de lectură:

ale unității politico-morale 
a societății noastre, a fră
ției de nezdruncinat dintre 
poporul român și naționali
tățile conlocuitoare.

După eliberare, relațiile 
frățești au fost ridicate la 
rang de politică de stat, 
noua orînduire social-econo- 
mică făcînd posibilă con

cretizarea practică a egalității in 
drepturi. Egalitatea în drepturi 
a tuturor cetățenilor patriei este 
garantată de Constituție. Dar mai 
mult decît , atît : există un efort 
continuu din partea partidului și gu-

Zsol» GALFALVI

PERPEȘSICIUS — „ME
MORIAL DE ZIARISTI
CĂ" ; VLAICU BARNA - 

„CUPA DE AUR" ® DIN 

SCRISORILE SOSITE LA
REDACȚIE • FAPTUL Dl

VERS • CURIER JUDE-

ȚEAN 

GLIA

• SPORT ® AN- 
— ÎNFRUNTĂRIAu devenit o realitate toate acele nă

zuințe pentru care, de-a lungul vea
curilor, pe aoest pămînt udat cu sin
ge și sudoare, au luptat românii, 
maghiarii, germanii și populația de 
alte naționalități, înfăptuind impera
tivul istoriei în marile bătălii de clasă 
pentru drepturile celor ce muncesc, 
dezvoltînd și întărind frăția, priete
nia, alianța. Insurecția armată a fost 
pregătită și condusă la victorie de 
acel partid care, începînd de la înte
meierea lui, acum aproape o jumă
tate de veac, a ținut întotdeauna sus 
steagul egalității și frăției dintre oa
menii muncii, care întotdeauna a fost 
și va rămîne partidul nostru, al celor 
care, alături de români, trăim, mun
cim și luptăm pe acest pămînt, al 
celor care alcătuim împreună marea 
familie a României socialiste.

Una dintre cele mai strălucite 
realizări ale orînduirîi noastre socia
liste este frăția dintre poporul ro
mân și naționalitățile conlocuitoare, 
născută și consolidată in lupta și 
munca comună sub' steagul P.C.R. 
Rădăcinile acestei frății se pierd in 
adîncul secolelor. Răscoalele comu
ne ale iobagilor români și unguri, 
cele mai bune aspirații, izvorîte din- 
tr-un profund umanism, ale oame
nilor de spirit, glorioasele capitole 
ale luptei pentru independența și eli
berarea patriei, cele mai frumoase 
pagini ale avintului mișcării munci
torești. ale creării partidului, ale lup
telor duse in ilegalitate stau mărtu
rie a aceleiași frății și necesități Is
torice, ca și transformările revoluțio
nare din ultimii douăzeci și șase de 
ani, ca și înfăptuirile in marea ope
ră de construire a României socia
liste. O expresie recentă a acestei 
frății a constituit-o lupta împotriva 
inundațiilor, cîrid români, maghiari 
și alte naționalități, ca de atîtea 
ori in furtunoasa lor istorie, și-au 
apărat cu forțe unite pămîntul pa
triei — apoi munca de refacere, aju
torul material acordat de stat, solida
ritatea cu cei loviți de inundații a 
Întregului popor — mărturii grăitoare

Deunăzi, am avut prilejul 
să stau de vorbă cu repor
terul unei prestigioase re
viste burgheze din Europa 
occidentală despre rezolvarea 
problemei naționale în patria 
noastră ; oaspetele părea 
bine intenționat, dar super
ficial documentat asupra rea
lităților de la noi. Discuția
nu ne-a îngreunat-o faptul că vor
beam, în sensul strict al cuvîntului, 
două limbi diferite — impediment 
ușor îndepărtat de excelentul nostru 
tălmaci — cît faptul că nici în sensul 
larg al cuvintului n-am izbutit să 
găsim un limbaj comun. Mai precis : 
oaspetele nostru a luat cunoștință cu 
interes de tot ce i-am spus despre 
politica marxișt-leninistă a Partidului 
Comunist Român în problema națio
nală, despre măsurile inițiate și des
pre organismele create pentru asigu
rarea egalității în drepturi a tuturor 
cetățenilor patriei noastre, dar ascul
ta vădit nedumerit lămuririle ce i le 
dădeam despre legăturile de fond, 
interne, social-istorice, spirituale ce 
stau la baza înfrățirii dintre poporul 
român și naționalitățile conlocuitoare. 
N-aș vrea să fiu greșit înțeles : nu 
aveam pretenția ca un colaborator al 
unei publicații burgheze să-și însu
șească, într-o discuție, în chip 
marxist, problema națională, și nu 
mă așteptam nici să înțeleagă acele 
legături spirituale din trecut și din 
prezent izvorîte din lupta comu
nă și munca de secole care ne-au 
legat pe noi, fiii români, ma
ghiari, germani și de alte națio
nalități ai acestui pămint ; m-a sur
prins însă excesivul interes pe care-1 
acorda mai cu seamă trăsăturilor for
male și nu de conținut ale acestor le
gături. Firește, marxism-leninismul 
nu disprețuiește cadrul legislativ al 
egalității în drepturi. Se știe, de pil
dă, cită importanță acorda Lenin, așa 
cum reiese din însemnările redactate 
in ultimii săi ani. reglementării prin 
lege a acestei probleme — dar, pentru 
noi, frăția dintre poporul român Și 
naționalitățile conlocuitoare e un a- 
devăr pătruns în inimile și mințile 
noastre, inainte de orice, ca urmare a 
soartei noastre comune, a interese
lor noastre comune.

Victoria de importanță istorică a 
insurecției armate ne-a asigurat tu
turor posibilitatea făuririi unei vieți 
noi, în care am lichidat atît asupri
rea socială, cît și pe cea națională.

ÎNTRE GUVERN Șl SIN 

DICATE

r
REDESCOPERIREA

DOBROGEI
Reportaj de Traian COȘOVEI

(Continuare în pag. a V-a)
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5 000
2 225 mc 

lemnos, 30 
kWh energie 

189 tone 
peste 17 000

Folosirea 
a mate- 
și ma- 

aplicarea

ș.a.

(Continuare 
în pag. a II-a)
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Măreață sărbătoare, 
te intîmpinăm cu bucuria 
împlinirilor noastre socialiste!

A/VVVVVVA/AAZVVVVVVVVVVVVVVVVVVV'VVVVVV'/

DIN SCRISORILE
SOSITE LA REDACȚIE

CU SPRIJINUL CETĂȚENILOR

(Urmare din pag. I)

o-

termocentralei Ro- 
au predat monto-

27 milioane și, respectiv, cu 
milioane lei sarcinile inițiale 
plan pe perioada 1966—1970.Comi- 

Partidului 
tovarășului 
NICOLAE

de zile mai
constructorii de

Preocupă- 
noastre în această direcție 

îmbrăcînd for- 
și metode variate, în funcție

(Urmare din pag. t)

în întrecerea 
listă desfășurată 
cinstea zilei de 23 Au
gust, membrii coopera
tori și lucrătorii din 
cooperația meșteșugă
rească au obținutînsem* 
nate realizări în îndeplinirea 
sarcinilor. Astfel, prevederile 
planului de producție pe pri
mele șapte luni ale acestui an 
au fost depășite cu 279 milioane 
lei ; la livrările de mărfuri că
tre fondul pieței s-a realizat o 
depășire de plan de peste 102 
milioane lei, iar la export pla
nul a fost depășit cu 2 la sută.

Raportînd aceste succese în- 
tr-o telegramă adresată 
tetului Central al 
Comunist Român, 
secretar general 
CEAUȘESCU, Comitetul Execu
tiv al UCECOM asigură Comi
tetul Central că membrii coo
peratori și lucrătorii din coope
rația meșteșugărească vor munci 
cu elan sporit pentru realizarea 
și depășirea planului pe anul 
1970. pentru ridicarea calității și 
creșterea operativității în activi
tatea de deservire în vederea sa
tisfacerii în condiții tot mai 
bune a cerințelor populației, 
pentru sporirea producției bu
nurilor de consum și a celei 
destinate exportului într-o gamă 
diversificată, adueîndu-și astfel 
contribuția la ridicarea bună
stării poporului, la înflorirea pa
triei.

socia- 
în

mestrul III 1971, va începe să 
producă cu peste 90 la sută din 
capacitatea proiectată încă din 
trimestrul IV a.c., urmind ca în 
final să realizeze 8 700 tone uti
laj petrolier.

Raportează îndeplini
rea înainte de termen a 
planului cincinal la pro
ducția globală indus
trială trei unităt* economi
ce din județul Ialomița. Fabrica 
de confecții Călărași a obținut 
peste prevederile inițiale ale pla
nului cincinal o producție supli
mentară în valoare de 150 mili
oane lei, iar Uzina de reparații 
Ciulnița și Fabrica de nutrețuri 
combinate Căzănești au depășit 
cu 
34 
de

De la începutul anu
lui și pînă acum, la Uzi
na de țevi din Roman 
s-a realizat o producție globală 
suplimentară în valoare de a- 
proape 28 milioane lei. S-au 
produs peste plan 5 661 tone țevi 
și 91 tone prăjini grele pentru 
foraj. Livrările la export ale u- 
zinei au fost cu aproape 4 mi
lioane lei valută mai mari de- 
cît prevederile. S-au obținut în 
acest an economii de 5.5 milioa
ne lei la prețul de cost și redu
ceri ale consumurilor specifice' 
de 742 tone de metal, 2 239 tone 
combustibil, 969 000 kilowați/oră 
energie electrică.

TABLOUL REALIZĂRILOR

Importante lucrări în 
avans față de grafic au 
executat pînă în prezent con
structorii grupului de șantiere 
din Tîrgoviște. Atelierele de 
montaj, armături și vopsitorie de 
la Uzina de utilaj petrolier din 
Tîrgoviște vor intra în funcțiune 
In luna septembrie a.c., cu 3 
luni înainte de termen. Tot în 
luna viitoare, cu un an mai de
vreme, sectorul forjă generală 
va începe să producă peste 2 000 
tone piese matrițate. Inginerul 
șef al Uzinei de utilaj petrolier. 
Alexandru Chiru, ne-a informat 
că un alt obiectiv de mari pro
porții — hala mecanică generală 
și construcții metalice — prevă
zut să intre în funcțiune în tri-

Cu 20 
devreme, 
pe Șantierul 
gojelu—Gorj 
rilor stația de 6 kilovolți. De ase
menea, și-au devansat propriile 
angajamente constructorii de Ia 
corpul bunker degazori și de la 
corpul cazanelor. în cinstea zi
lei de 23 August au început, îna
inte de termen, lucrările de tur
nare a fundației la primul din 
cele 4 cazane prevăzute a se con
strui pentru etapa a Il-a a 
termocentralei. La construcția 
platformei cazanului se folosește 
b soluție originală. Cazanele vor 
fi suspendate pe stîlpi de 92 m 
înălțime, de unde vor porni co
șurile de fum pînă la cota 250 
m — cea mai înaltă construcție 
din țara noastră.

a zeci de alte măsuri de creștere a 
rentabilității întreprinderilor, a fie
cărui produs au făcut posibilă 
realizarea, numai în șase luni din 
acest an, a unui volum de 497 mili
oane lei beneficii peste plan.

Rezultatele fructuoase înregistrate 
în acest an de colectivele de între
prinderi, adăugate celor din primii 
patru ani ai actualului cincinal, ne 
dau convingerea certă că obiectivele 
stabilite de Congresul al IX-lea al 
partidului vor fi înfăptuite cu succes, 
integral, de industria Capitalei. De 
altfel, încă de pe acum, 70 de între
prinderi au raportat realizarea 
integrală a sarcinilor cincinalului la 
producția globală-

— Ne-ați putea releva citeva din 
mijloacele și metodele folosite de co
mitetul municipal de partid, de orga
nizațiile de partid și comitetele de 
direcție din unitățile industriale pen
tru evidențierea și punerea in va
loare a rezervelor, a resurselor in
terne disponibile în vederea realiză
rii planului și a angajamentelor ?

— Bilanțul succeselor amintite
glindește în chip grăitor maxima con
centrare a energiilor și forțelor crea
toare ale tuturor colectivelor între
prinderilor bucureștene. 
rile 
au fost multiple, 
me .' 
de specificul fiecărei unități. Așa, de 
pildă, la începutul trimestrului II, o 
serie de întreprinderi înregistraseră 
unele rămîneri în urmă, producția nu 
decurgea ritmic. Biroul comitetului 
municipal de partid a hotărît ca, la 
20 din principalele produse ale unor 
întreprinderi, să se urmărească zilnic 
producția fizică față de plan. Tn fe
lul acesta, la Uzina de radiatoare, u- 
zina „Electronica", întreprinderea 
„Acumulatorul", fabrica „Flacăra ro
șie" si în alte locuri s-au analizat o- 
perativ cauzele muncii în asalt și s-a 
acordat un sprijin direct pentru înlă
turarea neajunsurilor constatate. în 
alte cazuri, membrii biroului comite
tului municipal de partid, repartizați 
în întreprinderile ce aveau greutăți 
în realizarea unor indicatori ai nla-. 
nului — la uzinele „Automatica" si 
„Semănătoarea", Fabrica de mașini- 
unelte și agregate etc. — au inițiat a- 
nalize sistematice, de obicei săptămî- 
nale, asupra ritmului realizării sarci
nilor de Dlan..

Țin să subliniez faptul că în acti
vitatea de îndrumare și control pen
tru îndeplinirea sarcinilor economice, 
comitetul municipal de partid a pro
movat unele metode noi, mai directe 
de lucru cu organizațiile de partid și 
conducerile întreprinderilor. Colecti
vele trimise în întreprinderi — avînd 
în componența lor oameni de stric 
specialitate — au ajutat conducerile 
unităților, organizațiilor de partid res
pective să soluționeze pe loc sau să 
găsească rezolvarea în perspectivă a 
unor probleme tehnice și economice 
foarte precise. Procedînd astfel, în 33 
de întreprinderi mari din Capitală 
s-au depistat în ultimele luni resurse 
suplimentare de creștere a producției 
pe acest an cu 100 milioane Iei. de 
reducere a cheltuielilor planificate cu 
44 milioane lei, de mecanizare a unor 
operațiuni manuale reprezentînd mun
ca a 700 muncitori și altele. Ac
țiuni asemănătoare am inițiat și in 
alte scopuri : extinderea cooperării 
dintre întreprinderile din trei mari 
centrale industriale din ramura con
strucțiilor de mașini, identificarea u- 
nor resurse pentru suplimentarea li
vrărilor la export și reducerea impor
tului, asigurarea 
tru lucrările de 
tarea termenelor 
une a unor noi 
ducție.

Neîndoielnic, rezultatele de pînă a- 
cum ale colectivelor din industria 
Capitalei ar fi fost mal rodnice dacă 
în unele fabrici și uzine nu s-ar fi 
nianifestat în această perioadă anu
mite deficiențe de natură tehnică și 
organizatorică. Bunăoară, sînt între
prinderi unde respectarea tuturor 
obligațiilor contractuale nu a de
venit lege, unde nu 
ționat hotărît pentru 
desfacerii produselor și a 
vizionării tehnico-materiale. pentru 
folosirea judicioasă a capacităților de 
producție, modernizarea unor produse 
si asimilarea altora cu caracteristici 
tehnico-funcționale superioare.

Tov. Voicu Tănaae 
din Brăila ne scrie că 
o preocupare perma
nentă a edililor o con
stituie grija pentru 
modernizarea orașului, 
pentru ridicarea lui la 
nivelul noilor cerințe 
urbanistice. O bună 
parte a investițiilor ce 
se fac in acest scop 
este alocată pentru în
treținerea și amenaja
rea străzilor și altor 
artere de circulație. 
De la începutul aces

tui an au fost complet 
refăcuta 15 străzi, pe 
care s-au turnat peste 
60 000 mp de îmbrăcă
minte asfaltică, s-au 
executat trotuare noi 
pe o lungime de circa 
33 000 mp etc. Acțiunea 
de modernizare a stră
zilor se desfășoară in
tens în cartierele 
„Brăilița", „1 Mai", 
„Radu Negru" precum 
șt pe străzile Toamnei, 
Sandu Aldea și altele. 
De asemenea, comite-

tul executiv al consi
liului popular Județean 
a aprobat, recent, încă 
un milion lei pentru a- 
menajarea altor străzi: 
Walter Mărăcineanu, 
Flacăra Roșie etc.

Eforturilor materiale 
făcute de stat li se a- 
daugă sprijinul locui
torilor orașului. Mo
bilizați de deputați, ei 
au prestat in cursul 
acestui an mai bine de 
100 000 ore muncă pa
triotică.

GREȘEALA PĂLĂRIERULUI
Pățania ne-o relatea

ză loan Borzaș din o- 
rașul Dej. In mai și-a 
cumpărat o pălărie 
neagră, produs al fa
bricii de pălării din Ti
mișoara. Pe căptușeală 
scria : „Elegant", Cum 
să n-o iei ? Așa a și 
făcut. Insă la scurtă 
vreme după aceea l-a 
prins o ploaie prin o- 
raș și cetățeanul t-a

întors acasă cernit. De 
pe borul pălăriei „E- 
legant" picura pe hai
ne un soi de cerneală 
neagră sau tuș, incit 

simplu nu 
pot purta", 

îi

„pur și 
le mai
Sesizată, fabrica . 
răspunde : „Vă rugăm
să ne-o trimiteți pe a- 
dresa întreprinderii, cu 
mențiunea : -în aten-

ția tov. director»". Și 
cetățeanul a»expediat-o 
„în atenția tov. direc
tor", însă tov. direc
tor... nu i-a dat nici o 
atenție. Așa se explică 
faptul că acum omul 
te adresează redacției. 
Cu o muncă de mântu
ială n-o să ne deter
mine nicicînd să ne... 
scoatem pălăria.

0 FRUMOASĂ CARTE DE VIZITĂ

documentației pen- 
investiții și respec- 
de punere in funcți- 
capacități de pro-

Rucăr — o așezare 
pitorească, situată pe 
meandrele Dîmboviței, 
la poalele Carpaților. 
In cartea de vizită a 
acestei comune — ne 
informează tov. Gh. 
Ungureanu :— sint în
scrise multe înfăptuiri, 
de două ori fiind 
clarată 
țară în 
triotică 
tăți.

Aici au fost 
folosință, în

de
vafruntașă 

întrecerea pa- 
dintre tocatt-

date in 
ultimul

timp, numeroase o- 
biective social-cultu- 
rale și edilltar-gospo- 
dărești. Azi comuna se 
mindrește cu un liceu 
și o școală generală în 
care învață fiii satului, 
două cămine culturale, 
trei dispensare, o baie 
publică, două magazine 
universale, brutării 
etc., iar de curînd a 
fost terminată elec
trificarea întregii co
mune.

Pe agenda de lucru

a primarului comunei, 
Gheorghe Miloș, 
consemnate noi pla
nuri de viitor.
fel, nu peste mult timp 
se va termina sistema
tizarea localității, 
vor asfalta căile 
acces principale și 
va moderniza piața 
munală ; de asemenea 
se va construi un local 
pentru prestări de ser
vicii și un hotel tu
ristic cu 150 de locuri.

sînt
Ast-

se
de
se 

co-

s-a ac- 
asigurarea 

apro- VARIATIUNI PE 0 TEMĂ VECHE

Un nou tip de autocamion
BRAȘOV 

„Scînteii", 
Cu prilejul vizitei făcute 
nul trecut 
șantiere de 
Capitală, tovarășul 
Ceaușescu a recomandat să fie 
asimilate cît mai repede în fa
bricație autovehicule și- utilaje 
de construcții de mare capaci
tate și eficiență economică. Por
nind de la această indicație, 
constructorii de autocamioa
ne din Brașov au realizat 
într-un timp record autocamio
nul 14BA, de 140 CP, echipat 
cu instalații de mare capacitate 
pentru transportul betoanelor 
pe șantiere. Noul autocamion 
are o greutate portantă utilă de 
13,1 tone și dezvoltă o viteză de 
pînă la 65 kilometri pe oră. 
Primele 5 autocamioane au și 
fost expediate constructorilor 
bucureșteni.

(Corespondentul
N. Mocanu). —

" 1 " ■ a-
pe mai multe

! construcții din 
Nicolae

— Rezultă, deci, că in întreprinderi 
există ‘ . ....... ’
care iși așteaptă o mai deplină fruc
tificare în perioada următoare.

— Aș Vrea să mă opresc, în primul 
rînd, asupra posibilităților mari exis
tente în industria Capitalei în ce 
privește folosirea mai bună a mași
nilor și utilajelor. Deși indicele de u- 
tilizare a fondului de timp disponibil 
al mașinilor-unelte a crescut în uzi
nele constructoare de mașini cu 5.3 
la sută. în trimestrul II a.c. față de 
perioada corespunzătoare a anului 
trecut, ajungind la 62,7 la sută, mai 
sînt încă însemnate rezerve de spo
rire a acestui indicator.

Analizele întreprinse în prima ju
mătate a anului au permis să se sta
bilească' în fiecare uzină și centrală 
industrială măsuri concrete în acest 
domeniu, care au nrins viață.

întreprinderile din industria Capi
talei pot obține rezultate superioare 
si în domeniul diminuării cheltuieli
lor materiale de producție, al redu
cerii celorlalte elemente ale prețului 
de cost, al creșterii rentabilității pro
duselor.

De altfel, cu prilejul recentelor a- 
dunări generale ale salari atilor, care 
au avut loc în întreprinderi, au fost 
scoase în evidență mari posibilități 
in toate aceste domenii, s-au făcut 
mii de propuneri pentru fructificarea 
lor neîntîrziată, în interesul încheie
rii cu succes a planului pe acest ul
tim an al cincinalului actual și asigu
rării unui demaraj viguros produc
ției din anul viitor.

Convorbire consemnată de 
loan VLANGA

reale posibilități și rezerve

Este vorba de pro
gramul de noapte al 
farmaciilor. Două scri
sori sosite în aceeași 
zi dezvăluie incorecti
tudinea. Să-l ascultăm 
pe Iosif Colibaba din 
Satu-Mare (Avram 
Iancu 11). Avînd ne
voie, noaptea, de un 
calmant (știți cum e 
pîrdalnica durere de

măsele!) s-a dus la 
farmacia 8, care era de 
serviciu. Enervat de 
deranj, farmacistul t-a 
arătat, furios, afișul, de 
pe geam : „Intre orele 
21,30 și 7,30 medica-, 
mentele se eliberează 
numai pe bază de fa
țete urgente". A răbdat sta : nu alerga noap- 
omul pînă dimineața, tea după calmante ca 
cînd și-a cumpărat, de să nu te enervezi.

ta aceeași farmacie, șl 
tot fără rețetă, două 
fiole de algocalmin. De 
unde se vede că se im
pun măsuri severe 
privind îmbunătățirea 
programului de noapte 
al farmaciilor. Pînă u- 
na-alta, morala cazului 
relatat pare a fi aega-

TERAPEUTICĂ NEINDICATĂ
învățătorul pensionar 

Vasile Bălan, din Bir- 
zava de Arad, ne scrie 
cu năduf : „In 30 iu
nie am trimis, prin 
mandat poștal, între
prinderii de industrie 
locală „Cheile Dornei". 
suma de 330 lei repre- 
zentînd contravaloarea 
a treizeci de pachete

de nămol terapeutic 
pentru tratament la 
domiciliu. După citeva 
zile, primesc o adresă : 
„Astăzi, 17 iulie, vă 
expediem nămolul prin 
poștă"...

Nu l-a primit nici 
azi. S-o fi... inămolit 
pe undeva. Sau nici

n-a plecat din turbă 
rie ? Invităm la serio
zitate in relațiile între
prinderii cu cetățenii. 
Fapt este că, dacă nă
molul terapeutic poate 
să vindece omul, aș
teptarea lui la nesfir- 
șit îl „îmbolnăvește" 
de-a blnelea.

MAI „CONCRETĂ" NICI CĂ
scrisoarea 

satul 
lo-

Primind 
unor tineri din 
Mareea, comuna 
nești (Vîlcea), în care
se relata că la căminul 
lor cultural nu s-a mai 
organizat nimic de 6 
luni, am trimis-o spre 
rezolvare comitetului

județean pentru cultu
ră și artă. Azi am pri
mit răspunsul. Năs
trușnic răspuns ! După 
ce se confirmă cele 
sesizate, ne scrie tex
tual : „S-au stabilit ca 
măsuri concrete o mai 
strinsă legătură între 
directorul căminului

PUTEA
cultural și secretarii or
ganizațiilor de tine
ret"... Strașnică mă
sură ! Mai „concretă" 
nici că se putea. Și, 
pentru că veni vorba, 
cu inactivitatea cămi
nului cultural din Mar
eea cum rămîne ?

■ ■■■■■■■■■
(Urmare din pag. I)
stituie marele Sistem hidroenergetic 
și de navigație de la Porțile de Fier, 
pe care-1 construim în colaborare cu 
R.S.F. Iugoslavia. Acest mare obiec
tiv hidroenergetic, situât pe primul 
loc în lume după capacitatea unitară 
a hidroagregatelor cu care este în
zestrat — turbine Kaplan de 178 MW 
— și pe locul al doilea în Europa din 
punct de vedere al capacității ener
getice totale, a început să producă. 
Evenimentul a avut loc la 14 august 
a.c. — cu 45 de zile înainte de ter
menul planificat — cînd s-a realizat 
primul paralel între hidroagregatul 
nr. 1 și stația electrică de transfor
mare. în timpul probei de 72 de ore, 
începută imediat după primul paralel, 
agregatul s-a comportat ireproșabil, 
astfel că el a intrat definitiv în func
țiune.

Eforturile mari de investiții fă
cute de statul nostru pentru dezvol
tarea energeticii s-au materializat în 
rezultate remarcabile. Cîteva cifre 
sînt semnificative pentru ilustrarea 
lor. Puterea totală nou instalată din 
1966 și pînă în prezent în centrale 
este de 3 700 MW. iar pînă la sfîrșitul 
anului aceasta se va ridica la circa 
4 200 MW, față de 4 000 MW cît s-a 
prevăzut în Directivele Congresului 
al IX-lea al P.C.R. Dublîndu-se in 
actualul cincinal, producția de ener
gie electrică va atinge în 1970 aproxi
mativ 35 miliarde kWh, nivel care 
nici pe departe nu mai poate fi com
parat cu producția de circa un miliard 
kWh atinsă în anul de vîrf al eco
nomiei antebelice. Rezultatele politi
cii profund științifice a partidului 
nostru de dezvoltare în ritm supe
rior a energeticii și electrificării 
țării apar și mai pregnant dacă a- 
mlntim că indicele de devansare a 
producției de energie electrică fată 
de producția industrială, care în 1959 
(raportată la anul 1950) era de nu
mai 1,11, iar în 1965 de 1,24, va a- 
junge la sfîrșitul actualului cinci
nal la aproximativ 1.3. S-a asigurat, 
practic, avansul necesar în dezvol
tarea energeticii față de celelalte 
ramuri, alimentarea cu energie elec

trică și termică a industriei, a celor
lalte ramuri economice, ca și a popu
lației avînd loc azi în condiții net 
superioare celor de acum cițiva ani.

Am privit de fiecare dată puter
nica dezvoltare a energeticii noastre 
in strinsă corelare cu înaltul dina
mism al economiei naționale, cu ten
dința ei accentuată de modernizare. 
Pornind de la aceste considerente 
realiste, să vedem care sînt. princi
palele obiective ale dezvoltării vii
toare a ramurii energiei electrice, 
așa cum au fost ele stabilite de Di
rectivele Congresului al X-lea al 
partidului. Producția de energie elec-

lîngă centrala electrică de la Ișalni- 
ța, care este în prezent cea mai im
portantă din sistemul energetic și 
care folosește lignit drept combustibil 
de bază, în prezent se desfășoară con
strucția unei noi centrale pe bază 
de lignit, la Rogojelu, in imediata 
apropiere a zăcămintului, care va dis
pune de o putere de peste 1 700 MW 
și va fi înzestrată cu grupuri avînd 
puteri unitare mari, pînă la 330 MW. 
La centrala termoelectrică Deva vor 
fi instalate și puse în funcțiune, pînă 
in 1971, încă două grupuri de cîte 
210 MW, pe lingă cele două care fur
nizează de-acum energie electrică.

nomia națională, dacă ținem cont că 
numai în 1970 sînt necesare aproxi
mativ 10 milioane tone de combusti
bil convențional pentru obținerea 
producției prevăzute de energie elec
trică și termică. Ne propunem, de 
asemenea, să acordăm o atenție spo
rită reducerii pierderilor de energie 
electrică, creșterii randamentelor de 
utilizare a diferitelor forme de ener
gie și folosirii economice a resurse
lor energetice secundare, rezultate în 
urma proceselor tehnologice indus
triale. Paralel cu aceasta, este nece
sară o acțiune susținută la consuma
tori de energie din toate ramurile in-

Creșterea producției de energie electrică
trică va crește la 55-»57 miliarde de 
kWh în 1975 și la 80—82 miliarde 
kWh în 1980. Reține, totodată, aten
ția faptul că România va intra în 
perioada anilor 1971—1980 în rindu- 
rile țărilor care produc energie nu- 
clearo-electrică.

în cincinalul următor va continua 
într-un ritm susținut construirea de 
centrale cu combustibili clasici, pre
cum și instalarea de noi grupuri cu 
puteri unitare mari în unele termo
centrale existente. Puterea ce va fi 
Instalată în centralele electrice în 
perioada 1971—1975 este estimată la 
6 000 MW’, ceea ce aproape echiva
lează întreaga putere instalată exis
tentă în România la sfîrșitul anului 
1970. Valorificarea în condiții econo
mice a unor cantități crescinde de 
lignit — în conformitate cu Directi
vele Congresului al X-lea al P.C.R 
— se va realiza prin amplasarea noi
lor centrale, dotate cu agregate 
avînd parametri ridicați, in vecină
tatea bazinelor carbonifere mari. Pe

Se va ajunge, astfel, ca în 1975 pon
derea lignitului în consumul total de 
combustibil să se ridice la 25.4 la 
sută, față de 20.2 la sută cit este in 
prezent

Valorificarea superioară a resurse
lor energetice primare va trebui insă 
realizată și pe calea scăderii con
tinue a consumurilor specifice de 
combustibil. Evoluția an de an a a- 
cestui important indicator oglindește 
eforturile depuse de personalul de 
exploatare al centralelor electrice. în 
1969, consumul de 352 kg combustibil 
convențional pentru 1 000 kWh ener
gie electrică a fost unul din cele mai 
reduse pe plan mondial, dar el nu 
poate fi considerat ca o limită. Sar
cinile de perspectivă stabilesc pen
tru cincinalul 1971—1975 o scădere 
medie pe economie a consumurilor 
de combustibil, carburanți și energie 
electrică cu circa 8 la sută. Iar pen
tru perioada 1976—1980 cu încă 5—6 
la sută. Ne putem da seama ce în
seamnă aceste procente pentru eco-

dustriale pentru reducerea consumu
lui specific de energie electrică și 
termică pe unitatea de produs și un 
mai sever regim de economii.

De mare actualitate și importanță 
economică este accentuarea folosirii 
bogatelor resurse hidroenergetice de 
care dispunem. Astfel, pe rîurile țării 
vor fi construite, în anii următori, noi 
obiective hidroenergetice. Intrarea în 
funcțiune la capacitate nominală a 
marii hidrocentrale de la Porțile de 
Fier, care va avea loc în cursul anu
lui viitor un aport de peste 1 000 MW 
la puterea instalată a țării. Va urma 
apoi o nouă serie de hodrocentrale. 
din care pe primul plan se situează 
cea de pe Lotru, amplasată în sub
teran, cu o putere instalată totală de 
500 MW. Centrale de vîrf de mare 
putere, dispunînd de lacuri de acu 
mulare importante, vor fi realizate 
pe Someș — la Mărișelu. de 220 
MW și la Tarnița, de 45 MW — pe 
Sebeș. Oltul mijlociu și pe Și
ret. Trăgînd învățăminte din pe-

rioada inundațiilor care s-au abătut 
asupra țării noastre anul acesta, va 
trebui să dăm o mare atenție con
struirii cu prioritate a acelor baraje 
care, pe lingă folosința energetică 
sau, combinată cu aceasta, și alte fo
losințe complexe, să servească pe vii
tor la apărarea unor bazine contra 
inundațiilor. Cît privește Dunărea, al 
cărui bogat potențial hidroenergetic 
oferă încă însemnate resurse, ea con
stituie obiectul unor studii avansate 
privind realizarea de noi obiective, 
în colaborare cu țările riverane : în 
zona Islaz-Somovlt cu R.P. Bulgaria 
și in zona Gruia-Rodujevac cu R.S.F. 
Iugoslavia.

în anii următori se vor construi 
nei linii electrice de transport și sta
ții de transformare. Se vor da în ex
ploatare peste 2 000 km de linii de 
220 și 400 kV, cum sînt cele de 
400 kV de la Porțile de Fier spre 
Slatina, spre Rovinari și București, 
precum și între Deva și Sibiu, liniile 
de 220 kV de la Porțile de Fier spre 
Reșița, între București și Brazi etc. 
Cincinalul viitor va marca, de aseme
nea, sfîrșitul acțiunii de electrificare 
a tuturor satelor țării. Se va inten
sifica astfel electromecanizarea pro
ceselor de producție în agricultură și 
zootehnie și se vor asigura cantitățile 
de energie necesare noilor sisteme de 
irigații, ca și consumului casnic. Un 
mare accent se va pune, in continuare, 
pe extinderea termoficării. în acest 
scop, cel puțin 35 la sută din puterea 
nouă ce se va instala în centralele 
termoelectrice va fi realizată cu a- 
gregate de termoficare. Totodată, vor 
crește cantitățile de căldură livrate 
populației, ajungîndu-se în 1975 la 
55—57 milioane Gigacalorii.

Ca ramură-cheie a industriei, ener
getica va beneficia de importante 
fonduri de investiții, pe care va tre
bui să le utilizăm cu cea mai mare 
răspundere, astfel ca să obținem la 
fiecare leu cheltuit maximum de efi
ciență economică. Vastul program de 
investiții prevăzut de cincinalul ur
mător pentru sectorul energetic pre
supune eforturi coordonate din par
tea celor trei principali factori care 
vor concura la realizarea lui : pro

iectant!, executanți și beneficiari. 
Este de menționat că reunirea aces
tor factori de către ministerul nostru 
a constituit o experiență pozitivă 
care a făcut posibilă, în permanență, 
o judicioasă corelare a diverselor e- 
tape de desfășurare a lucrărilor.

înfăptuirea întocmai a programu
lui de investiții ce revine ramurii 
noastre în viitorul cincinal necesită, 
însă, adoptarea unor măsuri deose
bite, care să asigure punerea în 
funcțiune la termen a noilor obiec
tive și atingerea cît mai rapidă a 
parametrilor proiectați. Dintre acestea 
amintesc crearea de grupe de proiec
tare pe lîngă marile șantiere, scur
tarea duratelor de execuție a lucră
rilor de construcții, intensificarea 
mecanizării muncii și folosirea la ca
pacitatea normală a utilajelor din do- 
tație. Este necesar, totodată, ca fie
care dintre noile lucrări de investiții 
să se obțină cu costuri cît mai reduse, 
în acest sens, ministerul nostru și-a 
propus să inițieze analize comune ale 
specialiștilor din proiectare, din uni
tățile beneficiare și de execuție sore 
a fi găsite soluții pentru reducerea 
ponderii lucrărilor de construcții- 
montaje în totalul investițiilor. în 
sfîrșit. pentru fiecare obiectiv în par
te se vor elabora grafice co
ordonatoare. bazate de regulă pe me
toda „drumului critic", urmărindu-se 
în mod special terminarea integrală 
a tuturor instalațiilor aferente unui 
obiectiv, astfel îneît Ia punerea aces
tuia în funcțiune să se atingă în cel 
mai scurt timp capacitatea prevăzu
tă în proiect.

Sarcinile care stau în fața energe- 
ticienilor noștri în viitorul cincinal 
sînt deosebit de mobilizatoare, dar și 
pe deplin realizabile. Sînt convins 
că, muncind cu perseverență și ab
negație ca și pînă acum, muncitorii, 
tehnicienii și inginerii din sectorul e» 
nergiei electrice se vor angaja cu 
toate eforturile pentru înfăptuirea cu 
succes a sarcinilor mari și complexe 
trasate energeticii de Congresul al 
X-lea al partidului, aducindu-și ast
fel contribuția la înflorirea continuă 
și progresul multilateral al României 
socialiste.

I------ ---------------------------------------
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| Nu mai știți 
| și altă placă?

Iîn Piața Decebal din orașul 
Bistrița au fost date în folosin
ță, de anul trecut și pînă acum,

1 720 de apartamente. Locatarii
lor nu prea primesc însă scri
sorile la noile adrese, pentru că

I blocurile nu au cutii poștale la 
fiecare scară. în jurul acestei 
probleme s-a încins o dispută 
care durează de luni de zile. „Să

I le pună locatarii" — susține în
treprinderea de gospodărie co
munală. „Este o obligație a în-

Itreprinderii de gospodărie co
munală" — afirmă asociația de 
locatari. Fiecare — cu placa lui.

I Poate că se găsește totuși cineva 
să le-o schimbe. Bunăoară, 
Poșta. N-ar putea înălța ea oare 
în mijlocul orașului o clădire în

Icare fiecare locatar să aibă o 
căsuță la Post restant ?

| Cu ochi și cu
| sprîncene

I Comisia de judecată de la 
Trustul de construcții Argeș a

Iavut pe rol un litigiu destul de 
delicat: pe șantierul Pitești-nord 
a fost plătită suma de 67 774 lei, 
cu titlu de „manoperă", pentru

I lucrări neexecutate, dar... pon
tate ! In fața comisiei n-a fost 
chemat însă nici un șef de lot,

Ișef de echipă, contabil, econo
mist sau pontator, ci... 282 de 
muncitori. La intervenția comi
tetului sindicatului, comisia de

I judecată a dat ciștig de cauză 
muncitorilor. Conducerea trustu-

Ilui s-a ădresat imediat tribuna
lului. Vrea să se judece cu cei 

282 de dulgheri, zidari sau săpă
tori pînă în pînzele albe. Bună
oară, de la Ion Neacă pretinde... 
6 lei, de la Filuța Pîrvuță — 17 
lei, iar de la Constantin Cristea 
-— 18 lei. In schimb, de la cei ce 
au condus activitatea pe șantier, 
au pontat și au calculat suma de 
mai sus nu pretinde nimic. Nu 
este cam cu ochi și cu spfîncene 
toată această poveste 7

I s-a făcut
„bagajul*'

• Personalul 1003 plecase din 
I stația Bucuresti-Nord spre

Craiova. Cu un ultim efort. Ma
rin Vîlvoi din comuna Orbească 

Ide Sus (Teleorman) a reușit to
tuși să-l prindă. După cîteva 
minute, a spart geamul unei uși 

Iși a intrat în vagonul de bagaje.
Aici spera că nu va veni nimeni 
să-l întrebe de biletul de călă- 

Itorie. în vagon se afla însă chiar 
șeful de tren, care a tras sem
nalul de alarmă. Trenul s-a oprit 
imediat (și, în paranteză fie 

Ispus, avea să înregistreze o în- 
tîrziere de aproape o oră), dar, 
după ce i-a aplicat cîteva lovi- 

Ituri șefului de tren, musafirul 
nepoftit din vagonul de bagaje 
a reușit să dispară. Nu mult 

Idupă aceea însă a fost identifi
cat și arestat. Acum „bagajul" 
(dosarul penal) este gata. îl aș- 

Iteaptă o călătorie sigură spre 
instanța de judecată. Și... mai 
departe.

I Nu așa 

' e moda
în Brașov, pe Aleea Carpați, sa 

) construiește o casă de mode, am- 
I plasată pe locul unora dintre 

fortificațiile vechii cetăți de 
Ipe teritoriul orașului. Din acest 

motiv, proiectul de construcție 
prevedea efectuarea în prealabil 

| a unor cercetări arheologice și 
punerea în valoare a fundațiilor 

I cetății prin includerea lor în zi- 
| durile de la subsolul noii clă

diri. In final, prin aceasta, casa 
| de mode dobindea încă un punct 
i de atracție pentru vizitatori. Cu 

prilejul unui control recent efec- 
I tuat de direcția monumentelor 

istorice și de direcția de sistema
tizare a județului s-a constatat 
însă că fundațiile ce trebuiau 

| conservate... nu mai existau !
Constructorul s-a grăbit să le 

I excaveze. Sperăm că acum foru- 
I rile in drept se vor grăbi și ele 

cu sancțiunile'de rigoare.

! Mai e și altă 
soluție

De la Săvinești pînă !n satul 
Traian, comuna Zănești, circulă 
zilnic un autobuz al întreprin
derii de transporturi auto Pia
tra Neamț. într-una din zilele 
trecute însă, întreprinderea men
ționată a anunțat că va suspen
da cursele de autobuze de pe a- 
ceastă rută. Motivul 7 între Ză
nești și Traian, pe o porțiune de 
3 kilometri, drumul este foarte 
stricat. Originală soluție ! Că 
doar nu era să se repare dru
mul : ar fi fost prea complicat 1

Rubrica redactata da i 
Dumitru TÎRCOB 
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Murfatlar... Ostrov... ralazul Mare... Carasu... Nume
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de

al Dobrogei socialiste agri-

Succese care
demonstrează că se poate

mai mult

Dpbrogei 
umanism,

țară 
so- 
un 

par-

res- 
ju- 
are

. .amintirile — Îndepărtate, desigur

epopee și o mare 
lire a țărai ‘ “

dialog 
munci- 

Dobrogea

ca intr-un 
ciudat, apoi 
șiroia pe de 
la ei să bea

la 
asta, „jumuleați" orzul. Ce 
ce griji, ce probleme aveți 
Griul l-ați recoltat în zece

„Actul de

.■nai duioasă și mai adevărată decit 
pe acest pămînt, pe care și iarba și 
rouă erau atît de rare și greu 
văzut !

a-
î’.i-
re-

naștere11

pe toată Dobrogea sau 
actualele 

Tulcea,

mare și
cu cana. Apa le 
și femeia strigă 
să nu risipească. In timp ce 
mai răsăriți se adăpau, „în-

ștrăvechi din Dobrogea. Astâzi, stațiune viticolâ, ferma I.A.S., C.A.P., sistem de irigații — realități noi din noua istorie a pămînturilor dintre Dunăre și Mare.

IS--, o» 3tQ.

ol oameni — bărbatul și 
femeia — plantau viță 
de vie. singuri, pe un 
deal, de mult. Mi s-a 

asta amintea de un
film : nu era nici un film, era 
o întîmplare obișnuită, pe un deal, 
într-o amiază de demult. Poate mi 
s-a întîmplat să văd multe aseme
nea scene, pînă cînd ele s-au adu
nat într-una singură, definitivă — 
pe dealurile de la Somova sau poa
te pe povîrnișurile Niculițelului ; 
poate pe platourile înalte, la Lip- 
nița, la Medgidia, la Ostrov sau în 
alte zeci de locuri. Pe atunci, toate 
aceste locuri se puteau confunda 
între ele, devenind unul singur — 
un pămînt boltit către cer, cenușiu, 
brăzdat de rîpi, populat de stranii 
îngrămădiri de stînci, năpădit de 
scaieți, de mărăcinișuri, de colibe. 
In amintirea mea, Dobrogea se pro
filează din adîncul experienței în
depărtate și din adîncul memoriei, 
ca un deal uriaș, pe o zare în amia
ză, pustiu și încețoșat sub cerul ar
zător, jucînd în arșiță, scînteind în 
depărtări, un deal uriaș pe care 
urcă încet, într-o perindare fără 
ifîrșit, femei cu cobilițe pe umăr, 
cu căldări de apă. sacale trase încet 
de măgăruși pe jumătate adormiți 
de căldură, căruțe cu butoaie cu 
apă, copii șl fete cu ulcioare, cu 
sticle cu apă, cărînd la nesfîrșit 
apă, înotînd prin amiaza de foc, a- 
ducînd apa din niște locuri nevăizu- 
te, secrete, puțin știute, descoperite 
numai de ei.

Pe acest deal, în amiază, cei doi 
plantau viță de vie. In marginea 
postaței era căruța cu sacaua aco
perită cu un sac. Din cînd în cînd, 
femeia se ducea și umplea o căl
dare cu apă din butoi, acoperea bu
toiul, aducea căldarea între ei, lin, 
să nu se verse, și cu o cană mare, 
de tablă, lua și turna, împărțea cu 
grijă și cu zgîrcenie la rădăcina fie
cărei vițe. In preajma celor doi 
plantatori, pe rîndurile proaspete 
însemnate cu fire de stuf, se jucau 
trei copii, Intre cinci ani și un an 
— cel mai mic atâtea mai . mult 
într-un cuibar, pe o haină. Nu era 
nici o umbră ; dealul gol, imens, 
descoperit, scăpăra scufundat în ar
șiță. Copiilor li se făcuse, probabil, 
sete : se strînseră în jurul găleții, 
se oglindiră mai întîi 
ochi liniștit, 
băură 
lături 
încet, 
copiii 
cet. să nu risipească", prîslea avu 
ideea să bea direct din căldare și.

ceasta a fost Dobrogea. Aici 
a trăi, a însemnat curaj, e- 
roism ; eroism să ari pămîn
tul, eroism să semeni, e- 

roism să smulgi din mijlocul acestei
naturi bucata de pîine. Țărănimea a 
dus aici o existență aspră, muncind 
cu îndîrjire ca să nu piară, dar spe- 
rînd, năzuind să ducă o altă viață, 
îndestulată și demnă. Și aspirațiile 
ei s-au împlinit. S-au împlinit acum, 
în cei 26 de ani de viață liberă. 
Aici totul a fost obținut, smuls prin- 
tr-o luptă cu mult mai mare decît 
pîinea pentru care se iroseau e- 
nergii. In această disponibilitate de 
energii, în această capacitate de 
luptă, în această Cerbicie a Do
brogei — partidul a descoperit u- 
riașe resurse umane demne pen
tru acțiuni mai mari și le-a dat o 
direcție nouă, angajîndu-le în ma
rea operă de construire a socialis
mului. Se spune că prin iubire, cu 
iubirea răstorni și munții. Cu con
diția ca în focul acelei iubiri să 
torni și ceva oțel. Și să dezvolți o 
industrie grea și din ea să dez
volți mai departe o industrie con
structoare de mașini și un sector 
energetic puternic — și așa mai 
înainte...

Ceea ce a fost de o unică no
blețe este că Partidul Comunist Ro
mân a dezvăluit acestei populații, 
lăsată atîta .
seama naturii și a exploatatorilor, 
i-a dezvăluit,

trăgînd-o spre el, sprijinindu-se să 
se ridice — o răsturnă peste el, în 
țipete de spaimă. Femeia plîngea 
și îi certa cel mai tare — și copiii 
plîngeau, se dezvinovățeau. Dealul 
încremenit în muțenie și arșiță s-a 
înviorat puțin de larma lor. trezit 
de această măruntă catastrofă.

In șirul de jeluiri ale femeii am 
deslușit atunci aceste cuvinte : „că 
omu-i ca iarba și ca roua“. O nimic
nicie, adică — dar mi s-a părut fru
mos, și trist, și adevărat, acolo, sub 
arșița cosmică. Erau cu toții, cu 
grămăjoara lor de vițe, cu copiii 
care răsturnaseră căldarea, ca iarba 
și ca rouă sub soarele neîndurător, 
Unde putea să răsară o comparație

efortul, priceperea pentru a ob
ține depășiri, în fiecare an — îm
potriva secetelor, imipotriva condi
țiilor de climă, împotriva tuturor 
greutăților și uneori a greșelilor, 
a stîngăciilor — depășiri măcar de 
cincizeci, de șaptezeci, de o sută de 
kilograme la hectar.

Cine urmărește graficele de pro
ducție agricole din 1950 pînă în 
1970, la fiecare^ sat și apoi me
dia 
pectiv media pe 
dețe Constanța și 
în față nu numai niște simple 
grafice de producție — ci adevă
rate electrocardiograme, foile da 
temperatură, febra strădaniilor, a 
muncii, a inteligenței unei țărănlmi

ar o dată cu știința com
plexă a cultivării pămîntu- 
lui, a conducerii mașinilor 
și a agregatelor agricole, ță

rănimea Dobrogei a învățat de la 
comuniști un nou mod de a trăi, un 
nou mod de a gîndi, un nou mod 
de existență. Acele hotărâtoare ano
timpuri, acei ani de luptă sînt o epo
pee care nu s-a uitat — nu va fi 
uitată — <ând activiștii partidului au

palu 1 385 tone. Aceste cantități ex
primă numai contractele cu statul 
la grîu.

— Dar, de exemplu, la vremea 
asta, cind Întocmiți balanța griului 
și vă onorați contractele cu statul 
— i-am întrebat — vă mai amin
tiți ce făceați dumneavoastră, pe 
cind lucrați individual ?

Nu se așteptau la întrebare

noaptea, pregăteau terenurile și 
semănau cultura a doua. Ce treburi 
mai aveau ? Lucrările de irigații — 
multe dintre cooperative intră in 
sistemul Carasu, altele vor intra 
mai tîrziu. Apoi : canalizarea sate
lor, reprofilarea cooperativelor pe 
anumite produse, specializarea coo
perativelor pe ramuri, pe culturi. 
Și, din nou, construcțiile ; sociale 
— brutării, magazine, școli ; mer
sul lucrărilor la întreprinderile 
sociațiilor intercooperatiste ; 
grășarea vitelor contractate ;
coltarea sfeclei de zahăr, floarea- 
soarelui, lucrările în podgorii, griul 
de elită pentru sămînță, îngrășămin- 
tele chimice, problema asolamente- 
lor. Un „car" de probleme. Pentru

de activiști ai partidului din orașe 
și din mijlocul țărănimii a fost el 
însuși o mare . _ .'
școală de pregătire a țărănimii, de 
introducere in noua viață, de in
troducere in agricultura socialistă, 
modernă. Partidul a reușit să cu
cerească sufletul 
sinceritate, prin

— ne-am întrebat — și, privind pe fe
reastră imensitatea de lanuri înalte 
pînă la ferestrele trenului, lanuri 
dormind în revărsatul zorilor 
unii au spus : „Sîntem abia prin 
Bărăgan". Am urmărit îndelung 
lunecarea trenului prin acel ocean 
de grîu — și abia într-un tîrziu, la ~ 
prima stație, am descoperit că eram 
în Dobrogea spre Bălcescu, Tari- 
verde...

Altădată ne întorceam cu avio
nul de la Tulcea. Din pricina unor 
condiții meteorologice deosebite 
(după norii care alergau împotriva 
noastră prin dreptul ferestrelor 
deduceam furtuna) avionul a 
întîrziat mult în văzduh. După un 
timp de zbor am zărit jos geome
tria albă a unor sisteme de irigații. 
Era cald șl jos de tot se vedeau 
pînze albastre, irizate, de apă. 
Erau ploi artificiale pe mari în
tinderi. 1-p.m arătat repede fiului 
meu : „Uită-te în jos, să vezi sis
temul de irigații din Bărăgan". 
Ne-am uitat mult, pînă cînd — 
surpriză ! — a apărut înaintea 
noastră panglica sinuoasă a Du
nării, brîiele de sălcii ; apoi am 
urmărit îndată un alt vast sistem 
de irigații — și iar o Dunăre, și 
după aceea am zburat mult pe 
deasupra unor imense rețele de 
Irigații înscriind în largi chenare 
fața adîncă a lanurilor. A trebuit 
să mă corectez : „Aici este Bără
ganul, sistemul Bărăgan — i-am 
spus băiatului. Ceea ce am văzut 
întîi erau sisteme parțiale din sis
temul Carasu ; pe urmă a urmat 
incinta Borcea — și abia acuma 
«întem în Bărăgan"...

Dobrogea și Bărăganul, asemănîn- 
du-se și întreeîndu-se în frumusețe, 
In forță și în bogăție. Dobrogea și 
Bărăganul, ca două file dintr-o car
te imensă, ca două părți ale ace
luiași sistem de irigații, pe o parte 
și pe alta a arterei lor uriașe, care 
este Dunărea. Două forțe cosmice 
»le țării — două mari forțe econo
mice, două mari opere ale construc
ției socialiste, legate prin aceleași 
artere uriașe, conducte de oțel, le
gate prin aceleași linii de, înaltă 
tensiune — și amîndouă racordate 
cu toată puterea lor la marile sar
cini ale țării. De Bărăgan s-a știut 
și înainte, Bărăganul a mai exis
tat ca grînar al țării ; Dobrogea a 
izbucnit în acești ani, în toată stră
lucirea ei, din mîinile creatorilor ei. 
Dobrogea este în întregime o crea
ție umană : în farmecul și în măre
ția ei se simte parcă mai mult 
investiția de efort uman și măreția 
oamenilor.

Drumul parcurs în acești 26 de ani 
de țărănimea Dobrogei, de țărăni
mea întregii țări, de agricultura în
tregii țări este drumul de la acei 
„plantatori" pierduți în imensitatea 
pustie, striviți de cerul nemilos 
la imensele, splendidele plantații și 
lanuri de astăzi. Intr-o 
care desăvîrșește construcția 
cialistă călăuzindu-se după 
vast 
tid, după 
planificării, 
brului, ale 
viitor după 
mai amplă perspectivă este fi
resc, este imperios ca acest sector 
de bază, agricultura, să fie scoasă 
de sub hazardul naturii și întărită, 
încadrată de forțele industriale, a- 
dusă sub legile științei, ale indus
triei, ale economiei. Cu cît se mo
dernizează — iar acesta este proce
sul definitoriu al actualei etape — 
agricultura capătă tot mai mult ca
racteristicile, legile, forța, eficiența, 
certitudinile, fermitatea marilor in
dustrii.

Am spus mereu : „luptăm cu na
tura". Nu luptăm cu natura — 
luptăm pentru natură, pentru ocro
tirea naturii, pentru refacerea na
turii ; întîmpinăm, stăvilim dezastre 
care o pot ruina, reparăm acolo 
unde a fost lovită, a stimulăm, a- 
lungînd, eliminînd din ea ceea ce 
o impurifică, ceea ce tinde 6ă o a- 
nuleze ; introducem sisteme științi
fice și sisteme industriale, forțe 
care să o ajute. Creăm o natură u- 
mană, pe care o ocrotim de elemen
tele oarbe, de stihii, 'bbligînd-o să 
asculte de legile noastre. Agricul
tura este o imensă țesătorie desfă- 
șurind» mereu sub privirile noastre 
prețioasa pînză de aur țesută cu 
mii de fire în pămint și cu mii de 
fire în soare. Țărănimea este imen
sul colectiv harnic, pregătit în a- 
ceastă țesătorie.

Luîndu-i de pe umeri poverile u- 
nor trude și ale unor lupte fantas
tice, agricultura socialistă — rod al 
politicii, al eforturilor consecvente 
desfășurate de înțeleptul cirmaci al 
întregului popor in acești 26 de ani 
de nouă viață : Partidul Comunist 
Român •— cheamă țărănimea mun
citoare să invețe și mai temeinic 
știința tmblinzirii naturii, o cheamă 
la volan și manetă, printre mașini 
și instalații ingenioase, o cheamă 
spre propriul ei viitor. Și, ca întot
deauna, visul partidului devine fap
tă, ca întotdeauna chemarea parti
dului se preface în efort, iar 
tul in realitate.

O. cum aștept acea sublimă 
cind, nu peste mulți ani. voi 
despre DOBROGEA-UZINĂ, uriașă 
șl superbă uzină vie. inălfată intre 
pămint și soare, cu temeliile în pă
mînt și creștetul în soare.

însuflețite, Îndrumate de partid, 
decise să-și dovedească aptitudinile, 
talentele, priceperea, vrednicia. 
Anii nu au fost nici mai darnici, 
nici mai secetoși decît înainte — 
cițiva totuși au fost mai secetoși
— dar pe graficul producției să
geata urcă, treaptă cu treaptă, cum 
ar urca un munte. Țărănimea a 
urcat intr-adevăr un munte : al 
cunoașterii, al clarificării, un mun
te al eforturilor și al solidarității : 
un munte al dezvoltării, al dotării 
tehnice, al însușirii științei 
cole.

Pentru că, după uriașul 
dus de partid cu țărănimea 
toare, s-a intimplat în 
un fapt și mai semnificativ : știind 
că această lume de țărani este o 
lume a lucrurilor concrete și că În
treaga gîndire. filozofie și înțe
legere a lumii se sprijină pe lu
cruri practice, pe realități concre
te — și mai puțin pe vorbe — 
partidul și statul au luat măsuri 
energice și prompte pentru conso
lidarea și dcsăvîrșirea acestui pro
ces istoric. Și astfel, spre noua ță
rănime cooperatistă, spre pămîntu- 
rile ei au început să se îndrepte, 
ca un semn de solidaritate și de 
sprijin, mașini agricole, tractoare, 
utilaje, semințe de elită, grîu de 
elită, porumb — și oameni : agro
nomi, tehnicieni agricoli ; deci, baza 
tehnică și cadre de specialitate. 
Baza industrială a țării nu era 
încă pe deplin construită — ea 
era și va fi mereu în conttnuă 
dezvoltare — dar de pe atunci 
porniseră masiv spre ogoare trac
toarele românești, tipuri din ce în 
ce mai perfecționate ; pe atunci, la 
Medgidia începea să curgă cimen
tul fierbinte și să se facă meta
lurgie ; pe atunci era tînără ter
mocentrala Ovidiu și se grăbeau 
probele tehnologice la Combinatul 
chimic de îngrășăminte, la Năvo
dari.

Toate aveau să producă din plin
— și toate își trimiteau primele 
roade, primele produse ale lor în 
Dobrogea, sporind solidaritatea cu 
ea, susținînd-o în eforturile ei. 
Pentru țărani se organizau nume
roase forme de școlarizare, de cali
ficare — de la cadrele de condu
cere și brigadieri pînă la coopera
tori ; școlile S.M.T. scoteau pri
mele serii de tractoriști. Pentru 
mulți studenți care tocmai atunci 
își terminau studiile, Dobrogea 
deveni țara viselor mari, pămîntul 
arzător, aspru, romantic, țara vin- 
turilor și a arșițelor, pămîntul fru
mos al tuturor marilor 
pe care și le poate face 
dornic de lupte, dornic i 
mari, de opere durabile 
niră în satele Dobrogei.
la început, și pe urmă mereu, s-a 
văzut acel gest uriaș de grijă al 
partidului și al clasei muncitoare 
față de țărănimea Dobrogei. A fost 
un uriaș și generos gest de sprijin 
și de îndemn, un gest prjn care 
poporul de țărani al Dobrogei a 
fost învățat să se apropie de ma
șini, să cunoască pămîntul, să cu
rețe în palmele lui săminfa griului, 
să urce pe tractoare, introdus în 
nesfîrșitele taine și legi ale uriașei 
științe agricole.

mer» pe tractoare, pe semănători, 
pe combine, au mers la prășit, la 
defrișarea răzoarelor, la săpatul te
raselor ; au dormit lîngă tractoare, 
au străbătut viscole, au deszăpezit 
grajduri și saivane tăindu-și drum 
prin troiene, au turnat apă cu căl
darea la rădăcina plantațiilor și la 
tulpina lanurilor de porumb, vor
bind despre irigații. Au străbătut 
noroaie și burnițe pe șantierele de 
îndiguiri și desecări, în mijlocul 
țăranilor, au dormit pe băncile șco
lilor — și în acel somn scurt au 
proiectat noile școli cu etaje și la
boratoare ; s-au împotmolit pe 
drumuri desfundate, pe șosele dis
truse, părăginite, și luptînd din răs
puteri să iasă din nămol, împingind 
la roți au plănuit construcția, au 
visat, au dorit niște șosele — și 
le-au trecut în planul de muncă, 
cu termene scurte, de urgență.

Aceasta a fost o altă mare școa
lă cetățenească, comunistă. prin 
exemplul viu, personal, pe care co
muniștii l-au dat țărănimii.

Și iată-i, muncind, învățind, În
drăznind, descoperind in clasa mun
citoare un mare, puternic și ge
neros frate, de la an la an privind 
lot mai departe, țăranii au ieșit din 
cercul existenței lor timide și 
au intrat in arena largă a so
cietății socialiste, în universul crea
tor al țării. Aici este biruința mare, 
de esență, a revoluției socialiste : 
țărănimea a intrat intr-o umanita
te nouă, s-a integrat societății, a 
devenit o forță activă, calificată a 
societății noastre. In cei 26 de ani 
de viață colectivă a devenit parti
cipantă activă, conștientă la pro
gresul social. In Dobrogea, ca pre
tutindeni in țară, a fost creată o o- 
menire nouă, o țărănime nouă, ca
pabilă să făurească în fiecare an pe 
fața acestui pămint alte imensități 
de lanuri, alt gnu, alte puzderii ale 
belșugului și asta din ce in ce mai 
desăvîrșit.

Președinți și ingineri ai coo
perativelor agricole se perindau, 
zilele 
agricolă 
Cîteva 
ră pe 
dintre ei. Era un mic semn că ve
neau de la țară. Și mai aveau ță
rănesc în ei acel dar de a evoca 
ușor imagini ale muncii în cîmpuri. 
Veniseră să-și onoreze contractele 
cu statul, să suplimenteze aceste 
contracte și, împreună cu conduce
rea județului, să definitiveze ceea 
ce în termeni tehnici, contabili, se 
numește balanța griului. Mi-au 
plăcut cuvintele, dar nu știam ce 
înseamnă. I-am rugat pe oameni 
să-mi arate și mie cum e această 
balanță a griului și, pentru frumu
sețea acelor cifre, mi-am notat d- 
teva.

In unele cooperative sînt pro
ducții medii între 3 310 kg la 
hectar și 3 730 kg la hectar rea
lizate. Iar producțiile planificate e- 
rau între 2 700—3 200 kg la hectar. 
Am rămas cu impresia că fiecare 
cooperativă contractează cu statul 
cantități de grîu mult mai mari de
cît produceau înainte, în total, pe 
toate suprafețele, la un loc, sate
le respective. De exemplu : Coba- 
din — 1 386 tone ; Crișan — 1 501 
tone ; Ciobanu — 1 291 tone ; To-

— au pornit mai greu. La vremea 
asta Dobrogea armănea. Armănea 
de zor, cu caii, cu tăvălugul de 
piatră, pînă la sfîrșitul lui septem
brie. Orz, secară, ovăz... Trei sute 
de kilograme la hectar, cinci sute, 
șapte sute, opt sute — în anii 
buni; și ani în care nu Ieșea nici 
sămînța. smulgeau orzul, smulgeau 
«ecara, „jumuleau"... Cît de greu 
era smulsă pîinea din cerul de foc 
și din adîncul de foc al Dobrogei ! 
Cu cîtă pîine și cu ce fel de 
pîine trăiau acei oameni, țărăni
mea de atunci, dacă — să nu ui
tăm — din bruma de recoltă tre- 
□uia să îndestuleze lăcomia unor 
pături exploatatoare.

— Atunci, demult, armăneați 
vremea 
treburi, 
acuma ?
sile...

Au zîmbit și s-au uitat unii la 
alții ; își cunoșteau, desigur, gri
jile, problemele. Arau de zor și

că partidul le-a arătat, le-a de
monstrat că agricultura este de 
fapt industrie agricolă, ascultînd 
de toate legile științei, ale planifi
cării, ale organizării producției, ale 
eficienței economice, ascultînd de 
Indici calitativi, de parametri, de 
fișe tehnologice, de tehnologii ale 
griului, ale porumbului... Pentru că 
partidul le cere efortul de a obține 
mai mult, de a sili pămîntul să dea 
recolte mai bogate, de a folosi din 
plin această uriașă bază materială 
de motoare și unelte moderne, de 
îngrășăminte chimice ; le cere efor
tul de a gîndi mai adînc și mai de
parte, de a face ca inteligenta mii
lor de agronomi și specialiști să de
vină mai roditoare. Este chemarea 
către eficientă și desăvîrșire adre
sată de partid întregii tărăniml, 
este datoria Dobrogei să răspundă 
ca și pînă acum, mai mult decît 
pînă acum, acestor comandamente 
Insuflețitoare lansate tării de Con
gresul al X-lea.

călăuzindu-se 
program elaborat de 

o știință riguroasă a 
după legi ale echili- 

armoniei, înaintînd în 
planuri cincinale și de 1

prin 
-------------- r— ------- prin 
perseverență, prin imperativul în
noirilor ce trebuiau săvîrșite. Ță
rănimea a înțeles, a intuit, a sim
țit, s-a pătruns de necesitatea a- 
cestei treceri și s-a lăsat convinsă, 
a consimțit față de această nece
sitate, s-a angajat în. ea, urmînd 
ca atît cit nu a înțeles din ea, să 
înțeleagă trăind-o.

Scriam pe atunci despre cel trei
zeci de mii de oameni „cu semințe 
de flori" — activiștii de partid din 
satele și din orașele Dobrogei, care 
au bătătorit ani de zile satele Do
brogei și au explicat de sute de 
ori fiecărei familii importanța, 
binele și necesitatea unirii Întregii 
țărănlmi în mari familii coopera
tiste. pentru ieșirea din înapoiere, 
pentru ieșirea de Sub capriciile și 
teroarea naturii, pentru ridicarea 
agriculturii și a țărănimii pe o 
treaptă superioară, pentru moder
nizare. Și astfel, în toamna anu
lui ’57. în toate satele Dobrogei s-a 
sărbătorit actul istoric al coopera
tivizării, actul de naștere al Do
brogei socialiste. Dobrogea era 
prima regiune care răspunsese la 
chemarea partidului să se organi
zeze pe baze cooperatiste. Nu- 
mărînd In 1945 cîteva tractoa
re răzlețe, anacronice — Lanz- 
uri, Hannomag-uri — cine își mai 
amintește de așa ceva ? — mai 
tîrziu, în plină acțiune de coopera
tivizare, prin 1956, Dobrogea avea 
peste o mie de tractoare, vreo trei 
sute de semănători pentru cereale, 
număra vreo zece combine, apoi 
faimoasele batoze duduind plnă-n 
noiembrie, înconjurate de 
clăi și șiruri de care ; apoi 
nile de vînturat. Un tractor 
nea cam la 500 de hectare, 
primele cooperative agricole

amar de vreme pe
_______ spun, demnitatea 

și conștiința de sine, numind-o : 
„țărănimea muncitoare" și „aliatg. 
clasei muncitoare". Acesta a fost 
primul capitol din epopeea genezei. 
Și apoi am urmărit în acești 26 de 
ani sinceritatea, consecvența, soli
daritatea și forța, baza materială a 
acestor sublime cuvinte : „aliata 
clasei muncitoare". Pe un pămînt 
foarte vechi, cu o rînduială socială 
foarte 
și cea

veche era normal să răsară 
v.__ mai mare sete de înnoire.
Partidul a deschis în fața Dobrogei 
perspectiva acestei înnoiri. Țărăni
mea Dobrogei are meritul că s-a 
angajat alături de clasa munci
toare Ia această înnoire, s-a anga
jat cu tot sufletul, cu toate ener
giile Ia marile obiective și sarcini 
inițiate de partid.

Desigur, o inerție seculară, o 
înțelenire, care prinsese în ea însăși 
destinul acestei lumi de țărani, nu 
putea fi ușor sfărîmată. Să ne a- 
ducem aminte că între anii 1944— 
1957 au existat un uriaș dialog, o 
uriașă dezbatere între partid si ță
rănimea muncitoare privind înnoi
rea, transformarea din temelii a a- 
griculturii și pentru atragerea țără
nimii la această operă care o privea 
direct, care trebuia să fie sarcina și 
rostul ei în socialism. Acest dialog 
uriaș între țărănime și zeci de mii

uriașe 
mași- 
reve- 

Dar 
r_____ ___ r ____ Înte
meiate se străduiau după puterile 
lor să experimenteze noua agri
cultură socialistă și să-i demon
streze superioritatea.

Din datele statistice desprindem 
cifre care arată că noua agricul
tură începea să prindă viață : în 
19155, producția medie de grîu pe 
Dobrogea a fost de 1057 kg la hec
tar iar producția de porumb a fost 
de 1931 kg la hectar... Desigur, 
sînt producții care se detașează net 
ds 500 kg grîu la hectar, de 800 kg 
porumb la hectar, în anii buni ai 
Dobrogei de pînă atunci. Dar mai 
prețioase decît aceste depășiri, de- 
cît aceste plusuri de producție încă 
modeste erau străduințele, grija.

făgăduinți 
un 
de

tineret 
fapte 

și ve- 
Atunci.

Direcțiaacestea, pe la
a județului Constanța, 

boabe de grîu căzuse- 
masă din hirtiile unuia mult

ea
cineva,

În Dobrogea lucrează, în 
prezent, aproximativ 8 500 
tractoare, 4 800 combine, 
7 500 pluguri pentru trac

tor. Lucrează în agricultura Dobro
gei circa o mie de specialiști cu 
studii superioare și peste o mie 
trei sute cu studii medii. In anul 
trecut, în pămîntul Dobrogei au 
fast încorporate 160 mii tone în
grășăminte chimice, în 1970 canti
tatea de îngrășăminte este 
mai mare.

....Oamenii sînt ca Iarba 
rouă" — am auzit odată pe
în mijlocul secetos al Dobrogei, de- 
plîngînd nimicnicia omenească. 
Oamenii sînt ca iarba și ca rouă 
— răspund astăzi — pentru că sînt 
mulți, și uniți, și harnici, și puter
nici și pe drumul înnoirii și al 
construcției pe care i-a îndrumat 
partidul ei făuresc o operă mare 
— o grădină uriașă — și strălucesc 
și ei ca iarba și ca rouă, așa cum 
strălucesc lanurile, podgoriile, sa
tele lor, chipul țării întregi.

In cei 26 de ani ai construcției 
socialiste, ca într-o uriașă amiază 
și ca într-o splendidă reacție in 
lanț, din deal in deal, Dobrogea s-a 
împodobit cu plantații, cu o splen
didă vegetație pe imense întinderi, 
devenind o tînără, înviorătoare 
grădină. Din deal în deal, pe ne- 
sfîrșite valuri ale dealurilor, acel 
grup familial, statuar (așa cum îl 
evocam la începutul acestor rin-

apă, stații de 
uriașa rețea de 

mașini puternice, 
care pulsează in

tnaltă 
beton, 
de e- 
trupul

duri), plantînd viță de vie — plan- 
tînd viața în vechea Dobroge — a 
crescut, a devenit puternic, a um
plut spațiile, zările cu lanuri, cu 
grădini, cu podgorii ; ca într-un 
miracol al acestor 26 de ani — sa
caua aceea, căldarea, cănuța aceea 
cu care Impărțeau ei apa — au 
crescut, s-au tnălțat, au devenit 
uriașe chesoane, stații de pompare, 
castele de 
tensiune — 
de oțel, de 
lectricitate,
întregii Dobroge Bîngele înviorător 
al pămîntului — Dunărea — prin 
sistemul Carasu. Iar băiatul acela, 
prislea, care răsturnase căldarea 
producînd micul dezastru, trebuie 
să fie acum dirijor de lucrări, con
structor, inginer, plantator, undeva 
In mijlocul acestui mare sistem al 
agriculturii moderne ; poate chiar 
pe acel loc al caznei lor, pe unde 
astăzi se întind imensele podgorii 
de la Murfatlar-Medgidla, de la 
Niculițel sau de la Mangalia, de la 
Ostrov sau Lipnița, Nazarcea, sau 
pe văile cu grîu, pe podișurile cu 
grîu spre Cobadin, Negru 
Sarinasuf...

în 
ream 
spre Tulcea. 
lătorii și ne-am trezit cînd 
trenul s-a oprit undeva, în mijlo
cul cîmpurilor. „Pe unde sîntem ?“

Vodă, efor-

toiul 
cu

acestei veri 
un tren de

Dormeam toți că- 
ne-am trezit

călăto- 
noapte

clipă, 
scrie
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17,30

18,00

18,25

PROGRAMUL II e-

t e a t r

18,40
19,15
19,20

între cele două 
mondiale. Film

19,30
20,00

cel 
s-ar concretiza
„dacă e vacanță, a- 
elevul e liber să facă

lor, de conso- 
vieții de fami- 
auzit însă și pă- 
puțin discutabile, 

cam

11,20

însemnări

de Vasile TOMESCU

VOCAȚIA PATRIOTICA
A MUZICII ROMÂNEȘTI PROGRAMUL I

Pornită din inimă pentru a cuprin
de inimile, muzica este ca soarele 
vieții : plămadă de lumini și umbre, 
ființa ei purcede din viață, pe care o 
cintă și o incintă din leagănul ome
nirii pină-n cutezătoarele suișuri ale 
civilizației.

Cu muzica trăim în clipe fericite, 
cu ea eternizăm optimismul genera
țiilor, sărbătorim victoriile, cinstim e- 
roii, ne plingem durerile, ne creștem 
speranțele. Muzica poartă pe pămînt 
mesajul frumuseților create de om. 
în muzică citim fără litere, vorbim 
fără cuvinte, dialogăm cu noi înșine, 
iubim trecutul, cunoaștem ziua de azi 
și presimțim viitorul. Aparținînd tu
turor oamenilor, patriei, semenului 
meu și mie, muzica se adresează epo
cii și este chemată de epocă ; așa se 
revarsă ea generoasă în fluviul nesfîr- 
șit al timpului și spațiului.

Există o muzică a frumoaselor tim
puri. una a marilor încleștări ale is
toriei, una care a rămas și va ră- 
mîne peste veacuri, alta care a pîlnîit 
în saloane și s-a stins într-o clipă. 
Există o muzică făcută de dragul ei 
și care, adorîndu-se pe sine, a murit 
devreme. Există Muzica dintotdea- 
una, ieșită din învolburările vremii, 
crescută în țărînă și înălțată sub tă
riile cerului, caligrafiată cu semnele 
inimii unui popor, a fiilor lui. încrus
tată pe răbojul marilor împliniri na
ționale.

Mă depărtez numai o secundă de 
țară și unda văzduhului îmi alină do
rul cîntîndu-mi oamenii, pămîntul, 
vremea lăsate aici. Punctează istoria 
României, Unirea și Hora Unirii, In
dependența și Cînt&m libertatea, 
triumful socialismului și Republică, 
măreață vatră. Privim chipul sufle
tesc al națiunii noastre în sonatele, 
suitele, simfoniile lui Enescu, crezul 
său optimist în fața tragediilor vieții 
în opera Oedip. Cunoaștem vitalita
tea poporului, înclinația lui spre u- 
morul ascuțit, spre contemplația poe
tică din creații ale lui Mihail Jora, 
Sabin Drăgoi, Theodor Rogalski. Mar
țian Negrea, Paul Constantinescu, Ion 
Dumitrescu, Tudor Ciortea, Zeno 
Vancea, Sigismund Toduță.

Piscurile muzicii românești sint 
toate piscuri ale gîndirii și sensibili
tății românești, chintesențe de viață 
spirituală originală. Stilul, structura 
lor, forța expresivă cu care sînt în
vestite reprezintă particularizări ale 
geniului artistic pornind de la doina 
străbună și ajungînd pînă la creații 
de complexă factură contemporană.

Folclorul, înfăptuirile școlii muzi
cale naționale, estetica acestora sînt 
valori fundamentale pe ecranul că
rora se proiectează în lumini noi ex
periența artistică a zilelor noastre. 
Marile mutații care s-au operat în 
muzică după mijlocul veacului sînt 
în primul rind înnoiri în cohștiința

creatorilor, dinamizări ale orizontului 
de gîndire și sensibilitate, stimulate 
și stimulînd ascensiunea spirituală a 
contemporanilor cărora li se adresea
ză arta lor. Generînd stiluri, comple
xități de structură, modalități estetice 
dintre cele mai diferite, în raport cu 
trăsăturile fiecărei personalități crea
toare, cu înrudirea de școală și de 
curent artistic, muzica noastră ex
primă, în tot ce are ea mai puternic, 
viața spirituală a comunității în 
mijlocul căreia se zămislește. Culori 
infinit nuanțate care se cuprind toate 
într-o tonalitate proprie, exprimînd 
ființa sufletească a poporului român. 
Deslușim aceasta, de pildă, în recen
te lucrări simfonice de Dimi- 
trie Cuclin, Mihail Andricu, Ludovic 
Feldman, Mircea Chiriac, Dan Cons
tantinescu, Doru Popovici, în Con
certul pentru orgă de Andrei Porfe- 
tye, în cvartete de Wilhelm Berger și

Dumitru Bughici. Libere de orice 
prejudecată, genurile marilor con
strucții orchestrale, de cameră și so
listice, bazate pe fructificarea măias
tră a resurselor melodiei expresive, pe 
valorificarea echilibrată a tuturor 
mijloacelor discursului muzical; se 
dovedesc vii, trăgîndu-și vigoarea din 
patosul anilor pe care îi suim, din 
eroismul luptei pentru afirmarea 
noului, pentru înlăturarea inerției, 

înțelesuri răscolitoare capătă pate
ticele momente de dăruire pentru bi
nele patriei legînd trecutul glorios de 
aprinsul ev socialist : opera Decebal 
și oratoriul Pămînt desrobit de 
Gheorghe Dumitrescu, opera Zamolxe 
și piesa Glorie de Liviu Glodeanu, o- 
pera Stejarul din Borzești de Theo
dor Bratu, poemul Cîntare omului de 
Mihai Moldovan, cantata Porțile lu
minii — Porțile de Fier de Adalbert 
Winkler. Uvertura de concert de 
Gheorghe Draga.

Tradiționale în gîndirea muzicală 
românească, aspirația umanistă, idea
lul înstăpînirii zărilor universului vi
brează în creații ca Elegia Pontica de 
Theodor Grigoriu, Jertfirea Iphige- 
niei de Pascal Bentoiu, cantata Nu
mai prin timp timpul e cucerit de 
Aurel Stroe, Aforisme de Ștefan Ni- 
culescu. Clepsidre de Anatol Vieru, 
Alternanțe de Cornel Țăranu, lieduri 
de Tudor Ciortea, Max Eisicovici, Ni- 
colae Coman.

Sublimarea modernă a eposului na
țional o aflăm în oratoriul Miorița 
de Sigismund Toduță, pe cînd cu

profesională Sărulești Ilfov

Jocuri de Corneliu Dan Georgescu 
se-nalță, din nou fericită, pasărea 
măiastră a horei tradiționale.

Tâlmăcindu-i înțelesurile, interpre- 
ții din țară și din lumea largă îm
plinesc astăzi destinul patriotic și 
umanist al muzicii românești. Pre
țuită de public ea-și cuțerește locul 
in pantheonul artei universale, do- 
bîndind premii, consacrîndu-se în ma
rele repertoriu contemporan.

Din patosul fierbinte al existenței 
noastre, din vigoarea spirituală a 
creatorilor — soli ai faptei și gîndu- 
lui compatrioților, mai presus decît 
din fastidioase incantații, din cons
trucții închise, din abstracțiuni fără 
identitate umană, fără sprijin în spa
țiul și timpul avînțatelor generații, 
răsare mai departe, nobil și fascinant, 
filonul de aur al muzicii românești.

Sensibilă la tot ce îi oferă arta tim
purilor noastre, atașată liniei înnoi
toare a acesteia, muzica noastră stră
bate drumul lung al desăvîrșirii, al 
împlinirii imperativelor socialiste. 
Ziua de astăzi, mai arzător ca cea de 
ieri, se vrea cintată în melodii răs
colitoare, în imnuri închinate erois
mului, omeniei, dragostei pentru pa
tria socialistă, încrederii în triumful 
vieții. Istoria noastră e densă, palpi
tantă, ceasul ei bate într-un ritm tre
pidant. Anii șaptezeci așteaptă opere, 
cantate, oratorii, inspirate din cloco
tul lor, hrănite din sudoarea și iste
țimea muncii care face să rodească 
grădinile, să tresalte inima mîndră a 
orașelor.

Capabil mai mult decît oricine să 
1 se dăruiască, să vibreze în unison 
cu frumusețile sale, poporul nostru 
așteaptă din partea muzicii românești 
creații captivante, cîntece izvorîte 
din primăvara vieții, opere și operete 
care să traducă prea plinul de luptă 
și lumină al generațiilor de construc
tori ai socialismului. Tradiționalul en
tuziasm al publicului care a făcut să 
strălucească peste decenii flacăra 
prețuirii adusă muzicii românești 
trebuie să genereze astăzi în sălile de 
concert și spectacol, în școală și în 
locuri sfințite prin muncă, în cen
trele culturale și la sate, în reu
niunile de tineret și acasă, o nouă și 
statornică dragoste. Vom da astfel o 
probă durabilă de împlinire de către 
arta noastră sonoră a nobilei ei me
niri etice și estetice, a marelui ei rost 
în societatea contemporană. Să dedi
căm făuritorilor noii orînduiri socia
le înfriguratele noastre căutări crea
toare, să facem din universul lor de 
frămîntări și izbînzi universul muzi
cii noastre, de la simpla melodie pînă 
la vastele construcții simfonice si 
coral-scenice, și vom asigura muzicii 
românești un Ioc de frunte în cultura 
națională a tuturor timpurilor.

Frumos veștmînt pe trupul țării, 
cultura noastră artistică' trebuie îm
podobită cu noi și noi creații: uver
turi, poeme simfonice, concerte in
strumentale, rapsodii, piese simfonice 
scurte, dăruite orchestrelor mai pu
țin experimentate — asemenea lu
crări fiind flori rare pe cîmpia ro-ii 
ditoare a muzicii din ultimul pătrar 
de veac. Arta interpretativă dedicată 
creației românești este 
adîncească și să aleagă 
valorile acesteia, să le 
mai viu, mai atractiv.

Cel mai puternic sens al muzicii 
românești de astăzi mi se pare a fi 
frumusețea ei gravă, înalta-i menire 
patriotică și umanistă. Viitorul ei 
pornește din prezentul de o măreție 
dramatică, vocația ei universală se 
înfăptuiește temeinic prin afirmarea 
liberă, bogată a originalității națio
nale.

Cei 26 de 
vîrsta României 
ani de 
munist
întreagă îi va sărbători cu vred
nicii sporite, marele program de edi
ficare a socialismului — sînt și pen
tru creația muzicală românească, pen
tru istoria ei, coordonatele împliniri
lor de seamă, certitudinile deschide
rii de noi orizonturi.

10,00 Deschiderea emisiunii de di
mineață. Reluări la cererea 
telespectatorilor • Roman- 
lolleton : „Iluzii pierdute" 
(III).
Dana 64 — reportaj TV 
Horia Vasiloni. 
închiderea emisiunii de 
mineață.
Deschiderea emisiunii 
după-amiază o Emisiune 
limba maghiară.
Mult e dulce și frumoasă
emisiune de conf. dr. Sorin 
Stati • Cuvinte din bătrîni. 
Dimltrle Cantemir. Prezintă 
Dan Zamflrescu o Cursurile 
de limba română de la Si
naia (II) o Din goana con
deiului — de dr. Nlcolae 
Mihăescu.
La volan — emisiune pentru 
conducătorii auto.
Cadran internațional. 
Anunțuri — publicitate.
„1001 de seri" — emisiune 
pentru cei mici.
Telejurnalul de seară. 
Roman-foileton : „Moara de 
pe Pad" (IV).

21,00 „Patrium Carmen" — eml- 
concurs de formațiisiune 

corale.
21.30 Lumea 

boaie 
realizat de E. Mândrie.

22,15 Microrecital Roxana Matei șl 
Luigi lonescu, prezentați de 
N. Stroe.

22.30 Emisiune literară • Zaharla 
Stancu despre realizări și 
perspective în literatura con
temporană românească 
„Țară de imn" — versuri.

22,55 Telejurnalul de noapte.
23,05 închiderea emisiunii progra

mului I.

20,00 Evocări literare : Un mare 
patriot — Vasile Alecsandri.

20,15 Tineretul Ia rampă. In preaj
ma concursului „George E- 
nescu" — 1970.

21,00 „Chopiniana" — Interpretea
ză ansamblul de balet al 
Teatrului „Kirov" din Lenin
grad.

21,25 Film serial : „Trei prieteni 
(IX).

22,00 închiderea emisiunii progra
mului II.

• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (la Teatrul de vară He
răstrău) : Moartea ultimului go
lan — 20.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (la grădina „Boema") : So- 
natul Lunii

După efortul depus pe 
parcursul unui întreg an 
școlar, zilele vacanței con
stituie pentru elevi tot a- 
titea prilejuri de destin
dere, de recreare, de refa
cere a potențialului intelec
tual și fizic în vederea unei 
noi etape de studiu. Cum 
este și firesc, în această pe
rioadă se creează o psiho
logie de vacanță, se instau
rează un anumit mod de 
viață, caracteristic, cu un 
program lejer, fundamen
tal deosebit de cel din 
timpul lunilor de școală. 
Și tocmai acesta este ros
tul vacanței. Dar, o ase
menea perioadă se poate 
solda și cu abandonarea 
bunelor deprinderi formate 
în școală și în familie, in 
timpul anului de învăță- 
mînt, dacă părinții nu-și 
propun să asigure continui
tate muncii educative. Si
gur că aceasta depinde și 
de temeinicia deprinderilor 
formate în școală, pentru 
că, dacă educația școlară 
este realizată convingător, 
lunile de vacanță nu pot 
spulbera ușor rezultatele 
ei.

Aș vrea insă să abordez 
o altă latură a problemei, 
respectiv a efortului pe 
care trebuie să-1 facă fami
lia pentru a asigura păs
trarea 
cativ 
de ea 
școala 
nului 
este o 
tală pentru 
procesului educativ, pentru 
formarea unei concepții 
despre muncă și viață adine 
ancorată în ființa, in per
sonalitatea tînărului. Fără 
îndoială, sînt ■ numeroase 
cauzele care favorizează o 
„evadare" de la regulile de 
comportare pe care le pre
tindem elevilor : ruperea 
de viața colectivității din 
care a făcut parte 
levul, neajunsurile exis1- 
tente în organizarea activi
tăților specifice de vacanță 
destinate elevilor la bazele 
sportive, casele de cultură, 
bibliotecile publice etc. Mă 
voi referi în acest sens la 
cîteva aspecte ce pot părea 
minore, dar care în reali
tate reflectă o optică gre
șită asupra' principiilor 
fundamentale . ale educa
ției copiilor. Ca profe
soară și directoare de 
școală am avut prilejul să 
discut cu mulți părinți care
— bucuroși că vacanța le o- 
feră posibilitatea de a fi 
mai mult împreună cu copiii
— se preocupă atent de 
educația 
lidarea 
lie. Am 
reri, 
care 
așa : 
tunci

ce vrea, destul a tot ascul
tat și muncit un an întreg". 
Nimic mai greșit ! Pentru 
că vacanța nu poate fi o 
„pauză" educativă, crește
rea și educarea unui copil, 
formarea personalității, a 
caracterului său fiind un 
proces complex, de durată, 
care exclude orice întreru
pere.

Cum se știe, în decursul 
trecutului an de învățămint 
s-a desfășurat o acțiune in
tensă, încununată de suc
ces, pentru întărirea disci-

că școala înseamnă numai 
constrîngere, renunțarea la 
orice „plăcere" a vîrstei ti
nere. Bineînțeles, ar fi ab
surd ca în vacanță să ce
rem elevilor, bunăoară, să 
se îmbrace în uniformă sau 
să se scoale devreme, ca 
în zilele de școală. Este fi
resc și necesar, insă, să le 
pretindem și In această 
perioadă o conduită con
cordantă cu virata lor.

De multe ori, sub ochii 
îngăduitori aî părinților, ru
delor, anumiți tineri depă-

Cu ce notă
încheie părinții 
vacanța de vară

I

chemată să 
mai exigent 
răspîndească

1 și 10 septembrie a.c., 
profesională Sărulești, 
Ilfov, organizează un 

de admitere pentru 
mecanici utilaje con- 
terasamente, cu dura-

Intre 
Școala 
județul 
concurs 
meseria 
strucțil
ta de 2 ani. Se primesc can
didați absolvenți ai școlii ge
nerale de 8 ani din toate ju
dețele țării. înscrierile se fac 
pînă la data de 1 septembrie, 
la secretariatul școlii.

în timpul școlarizării, elevii 
vor primi gratuit masă, caza
re, rechizite și îmbrăcăminte. 
După terminarea școlii, ab
solvenții vor lucra în cadrul 
întreprinderii de lucrări hi
drotehnice speciale, cu sediul 
în București (str. Giuseppe 
Verdi 2), care are șantiere în 
București, Baia Mare, Petro
șani, Bacău, Tg. Jiu, Vaslui, 
Botoșani, Brașov, Cîmpina etc.

î
î

î

ani cit însumează 
noi, cincizeci de 

la crearea Partidului Co- 
Român, pe care țara

întregului fond edu- 
construit de școală, 

însăși împreună cu 
de-a lungul a- 

de studiu. Aceasta 
chestiune fundamen- 

continuitatea

a elevilor?
Tribuna pedagogică

plinei școlare, combaterea 
unor manifestări „excen
trice" din ținuta tineretului 
studios, pentru educarea lui 
în spiritul exigențelor regu
lilor noastre de conviețuire 
socială. Dar, asemenea pre
ocupări nu se pot mărgini 
la o „campanie", ci trebuie 
să constituie q permanență. 
Din păcate, unii părinți nu 
se gîndesc la aceasta. In
tr-o zi, a venit la mine o 
mamă cu fiul său pentru 
a-1 muS de la o școală la 
alta. Nu era mai mare de 
11 ani, în schimb părul îi 
ajunsese în apropierea u- 
merilor. De ce nu-1 tun- 
deți ? E cald și cred că o 
asemenea chică e și inco
modă — am întrebat-o. 
Mi-a răspuns foarte mirată: 
„e în vacanță". Am rela
tat această întîmplare, nu 
pentru că lungimea părului 
ar fi avut vreo importanță 
în sine, ci pentru că mi s-a 
părut că familia respectivă 
avea o mentalitate greșită, 
cu care nu putem fi de a- 
cord, anume îl îndemna pe 
copil să creadă că regulile 
de conduită civilizată sînt 
valabile numai la școală.

șese cadrul firesc al exube
ranței vîrstei, manifestîn- 
du-se voit „aiuriți", cum se 
spune în jargon școlăresc. 
Bineînțeles, nu se pre
ocupă să se cultive în 
nici un domeniu- Se mulțu
mesc 
cran, 
viste, 
coleg
mentat" decît ei și socotesc 
că au devenit „moderni" și 
„cultivați". Unii se duc la 
tot felul de filme, chiar și 
la trei într-o zi, doar pen
tru a-și ocupa timpul. Al
teori aflăm de elevi de 
la diferite licee care beau, 
fumează, nu neapărat în 
cîrciumi, ci uneori în locu
ințele colegilor ai căror pă
rinți sînt la lucru. Chefuri
le se fac din banii de buzu
nar dați de părinți, din va
lorificarea sticlelor goale 
etc. Pierzîndu-și timpul cu 
tot felul de petreceri, care 
au de multe ori urmări 
grave — datorită faptului 
că ele sînt organizate a- 
tunci cînd părinții nu sînt 
acasă — discutînd îptr-o 
manieră teribilistă, acești 
tineri încearcă să pară mai 
mult decît sînt în

cu spicuiri de pe e- 
de pe scenă, din re
de la radio, de la un 
sau altul mai „docu-

realitate,

pentru a-și epata anturajul, 
colegii. Asemenea fapte nu 
pot să nu dea de gîndit 
chiar ca fapte în sine, deși 
constituie excepții. Ele sînt 
însă un argument conclu
dent pentru a ne pune 
foarte serios problema ce 
fac copiii și tinerii în timpul 
vacanței, să le cunoaștem 
preocupările, să le cunoaș
tem prietenii și mediul în 
care se învîrtesc, pentru a 
fi în stare să anihilăm tot 
ce poate vicia străduințele 
de a-i educa în spiritul u- 
nei concepții responsabile 
și exigente despre viață.

Departe de mine gindul 
de a încerca să îndemn pe 
cineva să frustreze vacanța 
copiilor de farmecul ei. 
Dar de aici și pînă la a sus
penda unele cerințe și exi
gențe educative, unele prin
cipii de viață socială civili
zată, care ar putea să defor
meze profilul moral al ele
vului este încă mult. Părin
ții au posibilitatea,și obliga
ția să canalizeze preocupă
rile de vacanță ale copii
lor spre domenii utile de 
activitate. Desigur, în acest 
program jocul trebuie să o- 
cupe locul principal, ală- 
turindu-i-se vizionarea unui 
film, lectura unei cărți bine 
aleasă, plimbările cu părin
ții sau prietenii, televizorul 
etc. Pe lîngă toate acestea 
nu trebuie să uităm de u- 
nele ocupații gospodărești 
care le oferă ocazia să 
învețe lucruri noi. Nu 
trebuie neglijate nici u- 
nele pasiuni ca muzica, de
senul, construirea de apa
rate etc., care acum pot să 
se manifeste fără a lua din 
timpul de odihnă. Este bine 
verificat faptul că, de obi
cei, la reluarea cursurilor 
școlare vin „obosiți" tocmai 
acei copii pe care-i vefem 
tot timpul pe stradă, câre 
„se plictisesc", liberi fiindcă 
facă orice, dar neavînd ni
mic concret de făcut. în 
schimb, aceia care au avut 
o vacanță în care s-a împle
tit utilul cu plăcutul vin 
plini de entuziasm, vibrînd 
de nerăbdarea 
lua activitatea.

In educația 
este esențial 
oonvingerea că 
conviețuire socială' trebuie 
respectate nu numai în' 
școală sau acasă, ci în ori
ce clipă de viață. Alături 
de școală, părinții pot șl 
trebuie să explice copiilor 
că vacanța nu înseamnă 
abdicarea de la normele 
unei conduite civilizate, 
la orice activitate. Iar 
ceastă cerință o implică 
pe aceea ca familia 
nu-și aoorde nici o zî 
vacanță de la îndatoririle 
sale sociale primordiale.
Prof. Alexandrina 
DINULESCU 
directoarea Școlii general» 
nr. 150 din București
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Personalitate multilate
rală a vieții noastre literare 
și artistice, impunîndu-se 
în conștiința celor mai di
verse categorii ale publicu
lui prin contribuții remar
cabile aduse de-a lungul a 
cinci decenii de activitate 
în domeniul poeziei, al cri
ticii și istoriei literare, al 
publicisticii — ne gîndim de
sigur, la versurile din „Scut 
și targă" sau din „Itinerar 
sentimental", la seria 
„Mențiunilor de istoriogra
fie literară și folclor", la 
monumentala ediție critică 
a operei lui Eminescu — 
Perpessicius dovedește și 
astăzi aceeași nobilă pa
siune pentru arta cuvîntu- 
lui, prezența constantă a 
numelui său în paginile 
presei de specialitate sau 
pe coperta unor noi volume 
constituind în acest sens 
un argument elocvent. Se 
adaugă astfel detalii pline 
de semnificație profilului 
unui intelectual de o mare 
distincție și sensibilitate, al 
unul perseverent și subtil 
cronicar al fenomenului cul
tural, tinzînd să reflecte 
totalitatea manifestărilor a- 
cestuia.

Iată de ce inițiativa pu
blicării în urmă cu câți
va ani a primelor două 
tomuri 
autor" a 
ce debuta 
toamna lui 
nîndu-și versurile cu 
pseudonim cu adinei 
nanțe care s-a identificat 
apoi cu propriul său 
nume, a fost unanim apre
ciată ca un eveniment edi
torial, necesar nu numai 
pentru definirea contururi
lor personalității lui Per
pessicius, ci și pentru o cit 
mai judicioasă înțelegere 
a unei întregi perioade din 
evoluția literaturii noastre.

Alăturindu-se acestor 
volume." „Memorialul de 
ziaristică", o bogată selecție, 
apărută în editura ..Mi
nerva", din paginile cu 
caracter publicistic în-

credințate tiparului îndeo
sebi în perioada 1927—1933 
de autorul „Mențiunilor 
critice", completează pe 
alte coordonate imaginea 
prodigioasei sale activități, 
relevîndu-i cititorului de 
astăzi și un comentator a- 
siduu al faptelor din pla
nul mult mai cuprinzător 
al realităților sociale și po-

putea trăi un intelectual o- 
nest în fața „inepuizabilu
lui cortegiu al saltimban
cilor și irozilor, perin- 
dindu-se, cu aceeași tru
cată figurație, pe scena po
litică dintre ceje 
războaie". De aici scepti
cismul și ironia __
se desprind nu o dată din
tre rîndurile scrise în a-

PERPESSICIUS:

două
care

Memorial
de ziaristică

dintr-o „ediție de 
scrierilor 

încă 
1915,

celui 
din 

sem- 
un 

rezo-

litice. Motivarea unei ase
menea constante preocu
pări o aflăm de altfel for
mulată în mod implicit în
tr-un articol din 1933 — „Ai 
noștri și turnul de fildeș" 
— în care, pornind de la 
rezultatele unei anchete 
publicate într-o revistă 
străină, autorul sublinia 1- 
deea că atît trecutul, cît și 
prezentul literaturii noastre 
pledează pentru „părăsirea 
turnului de ivoriu al izolă
rii inspirației", pentru a- 
firmarea omului de litere 
ca un militant „in cotidian 
și in actualitate". Exprima 
prin aceasta dezideratul că
ruia el însuși încerca să-i 
răspundă, aducînd mărturia 
expresivă a aspirațiilor și 
dezamăgirilor pe care le

cest răstimp, indiferent a- 
supra cărui aspect al actu
alității imediate zăbovește 
condeiul scriitorului. Căci 
sentimentul de insatisfac
ție îl vom regăsi mereu, a- 
tît în însemnările consa
crate vieții politice a ace
lui moment, denunțînd 
falsa rivalitate a „partide
lor istorice", ipocrizia și in
capacitatea lor de a con
duce destinele țării („Inca
pacitate și cinism". „Elo
giul răbdării", „îndoparea 
parlamentarilor"), farsa pe 
care o joacă „patriotarzii 
lucrativi" cît și „parodiile 
pacifiste strecurate și-n su
fletele nevinovate ale șco
larilor" („Mușamale și fla
muri", „Pacifism școlar") 
in cele dedicate exis-

tenței umile a contribuabi
lului mărunt, a pensionari
lor, a victimelor de război 
care slujesc parcă drept co
bai de experiență oficiali
tăților („De închiriat", „Po
litica pensiilor", „Uimitoa
rea «urgență» a unui pro
iect incomod"), cit și în pa
ginile ce reflectă situația 
precară a școlii, a unei 
prestigioase instituții cum 
ar trebui să fie Academia 
(„Minciuni stipendiate", 
„Se închide Biblioteca Aca
demiei ?“) sau ignorarea 
vieții scriitoricești de către 
autorități, „apatia publică 
și cinismul rechinilor edi
toriali" („Criza cărții și a- 
sociația editorilor"). Prin 
intervențiile sale publicis
tice nu o dată incisive, Per
pessicius se alătura celorlalți 
reprezentanți ai orientării 
progresiste a culturii noas
tre din perioada interbelică, 
vestejind tarele care grevau 
fizionomia tipică a acelei 
societăți a nedreptății și 
exploatării, militind pentru 
înlăturarea lor din viața so
cială.

Trăsăturile specifice sti
lului lui Perpessicius, a- 
pelul frecvent la expresia 
plastică și sugestivă con
feră însemnărilor reunite 
în acest „Memorial de zia
ristică", pe lîngă valoarea 
unui autentic document is
toric, virtuțile unei lecturi 
instructive — chiar și a- 
tunci cînd ele se referă la 
împrejurări care în mod o- 
bișnuit n-ar depăși sfera de 
interes a unui moment 
strict determinat în timp — 
autorul lor inscriindu-se în 
rîndul acelor puternice per
sonalități care, începînd cu 
Nicolae Iorga și continuînd 
cu Tudor Arghezi, Gala 
Galaction, N. D. Cocea sau 
Tudor Teodorescu Braniște, 
au ilustrat de-a lungul ani
lor tradiția „ziarismului 
nostru de sorginte scriito
ricească".

Sorin MOVILEANU

Din întinsa activitate 
poetică, cuprinsă în cele 

" ' . " pînă
acum, Vlaicu Bârna adună 
în volumul antologic „Cupa 
de aur", tipărit la editura 
„Minerva", unele din cele 
mai izbutite creații ale 
sale, care dau imaginea 
unui poet cu reale resurse 
lirice, cultivate onest și 
sirguincios. Cine a parcurs 
întreaga producție poetică a 
lui Vlaicu Bârna se poate 
convinge că prezenta anto
logie operează o selecție 
masivă, reținînd doar 
acele poezii care i se par . 
autorului a pune în lumină 
trăsăturile durabile ale vo
cației sale, fixate încă de 
la primul volum și accen
tuate pe parcursul desfășu
rării lirice.

Antologia de față confir
mă aprecierile pozitive fă
cute încă de la apariția 
primei sale cărți 
— „Cabane albe" 
E. Lovinescu și 
Constantinescu și 
ză prezența unei continue 
ascensiuni creatoare, punc
tată adesea de poezii de 
reală forță sugestivă, bo
găție imagistică și intensi
tate a trăirii. Evoluția liri
cii lui Vlaicu Bârna — așa 
cum o atestă și antologia 
de față — pare a fi linea
ră. fără evoluții spectacu
loase, radicale. De ia o car
te la alta se observă insă 
efortul de adîncire a liris
mului, de cizelare a limba
jului prin alungarea din ar
senalul poetic atît a regio
nalismelor, cit și a barba
rismelor. încă de la debut 
sesizăm notele personale 
ale poetului : gestică reți
nută, discreție a 
telor, percepție 
timpului.

Sensul poeziei 
ecouri din marii

opt cărți apărute

de poezie 
(1936), de 
Pompiliu 
sublinia-

sentimen- 
acută a

sale, cu 
poeți ar-

ai timpului, este re- 
unui spirit contem- 
și elegiac care gre- 
pe fondul autohton, 

montan și

deleni 
flexul 
plativ 
fează
de preferință 
silvestru, elemente livrești 
de proveniență istorică, 
fără a găsi întotdeauna 
ecoul liric cel mai favora
bil.

Prin volumul „Brume"

zentativă pentru acest mo
ment al creației sale este 
lirica erotică. Sentimentul 
iubirii se conturează dis
cret într-o armonie
deplină cu natura :
„Dumbravă hodinită sub 
luminoșii fagi, / Așter- 
ne-te cu iarba cînd pașii ce
lei dragi / In legănare lină, 
vor trece dinspre lume /

Vlaicu BÂRNA:

Cupa
de aur

(1940), Vlaicu. Bârna își 
pune în valoare sensibilita
tea sa aparte ; adie un mol
com vint de toamnă cu 
scăpărări de taină, obiecte
le au culori pale, moi, ani
mate de un fior discret al 
așteptării în speranța îm
plinirilor tîrzii. Tonul do
minant este unul de nostal
gică priveliște a ținuturilor 
vegetale la sfîrșit de ro
dire. Dominantă și repre-

Spre un liman de seară, 
spre țara mea de brume. / /. 
Să-i tămîiczi arome din 
buruieni și rugi / Și mier
lele să-i cinte, ascunse-n 
buturugi. / ...Umbrit să-i 
fie drumul de văluri pădu- 
rene / Cînd gheonoaia ver
de va bate-n lemn alene, / 
Și singură va sta, in raiul 
tău, dumbravă, / Iubita a- 
dormită și brumele-n ota
vă" („Brume").

Cu „Turnuri" (1945), poe
tul va pune în valoare in
flexiunile baladești ale 
tecului său. Poetul are 
rul faptelor mari, 
orizonturilor cețoase 
veacurilor de mijloc.

Abia cu „Arcul aurorii" 
(1962) și „Ceas de umbră" 
(1966), imaginea istoriei, 
percepută static capătă alte 
contururi. Poetul își afir
mă vocația poeziei sociale, 
izvorîtă din lupta eroică a 
oamenilor din ținuturile 
natale. Figura baladescă a 
lui Matei Filipaș din „Ho
țul de aur" evocă un mo
ment dramatic din viața 
grea a minerilor. Lirica de 
esență socială, prezentă în 
creația sa, prin poezii re
marcabile, precum : „Fîn- 
tina", „Pașnice fumuri", 
„Pe unde pașii noștri" etc. 
se dezvoltă firesc pe fon
dul poeziei mai vechi, iz- 
vorînd din înscrierea omu
lui în ciclul natural și din 
descoperirea rostului său 
istoric, atestind îmbogăți-. 
rea registrului liric al poe
tului ca și clarificările pro
duse în conștiința 
dinile sale.

„Cupa de aur", 
fidelă a unui poet 
dezvăluie pe lîngă nota per
sonală a lirismului și limi
tele acestei creații ; ne re
ferim la acele poezii lungi, 
transcrieri epice 
motive comune 
cu o fiică ă 
vaierul de 
„Bal" etc.)

cinema

20.

și atitu-

imagine 
laborios,

ale unor 
(„Pe Styx, 
Lot", „Ca- 

Mancha",
lui 
la 
sau la altele 

din prima parte a volumu
lui, mai puțin reprezentati
ve pentru profilul liric al 
poetului. In întregul său 
însă, volumul conturează 
liniile durabile ale creației 
poetului.

Emil VASILESCU
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• Sunetul muzicii: PATRIA — 
9; 12,45; 16,30; 20,15.

?Mayerling (ambele serii) j LU- 
EAFĂRUL — 9; 12,30; 16; 19,45, 

BUCUREȘTI — 9; 12,15; 16,30; 20,15, 
GRADINA DOINA — 20,30, GRĂ
DINA FESTIVAL — 19,30.

2 Dragoste și viteză : REPUBLI-
A — 9; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 

21,15, FAVORIT — 10; 13; 15,30; 18; 
20,30, MELODIA — 8,45; 11,15; 13,45; 
16; 18,30; 21, STADIONUL DINA
MO — 20, GRADINA PARCUL 
HERĂSTRĂU — 20.
• Agonie și extaz : CAPITOL — 
9; 11,15; 13,45; 16,15.
• Dragostea lui Serafim Frolov : 
CAPITOL — 18,45; 20,30.
• întoarcerea doctorului Mabuse : 
FESTIVAL — 8,45; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21.
• Tiffany memorandum : FERO
VIAR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30, EXCELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30, MODERN — 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30, ARENELE
ROMANE — 20.
• Dacii : MODERN — 9.
• Intilnire la vechea moschee : 
VICTORIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45.
• Jandarmul se însoară : CEN
TRAL — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 
20,30, BUCEGI — 10; 16; 18,15, la 
grădină — 20,15, AURORA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15, la grădină 
— 20,15, FLAMURA — 11; 16,
18,15; 20,15.
• Cocoșatul : CINEMATECA (sala 
Union) — 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21.
• Valurile Dunării : LUMINA — 
9,30—15,45 în continuare, 18,30; 
20,45.
• Program pentru copii : DOINA 
— 10.
• Dreptul de a te naște : DOINA 
— 11,30; 13,45; 18,15; 20,30, VII
TORUL — 15,30; 18; 20,15.
• De 214 ori ; Previziuni și 
Jocuri ; Celula șl cromozomii ; 
Orizont științific nr. 7/970 ; Pe 
cîmpul alb ; Nicolae Adam ; Co
pilul de la Modjokerto : TIMPURI 
NOI — 9,30—20,30 în continuare.
• Petrecerea : GRIVIȚA — 10,30; 
16; 18,15; 20,30, FLOREASCA —
15,30; 18; 20,30, TOMIS — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18,15, la grădină — 20. 
• Sub semnul lui Monte Cristo : 
ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE 
— 15,30; 17,45; 20, MUNCA — 16; 
18; 20.
• Intrusa : BUZEȘTI — 15,30; 18. 
• Argoman superdiabolicul : DA
CIA — 8,45—20,30 în continuare, 
ARTA — 15,30; 18, la grădină — 
20,15.
• Castelul condamnaților: UNI
REA — 16; 18.
• împușcături pe portativ : LIRA 
— 15,30; 18.
• Noul angajat : DRUMUL SĂ
RII — 15.30; 17,45
• Cei 5 din cer : FERENTARI — 
15,30; 18; 20,15.
• Joc dublu în serviciul secret : 
GRADINA BUZEȘTI — 20,30.
• Frații Saroyan : PACEA — 
15,30; 18; 20,15.
• Columna : GIULEȘTT — 10.
• Această femeie : GIULEȘTI — 
15,30; 18; 20,30, RAHOVA — 15,30; 
18, la grădină — 20,30, GLORIA 
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Pan Wolodyjowski (ambele se
rii) : MIORIȚA — 10; 16; 19,30.
• Vînătorul de căprioare : CO- 
TROCENI — 15,30; 17,45; 20.
• Marile vacanțe : CRlNGAȘI — 
15,30: 18; 20,15.
• Căsătorie în stil grec : VOLGA 
— 16; 18,15; 20,30.
• Expresul colonelului von Ryan: 
MOȘILOR — 15,30; 18, la grădină 
— 20.
• Afurisitul de bunic : POPU
LAR — 15,30; 18; 20,15.
• Warlock : COSMOS 
18; 20,15.
• Profesorul infernului ; FLACĂ
RA — 16; 18: 20.
• Ora hotărîtoare : VITAN — 
15,30; 18.
• în Nord spre Alaska : GRADI
NA VITAN — 20,30. -
• Departe în Apus ; PROGRESUL 
— 15,30; 18.
• Mari succese de odinioară : 
GRADINA CAPITOL — 19,45;
21,45.

15,30;
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PRIMIRE
LA CONSILIUL DE MINIȘTRI
Ion Pățan, vicepreședinte al Con

siliului de Miniștri, a primit miercuri 
după-amiază pe dr. Raymond Gua- 
tero, reprezentant al Programului 
Organizației Națiunilor Unite pentru 
dezvoltare, precum și pe ing. San
tiago Caballero, dr. Eliasea Samch, 
ing. Marcel Dinu, reprezentanți ai 
Organizației Națiunilor Unite pentru

5
dezvoltare industrială, aflați într-o 
vizită în țara noastră.

La primire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, au partici
pat Ion Popescu, adjunct al minis
trului industriei ușoare, reprezen
tanți ai Ministerului Afacerilor Ex
terne.

(Agerpres)

Festivitate cu prilejul absolvirii 
cursurilor Academiei Militare

de către promoția 1970
Miercuri Ia amiază a avut loc in 

Capitală festivitatea organizată cu 
prilejul absolvirii de către promoția 
1970 a cursurilor Academiei Militare.

La festivitate au luat parte ge
neral-colonel Ion Ioniță, membru su
pleant al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., ministrul forțelor armate. 
Cornel Onescu, ministrul afacerilor 
interne, general-locotenent Ion Co- 
man, adjunct al ministrului ’ forțelor 
armate, secretar al Consiliului Politic 
Superior, general-locotenent Grigore 
Răduică, prim-vicepreședinte al Con
siliului Securității Statului, Ion Cos- 
ma, prim-vicepreședinte al Consiliu
lui popular al municipiului București. 
Virgil Cazacu, secretar al Comitetu
lui municipal București al P.C.R., ad- 
junpți ai ministrului forțelor armate, 
general de armată Ion Tutoveanu, 
comandantul Academiei Militare, ge
nerali și ofițeri superiori.

Pe platoul din incinta academiei, 
unde a avut loc festivitatea, minis
trul forțelor armate, general-colonel 
Ion Ioniță, a primit raportul și a tre
cut în revistă subunitățile de absol
venți.

După intonarea Imnului de Stat al 
Republicii Socialiste România a luat 
cuvinfÂil ministrul forțelor armate, 
care, în numele conducerii de partid 
și de stat, al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu personal, a adresat noilor 
absolvenți un călduros salut, felici- 
tîndu-i, totodată, pentru rezultatele 
obținute în formarea unei calificări 
superioare. Vorbitorul a urat actualei 
promoții a Academiei Militare suc
cese în perfecționarea continuă a pro
cesului pregătirii de luptă și politice, 
în educarea efectivelor în spiritul 
tradițiilor glorioase făurite de popor, 
al hotărîrii nestrămutate de a înfăp
tui politica marxist-leninistă a parti
dului nostru de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate pe 
pămîntul românesc, pentru a fi ori- 
cînd gata să-și facă datoria fată de 
popor, față de cauza socialismului și 
păcii.

în numele absolvenților a luat cu- 
vîntul șeful promoției, colonelul Ni-

țescu Valentin, care, dind glas sen
timentelor de recunoștință față de 
conducerea partidului și statului, a 
exprimat angajamentul noii promo
ții de a-și face datoria cu răspun
dere și devotament in funcțiile ce le 
vor ti incredințate.

S-a dat apoi citire telegramei adre
sate de către absolvenții Academiei 
Militare Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar ge
neral al partidului, președintele Con
siliului de Stat, comandant suprem 
al Forțelor Armate ale Republicii So
cialiste România, în care se spune :

In acest moment solemn, gindurile 
noastre, ale ofițerilor absolvenți ai 
facultăților de comandă și stat ma
jor, de arme și servicii, ai facultății 
militare politice, se indreaptă cu dra
goste fierbinte și nemărginită recu
noștință spre Comitetul Central al 
Partidului Comunist Român, spre 
dumneavoastră, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, exprimîndu-ne 
sentimentele de deosebită stimă și 
prețuire față de preocuparea perma
nentă pe care o manifestați pentru 
formarea de cadre cu o temeinică 
pregătire tactico-operativă, politico- 
ideologică și de specialitate, capabile 
să-și aducă o contribuție sporită Ia 
întărirea capacității de apărare a pa
triei.

Pătrunși de răspunderea ce ne re
vine, asigurăm Comitetul Central al 
Partidului Comunist Român, pe dum
neavoastră personal, tovarășe secre
tar general al partidului și comandant 
suprem al forțelor noastre armate, că 
ne vom consacra întreaga capacitate 
de muncă realizării Ia nivelul cerin
țelor a planului pregătirii de luptă 
și politice, fiind gata oricind să apă
răm cu bărbăție pămîntul strămo
șesc. cuceririle revoluționare ale po
porului, libertatea si independenta 
patriei, cauza socialismului.

La sfirșitul festivității a avut Ioc 
defilarea subunităților de ofițeri a- 
partinînd promoției de absolvenți 
1970.

(Agerpres)

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

REALIZĂRI
ÎN ÎNTRECEREA PATRIOTICĂ

Realizările obținute pînă la 19 au
gust de Consiliul popular al munici
piului București în întrecerea patrio
tică pentru înfrumusețarea și buna 
gospodărire a orașelor se ridică la 
432 milioane lei, cu două milioane 
lei mai mult față de angajamentul 
pe tot anul în curs. Peste 70 milioa
ne lei din această sumă reprezintă 
economii la buget, obținute prin re
cuperarea unor lucrări din planul de 
investiții.

în cadrul întrecerii, care s-a bucu
rat de sprijinul activ al maselor largi 
de cetățeni, au fost pavate peste 500 
de străzi, a căror suprafață totalizea
ză 1 850 000 mp, au fost construite 
trotuare noi în suprafață de 428 000 
mp, s-au amenajat și extins noi zone

de agrement și spații verzi în cartie
rele Berceni, Titan, Colentina, Mili
tari, Pantelimon, la Buda, Dumitrana 
și Adunați-Copăcenl, pe rîul Argeș, 
în suprafață de 1150 de hectare. în 
parcuri și pe principalele artere din 
Capitală au fost plantați, în acest an, 
aproape 550 000 de arbori și arbuști 
ornamentali, peste 200 milioane flori, 
majoritatea obținute de cetățeni in 
răsadnițele de cartier. Zeci de mii de 
bucureșteni au participat, prin mun
că patriotică, la lucrările de pe șan
tierele din Pantelimon II, Străulești, 
Grivița și Plumbuita, unde o dată cu 
noua salbă de lacuri se amenajează 
alte noi baze de agrement.

(Agerpres)

(Urmare din pag. I)

i FELICITĂRI Șl NOI SUCCESE

I
GAZETEI MILITARE 

„APĂRAREA PATRIEI11!
S-au împlinit 25 de ani de la a- 

i pariția primului număr al „Apără- 
? rit patriei" — organ central al< tu patriei- — organ centrul tu 
ț Ministerului Forțelor Armate. 
j In tot acest răstimp paginile zia- 
’ rului au oglindit cu vigoare spi- 

ritul de puternic patriotism al mi- 
•, litarilor noștri, dragostea și devo- 
l tamentul lor nețărmurit față de 
- popor, față de cauza socialismului, 

adeziunea lor deplină la întreaga 
politică internă și externă a Par
tidului Comunist Român. Aducînd 
o contribuție prețioasă la dezvol
tarea înaltelor calități morale și 
de luptă proprii ostașilor forțelor 
noastre armate, militînd activ pen
tru îndeplinirea ireproșabili a pla
nului pregătirii de luptă și politice, 
pentru întărirea necontenită a or
dinii și disciplinei, stăpinlrea la 
perfecție a armamentului și tehni
cii moderne de luptă, „Apărarea 
patriei" a sprijinit activ vasta o- 
peră educativă ce se desfășoară in 
cadrul armatei. Ziarul a înfățișat 
și înfățișează activitatea muitilate-
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rală a organizațiilor de partid din 
unități și mari unități, exemplul 
pe care ofițerii, subofițerii și sol- 
dații comuniști îl oferă pentru în
sușirea 
pentru 
cinilor 
X-lea, 
statului. Aidoma întregii 
prese, „Apărarea patriei" 
fat atitudinea civică înaintată, fer
mitatea și dăruirea, spiritul de sa
crificiu dovedite de armata noas
tră în timpul inundațiilor din pri
măvara acestui an, lupta sa eroică 
pentru a salva bunuri materiale și 
vieți omenești, luptă prin care și-a 
ciștigat recunoștința si prețuirea 
întregii țări.

Cu prilejul acestui jubileu, îi feli
cităm călduros pe colegii din redac
ția „Apărarea patriei", le urăm noi 
succese in activitatea lor consacra
tă cauzei apărării cuceririlor revo
luționare ale poporului, înfloririi 
patriei socialiste.

științei și artei militare, 
înfăptuirea neabătută a sar- 

stabilite de congresul al 
de hotăririle partidului ji 

noastre 
a relie-

Cronica zilei
Miercuri la amiază a plecat la Mos

cova o delegație a Consiliului Ge
neral al A.R.L.U.S., condusă de acad. 
Cristofor Simionescu, membru a! 
Biroului Consiliului General al 
A.R.L.U.S.. care va participa la ma
nifestările ce vor avea loc în Uniu
nea Sovietică cu prilejul sărbătoririi 
zilei de 23 August.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost condusă de Mihail 
Roșianu, președintele Consiliului Ge
neral al A.R.L.U.S., de activiști ai 
A.R.L.U.S.

Au fost de față A. V. Basov, amba
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sadorul Uniunii Sovietice la Bucu
rești. și membri ai ambasadei.

★
La sosirea la Moscova, delegația a 

fost întîmpinată de G. G. Sotnikov, 
adjunct al ministrului construcțiilor 
de mașini grele pentru transporturi 
și energetică, prim-vicepreședinte al 
Asociației de prietenie sovieto—ro
mâne, A. I. Rotanova, vicepreședinte 

.al asociației, și de alți reprezentanți 
ai acestei asociații. Au fost prezențl 
membri ai Ambasadei române din ca
pitala Uniunii Sovietice.

(Agerpres)

MANIFESTĂRI CU PRILEJUL 
ZILEI DE 23 AUGUST

în Întreprinderi, instituții, case de 
cultură, cluburi și cămine culturale, 
pe întreg cuprinsul țării s-au desfă
șurat miercuri numeroase manifes
tări cultural-artistice consacrate ce
lei de-a 26-a aniversări ,a eliberării 
patriei de sub jugul fascist.

La Combinatul de industrializarea 
lemnului-Pipera, din Capitală, Clubul 
uzinelor „Republica" și la Clubul ti
neretului, din sectorul 7, au avut loc 
simpozioane cu tema „23 August — 
eveniment de seamă în viața și isto
ria poporului român":

Un mare număr de tineri, munci
tori și elevi, s-au întrunit la „Uni- 
versal-club“ pentru a lua parte la 
seara culturală intitulată „23 August 
1944, subiect de roman și poezie", 
la care și-au dat concursul scriitori 
și poeți din Capitală. Cu acest prilej 
a avut loc și faza pe sector a con
cursului de recitări „Despre patrie 
și partid", organizat în cinstea apro
piatului eveniment.

în fața a numeroși muncitori, in
gineri și tehnicieni de Ia Fabrica de 
mașini-unelte și agregate-București, 
col. ing. Gheorghe Manea a evocat 
luptele duse de oamenii muncii din 
patria noastră; în frunte cu comu
niștii, pentru înfăptuirea istoricului 
act din august 1944. Despre însemnă
tatea insurecției au mai vorbit : la 
uzinele „7 Noiembrie" — col. Con
stantin Banaurs, la Complexul C.F.R. 
„Grivița — general-maior” Ion Nedel- 
cu, la Ateneul tineretului din sectorul 
1 — col. Dumitru Cociuban, iar la U- 
zinele de pompe — lt. colonel Teo
dor Burcea.

Tineri uteciști de la uzinele „23 
August", „Republica", fabrica de în
călțăminte „Progresul" și din alte în
treprinderi și instituții bucureștene 
au vizitat Muzeul de istorie a parti
dului comunist, a mișcării revoluțio
nare și democratice din România și 
Muzeul militar, iar tineri de la U- 
zinele de pompe, Neferal, Fabrica de

mașini-unelte și agregate București 
și de la întreprinderea „Acumulato
rul" au participat la o excursie in
titulată „Drumeție pe urmele insu
recției armate din august 1944 în 
municipiul București". De asemenea, 
numeroși muncitori de la Uzinele 
metalurgice București au vizitat Mu
zeul de artă, unde au audiat expu
nerea — „Lupta poporului român 
pentru libertate, oglindită in opera 
artiștilor plastici din țara noastră".

*
La căminele culturale din Măceșu 

de Sus, Teslui, Dăneț și la Casa 
de cultură din Băilești, din județul 
Dolj, s-au desfășurat simpozioane cu 
tema „23 August — filă de aur în 
istoria patriei". Cu același prilej, în 
municipiul Craiova s-a dat startul în
trecerii pentru „Cea mai bună for
mație artistică a anului 1970".

Manifestări asemănătoare au fost 
organizate și în județul Mehedinți. 
Marți după-amiază, generalul în re
tragere Ion Gașpar, profesorul Iu
lian Schinteie și It. col. Constantin 
Vorotic, participanți la războiul an
tifascist, au luat parte la un simpo
zion dedicat zilei eliberării. în în
cheiere, formațiile artistice ale casei 
de cultură au prezentat montajul li- 
terar-muzical „Pe treptele lui Au
gust". *

Pînă acum în peste 35 localități 
din județul Buzău au avut loc con
ferințe, simpozioane, seri de poezie 
consacrate zilei de 23 August. 
Miercuri Ia Boboc, Movila Banului, 
Bălăceanu, Pogoanele, activiști ai 
oomitetului județean de partid, par
ticipanți la războiul antihitlerist, 
cadre didactice au evocat luptele 
duse de poporul nostru sub condu
cerea Partidului Comunist Român în 
zilele lui august 1944.

(Agerpres)
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„CUPA VOINȚA" LA CICLISM
UN SPRINT FINAL... CU 63 DE ALERGĂTORI (!)

BRAȘOV (prin telefon). Un pluton 
masiv (63 de alergători) — practic 
întregul efectiv aflat în întrecere — 
am înregistrat ieri la sosirea din 
etapa a doua în lupta pentru victo
rie. Sprintul final l-a relevat de 
această dată pe maghiarul Iszak Fe
renc, care a ciștigat etapa la minime 
diferențe față de Ene, Burlacu (am
bii de la Steaua) și... următorii 60 
de alergători, toți cronometrați in 
2h 56'05”. Media orară : 42,370 km, 
într-o etapă care a măsurat în total 
124 km (Brașov—Rupea și retur).

— Cum explicați sosirea atît de 
strînsă ?

Iată ce a răspuns la această în
trebare, pusă de un redactor al zia
rului nostru, arbitrul principal Oc
tavian Amza.

— Este o notă slabă pentru întrea
ga caravană. Asemenea situații se 
întîmplă — sau ar trebui să se în- 
tîmple — foarte rar în ciclism... Ier: 
au fost toate condițiile pentru a se 
realiza o medie orară mult superi
oară celei înregistrate. Șosea asfal
tată, timp răcoros, cadru plăcut (șo
seaua trecînd și prin pădure), circu
lație auto redusă. Și totuși, plutonul 
a mers și a sosit așa cum plecase din 
start, în corpore.

Cîțiva alergători au încercat ceva, 
dar totul a fost foc de paie. O ade
vărată plimbare... pe contul organi
zatorilor.

Observația mea îi vizează pe ma
joritatea cicliștilor noștri — mai ales 
pe cei dip lotul republican, pe cei 
de la marile cluburi — aflați într-o 
asemenea „indispoziție" nu pentru 
prima oară. Repet, pentru ieri, ni
mic nu le justifică rulajul monoton.

Ca urmare a mersului „la grăma
dă" n-au putut fi evitate nici buscu
ladele, unele soldîndu-se cu abando
nul cîtorva alargători. și ca și cum 
n-ar fi fost destul, ieri am înregis
trat și o serie de abateri de la regu
lamentul cursei ; pentru agățare, 
pentru mers în plasă am scos din 
competiție trei alergători : O. Răcea- 
nu (Voința), N. IordaChe și I. Dumi
tru (Viitorul-Cîmpulung Muscel).

Există totuși speranțe că, pentru 
astăzi (în etapa contra-cronometru 
pînă la Poiana Brașov și apoi în eta
pa cu plecare în bloc, spre Tg. Secu
iesc și retur) și pentru mîine, cînd 
se dispută ultima etapă, vom avea 
de făcut altfel de relatări...

După două etape, în clasamentul 
general conduce Emil Rusu (Dinamo) 
urmat la 15” de colegul său de echi
pă N. Ciumeti, la 30” de steliș- 
tii V. Burlacu și Cr. Tudoran și apoi 
de un grup de nouă alergători, la 
45 de secunde de lider. între aceștia 
se află și doi cicliști de peste hotare 
— maghiarul Sipoș Ianoș (locul 11) 
și italianul Franco Martani (locul 13).

Pe litoral

0 inedită manifestare sportivă
La sfirșitul lunii august și începu

tul lunii septembrie, pe litoralul ro
mânesc al Mării Negre va avea loc o 
inedită manifestare sportivă : Raliul 
eleganței, organizat de Automobil 
Clubul Român și firma „Europa tu
ristica" din Italia.

Concursul cuprinde mai multe pro
be grupațe în două categorii : spor
tive și de eleganță și este deschis tu
turor autoimobiliștilor din țară și 
străinătate.

Probele concursului sportiv constau 
din parcurgerea unui traseu de 60 km 
(regularitate) cu o viteză medie im
pusă de 30 km în localități și 50 km 
în afara lor ; demaraj pe distanță de 
400 m ; slalom ; înscriere în curbă ; 
parcare. Probele concursului de ele
ganță sînt: forma și eleganța caro
seriei, eleganța culorii, a amenajării 
și gradului de confort interior, origi
nalitatea și eleganța pasagerei sau 
conducătoarei automobilului. Pentru 
fiecare probă și grupă de probe se 
acordă punctaje și se întocmește cla
sament separat, astfel că un automo
bil poate participa la una sau la mai 
multe probe, în funcție de înscriere.

Juriul va acorda distincții pe probe :
— Premiul eleganței în conducerea 

automobilului.
— Premiul tehnic pentru cea mai 

bună conducere tehnică auto.
— Premiul modei pentru cea mai 

elegantă îmbrăcăminte, încălțăminte 
și coafură a concurentei sau pasage
rei.

— Premiul eleganței pentru cel mai 
elegant automobil.

înscrierile și consultarea regula- / 
mentului concursului se fac Ia Co
mandamentul raliului de la hotelul 
Albatros din Mamaia, precum și la 
toate punctele de informații ale A.C.R. 
de la principalele hoteluri de pe li
toral, pînă Ia 26 august a.c., pentru 
prima rundă, care va avea loc în 
zilele de 29—30 august, și pină la 
2 septembrie, pentru runda a doua, 
care va avea loc în zilele de 5 și 6 
septembrie. Ambele runde sînt in
dependente și cu clasament separat.

(Agerpres)
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În cîteva rînduri
INTR-UN MECI DE VERIFICARE 

DESFĂȘURAT MIERCURI SEARA 
LA BUDAPESTA, selecționata de fot
bal a R. P. Ungare a întrecut cu 
scorul de 3—0 (0—0) echipa U.T. A- 
rad. Cele trei goluri au fost marcate 
de Kosma, Kocsis din 11 metri și 
Karsay.

LA ATENA AU ÎNCEPUT IERI 
ÎNTRECERILE BALCANIADEI DE 
NATAȚIE. în proba de 100 m bras 
masculin victoria a revenit lui 
V. Costa (România) cronometrat cu 
timpul de l’10”7/10. Proba de 400 m 
liber (masculin) a fost cîștigată de 
M. Slavic (România) cu rezultatul 
de 4’24”4/10. în turneul de polo pe 
apă, Iugoslavia a învins România cu 
scorul de 6—3 (1—1, 1—0, 3—1, 1—1).

CURIER
JUDEȚEAN

r
BACĂU

Sistem original 
de construcție 
a locuințelor

Un colectiv de specialiști de 
la Trustul de construcții din Ba
cău a pus la punct tehnologia 
unul nou sistem de construcții 
a locuințelor cu un grad înalt 
de industrializare, care duce la 
creșterea productivității muncii 
și la scăderea prețului de cost, 
în prezent, în atelierul de pre
fabricate al trustului se fac 
pregătiri în vederea construc
ției experimentale a primului 
bloc. Structura de rezistență a 
acestuia va fi realizată după 
metoda cofrajelor metalice, iar 
planșeele — din prefabricate. E- 
lementele de fațadă sînt finisa
te pe bază de beton aparent, iar 
planșeele pentru bucătării, gru
puri sanitare și holuri sînt fi
nisate tot în atelierele de pre
fabricate.

MARAMUREȘ

Radioamatori 
pe recepția... 

producției
Numeroși radioamatori mara

mureșeni și-au concretizat inge
niozitatea, pasiunea și pricepe
rea tehnică în aparate, dispozi
tive și instalații utile proceselor 
de producție. La C.E.I.L. din Si- 
ghetul Marmației, de exemplu, 
se utilizează cu succes un aparat 
de detectare a defectelor din 
circuitele electrice subterane rea
lizate de radioamatori. Tot la 
Sighet, radioamatorul Mihai 
Stadler a creat un sistem pen
tru precizarea datelor privind 
nivelul apei în rezervoarele sis
temului de alimentare cu apă a 
orașului. înlocuindu-se soluția 
prevăzută în proiect, care nece
sita aparate din import, s-a rea
lizat, pe această cale, o econo
mie de valută de 30 000 lei.

VÎLCEA

Pe șantierele 
muncii patriotice 

în acest an, mii șl mii de tineri 
și vîrstnici din județul Vîlcea au 
participat la acțiunile de muncă 
patriotică, aducîndu-și contri
buția la înfrumusețarea și mai 
buna gospodărire a orașelor și 
satelor. Pînă în prezent, ei au 
construit și amenajat 30 000 mp 
străzi, 40 000 mp trotuare, 72 ki
lometri drumuri. 1 400 fîntîni, au 
reparat 110 000 mp străzi și 
trotuare etc. Valoarea lucrărilor 
executate pînă acum prin mun
că patriotică se ridică la peste 
36 milioane lei.

SĂLAJ

vernului pentru a crea condițiile ma
teriale, o bază trainică acestei ega
lități. Astfel, este asigurată dezvol
tarea rapidă a bazei tehnico-materiale 
a socialismului pe întreg teritoriul 
țării. Dezvoltarea și repartizarea e- 
gală a forțelor de producție în di
feritele regiuni — in spiritul hotărî- 
rilor congreselor al IX-lea și al 
X-lea — sporesc rapid potenția
lul economic al acelor județe în 
care trăiesc, alături de români, 
oameni ai muncii aparținînd di
feritelor naționalități. Acesta este 
un element esențial pentru asigurarea 
unor posibilități egale de dezvoltare 
economică, socială și culturală a tu
turor naționalităților conlocuitoare.

Prin politica sa marxist-leninistă, 
creatoare, înnoitoare, de largă per
spectivă, în rezolvarea sarcinilor con
crete ale țării, partidul nostru asi
gură perfecționarea formelor de con
ducere și de organizare a societății, 
lărgirea continuă a democrației socia
liste, atragerea celor mai largi mase 
ale oamenilor muncii în rezolvarea 
problemelor de stat. Aceasta contri
buie substanțial la adîncirea frăției 
oamenilor muncii, la consolidarea u- 
nității moral-politice a întregului po
por, strins unit în jurul partidului. 
„In țara noastră — arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — a fost lichidată 
orice inegalitate națională, Constitu
ția Republicii Socialiste România ga
rantează drepturi egale pentru toți 
cetățenii patriei, pedepsind prin lege 
orice propagandă naționalistă, șovină, 
orice ațîțare a urii de rasă sau ten
tativă de învrăjbire națională. Drep
turile și libertățile cetățenești asigu
rate de societatea socialistă tuturor 
cetățenilor se exprimă în faptul că 
un mare număr de oameni ai muncii 
aparținind naționalităților conlocui
toare fac parte din partidul comunist, 
forța conducătoare a societății, din 
organele de conducere centrale și lo
cale ale statului, participă nemijlocit 
Ia conducerea întreprinderilor eco
nomice și a instituțiilor, la întreaga 
viață politică, economică, științifică, 
culturală a țării. Este asigurată folo
sirea neîngrădită a limbii materne în 
școli. în administrație, in justiție, în 
toate domeniile de activitate".

în cadrul măsurilor pentru perfec
ționarea organizării și conducerii so
cietății, pentru adîncirea democrației 
socialiste, partidul a creat „Consiliul 
oamenilor muncii de naționalitate 
maghiară din Republica Socialistă 
România" și „Consiliul oamenilor 
muncii de naționalitate germană", 
care funcționează in cadrul Frontu
lui Unității Socialiste. în acele ju

dețe unde, alături de români, trăiesc 
și naționalități conlocuitoare au luat 
ființă consilii județene ale ’oamenilor 
muncii aparținind acestor naționali
tăți. Aceste consilii — organizații cu 
caracter de largă reprezentare — iau 
parte nemijlocit la întreaga viață po
litică a țării și asigură oamenilor 
muncii de diferite naționalități o par
ticipare largă la traducerea in viață 
a programului de construcție socia
listă. Consiliile centrale și județene 
ale naționalităților sprijină organele 
de partid, de stat și obștești în stu
dierea problemelor specifice ale res-

alături de alte edituri, a creației me
rituoase a scriitorilor- aparținînd na
ționalităților conlocuitoare. Editura 
DACIA din Cluj aduce, de asemenea, 
o importantă contribuție în aceeași 
direcție. A luat avînt editarea cărți
lor științifice și de artă în limbile 
maghiară și germană, activitatea 
de valorificare și stimulare a tu
turor acelor realizări cu care oa
menii de știință și cultură din 
rindal naționalităților conlocuitoa
re din patria noastră îmbogă
țesc comorile spirituale ale țării. 
Comisia naționalităților de pe lîngă

nou săptămînal social-politic-cultural 
în București. Colaborarea rodnică 
dintre oamenii de știință, artă și cul
tură români și cei aparținînd na
ționalităților conlocuitoare, împărtă
șirea rezultatelor eforturilor lor crea
toare, echivalează nu doar cu o sim
plă informare, ci cu crearea condi
țiilor celor mai favorabile pentru a- 
sigurarea unui larg schimb al valo
rilor spirituale, pentru cunoaștere re
ciprocă, ceea ce dă mai multă vigoare 
muncii tuturor cetățenilor țării. Roa
dele gîndirii și imaginației creatoare, 
exprimate în limbi diferite, devin

înfrățiți în lupta pentru 
înfăptuirea aceluiași ideal
pectivelor naționalități, în mobiliza
rea acestora la efortul general pentru 
progresul patriei.

Spiritul înnoitor întronat de con
gresele al IX-lea și al X-lea a deve
nit, în cadrul dezvoltării generale a 
construcției socialiste, izvor de noi 
realizări și în privința concretizării 
egalității depline în drepturi a tutu
ror cetățenilor patriei. Dintre atitea 
realizări ale acestei perioade, pe toate 
planurile vieții sociale, economice și 
culturale, voi menționa cîteva privind 
drumul larg deschis învățământului, 
cărții, creației artistice. în primul 
rînd, aș menționa rețeaua largă de 
școli in limbile naționalităților — 
de la grădinițe de copii pînă la fa
cultăți — care dau posibilitatea 
tinerilor, viitorul țării, să-și însu
șească în limba lor maternă cu
noștințe de cultură generală și 
de specialitate, să devină astfel con
structori de nădejde ai edificiului 
social, să ducă mai departe opera 
înaintașilor lor. O dată cu reorgani
zarea generală a activității editoria
le. la București a luat ființă Editura 
KRITERION. care tipărește cărți în 
limbile maghiară, germană și ale al
tor naționalități, urmînd să asigure 
în viitor și tipărirea în limba română,

Uniunea Scriitorilor supune cu regu
laritate dezbaterilor problemele ac
tuale ale creației artistice. Cu prile
jul decernării premiilor Uniunii Scrii
torilor pe anul 1969, au fost distinse 
și opere de mare succes ale scrii
torilor maghiari și germani, ca c 
recunoaștere a aportului creatorilor 
de diferite limbi in afirmarea lite
raturii noastre unitare, la dezvolta
rea vieții spirituale din România so
cialistă. Sutele de mii de oameni ai 
muncii de naționalitate maghiară și 
germană au primit cu mare bucurie 
înființarea emisiunilor în limbile ma
ghiară și germană de Ia televiziune 
in Capitală funcționează casele de 
cultură „Petofi Sândor" și „Friedrich 
Schiller", exemple grăitoare pentru 
lărgirea continuă a ariei activității 
de culturalizare a poporului, dusă in 
limbile naționalităților respective. In 
cadrul unor importante institute ști
ințifice, înființate în cursul anului 
trecut, ca Academia de Științe Poli
tice și Sociale. Academia de Științe 
Medicale, Academia de Științe Agro
silvice. lucrează numeroși specialiști 
ai naționalităților conlocuitoare. E- 
xistă o vastă rețea de ziare și reviste 
care apar in limbile naționalităților 
conlocuitoare. Fa se va îmbogăți cu 
apariția în limba maghiară a unui

prin cunoaștere un bun al tuturor, 
dobîndesc forță, vitalitate, prin am
pla circulație a valorilor spirituale 
care-și află rădăcini trainice in a- 
ceeași realitate socială.

Parte organică a dezvoltării cultu
rii socialiste a naționalităților, pre
luarea cu discernămint critic a moș
tenirii progresiste întărește conștiința 
luptei comune a poporului român și 
a naționalităților conlocuitoare, dez
văluie străvechile rădăcini ale fră
ției, adîncește dragostea față de pa
tria socialistă. Cinstirea unor perso
nalități marcante ridicate din rîndu- 
rile locuitorilor de naționalitate 
maghiară din patria noastră e subli
niată de faptul că nu demult cîteva 
licee au luat numele unor Brassai 
Sămuel, pionier al științei in Transil
vania, Salamon Erno, poetul comu
nist ucis de fasciști, Sim6 Gâza, 
fruntaș al mișcării muncitorești din 
România.

Oamenii muncii maghiari din pa
tria noastră, ca și oamenii muncii 
germani sau de alte naționalități, 
demonstrează, prin întreaga tor acti
vitate, că sprijină, fără rezerve, po
litica internă și externă a Partidu
lui Comunist Român, cu convingerea 
fermă că această politică slujește

interesele fundamentale ale poporu
lui nostru, cauza socialismului, pro
gresului și păcii în lumea întreagă.

Construirea socialismului, desfășu
rată pe pămîntul unor lupte comune, 
înfăptuirea politicii naționale, mar- 
xist-leniniste, a Partidului Comunist 
Român, au făcut din frăția dintre ro
mâni și naționalitățile conlocuitoare 
o realitate vie a zilelor noastre, din 
patriotismul socialist un izvor de în
demnuri la noi fapte. Tot ce am 
creat, tot ce am clădit în societate și 
în sufletul omenesc e rod al muncii 
noastre comune. Pîinea acestui pă- 
mînt, plinea făcută din griul cultivat 
în comun, prin muncă unită, e un bun 
al nostru al tuturor.

„Rezolvarea justă a problemei na
ționale, asigurarea deplinei egalități 
în drepturi a tuturor cetățenilor, fără 
deosebire de naționalitate, participa
rea lor activă la conducerea întregii 
vieți sociale constituie in același 
timp o latură importantă a democra
ției noastre socialiste in plină dez
voltare și perfecționare. Făurirea co
munismului in România nu poate 
fi decit opera comună a tuturor celor 
ce muncesc in patria noastră", a 
subliniat secretarul general al parti
dului într-o recentă cuvîntare. Reiese 
limpede din cuvintele tovarășului 
Ceaușescu că rezolvarea marxist-le
ninistă a problemei naționale presu
pune să privim deschis, realist, noile 
probleme ivite pe parcursul dezvoltă
rii. Avem în față un orizont larg 
deschis consolidării și dezvoltării fră
ției. Lărgirea continuă a democra
ției socialiste slujește la concretiza
rea practică a drepturilor asigurate 
prin politica partidului, prin Con
stituția țării. Vasta industrializare a 
intregii țări, continua modernizare a 
agriculturii, dezvoltarea științei și 
culturii. perfecționarea metodelor 
de organizare și conducere a so
cietății întăresc și mai mult fră
ția de nezdruncinat dintre poporul 
român și naționalitățile conlocui
toare. Este un adevăr cert, limpede 
ca lumina zilei, că în jurul partidului 
s-a cristalizat o unitate deplină între 
poporul român și naționalitățile con
locuitoare, că această puternică uni
tate moral-politică este și va rămi- 
ne forța motrice a societății noastre, 
elementul fundamental al progresu
lui social al patriei.

Fiecare fiu al României socialiste 
care întîmpină cu nemărginită satis
facție aniversarea eliberării, știe și 
simte că așa cum am fost uniți in 
luptă, in muncă, în înfruntarea în
cercărilor, la fel de uniți sîntem și 
vom fi în bucurie și în dragostea 
față de acest pămînt al patriei noas
tre comune — România socialistă.

A ÎNCEPUT TRADIȚIONALA 
COMPETIȚIE CICLISTA INTERNA
ȚIONALA „TURUL SLOVACIEI". 
Prima etapă, desfășurată între Bra
tislava și Velky Krtis (223 km), a 
revenit cehoslovacului P. Matousek, 
cronometrat cu timpul de 4h 47’03”. 
El a dispus la sprintul final de Mo
ravec și Hava (Cehoslovacia). Primul 
dintre cicliștii români (locul 30) a 
fost Ștefan Suciu, înregistrat cu 
timpul de 4h 57’11”. Iată celelalte 
locuri ocupate de cicliștii români : 
Fr. Gera (65), M. Bădilă (72), M. Hri- 
soveni (73).

TURNEUL INTERNAȚIONAL FE
MININ DE VOLEI DE LA VORO- 
ȘILOVGRAD, rezervat echipelor de 
tineret, a programat trei meciuri. 
Echipa U.R.S.S., virtuală învingătoa
re a turneului, a învins cu scorul de 
3—0 (15—5, 15—11, 15—13) echipa Un
gariei. Selecționata Poloniei a dispus 
cu 3—0 (15—6, 15—0, 15—11) de echi
pa României, iar Bulgaria a învins 
cu 3—0 (15—12, 15—12, 15—13) echipa 
R. D. Germane.

IN CONTINUAREA TURNEULUI 
PE CARE L-A ÎNTREPRINS IN 
ȚARA NOASTRĂ, ECHIPA FRAN
CEZA DE RUGBI A.S. MAULEO- 
NAIS a jucat ieri în Capitală cu 
echipa Dinamo. Rugbiștii români au 
obținut victoria cu scorul de 18—8.

MIERCURI LA SIBIU S-AU tN- 
TÎLNIT INTR-UN MECI INTER
NAȚIONAL AMICAL DE FOTBAL 
ECHIPELE STEAGUL ROȘU BRA
ȘOV ȘI OLIMPIAKOS PIREU 
(GRECIA). Fotbaliștii români au 
terminat învingători cu scorul de 
2—1 (2—1).

Expoziție 
cu noutățile 

industriei locale
A devenit o tradiție ca indus

tria locală a Sălajului să orga
nizeze o expoziție cu noile pro
duse create în cursul anului, 
pentru a prospecta cerințele și 
preferințele cumpărătorilor. în 
acest an sînt expuse peste 80 
de produse noi, în majoritate 
din domeniul prelucrării lemnu
lui. Se află exponate de mobi
lier adecvate diferitelor tipuri 
de apartamente și garsoniere, 
mobilier pentru încăperi desti
nate copiilor, camere pentru ti
neret, garnituri combinate, piese 
separate (dulapuri, mese, scau
ne). Ele sînt executate cu gust 
și iscusință, folosindu-se motive 
din folclorul local.

BRĂILA

O noua 
policlinică

La Brăila a început construc
ția unei policlinici moderne, în 
cadrul căreia — după cum ne in
formează doctorul Camil Naum, 
directorul direcției sanitare ju
dețene — va funcționa, pe lîngă 
serviciile de specialitate existen
te în oraș, unul nou : serviciul 
de balneo-fizioterapie. De ase
menea, pe lîngă noua policlinică 
vor mai funcționa un cabinet 
medical de circumscripție și un 
dispensar de pediatrie. Capaci
tatea noii policlinici va fi de 
400 000 de consultații pe an.

BOTOȘANI

O întîlnire

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

21, 22 și 23 august. In țară : vreme 
în general frumoasă, exceptînd ju
mătatea de nord-vest a țării, unde la 
începutul intervalului va ti ușor in
stabilă, cu ploi locale, mai ales sub 
formă de averse însoțite de descăr
cări electrice. In rest, ploi izolate. 
Vînt potrivit. Temperatura în creș
tere ușoară. Minimele vor fi cuprin
se intre 10 și 20 de grade, iar maxi
mele între 21 și 31 de grade. In Bucu
rești : vreme în general frumoasă 
cu cer variabil, favorabil averselor 
de ploaie după-amiază. Vînt potri
vit. Temperatura în creștere ușoară.

emoționantă
Sub denumirea de „Fiii satu

lui se-ntorc la vatra părintească" 
a avut loc duminică la Cristi- 
nești o întilnire a tuturor inte
lectualilor născuți în această 
comună și răspîndiți cu rosturile 
muncii și ale vieții în toate col
turile țării. Au venit 130 de ca
dre didactice, ingineri, construc
tori, medici, ofițeri. Rudele, ve
cinii și prietenii le-au vorbit 
oaspeților despre dezvoltarea e- 
conomică și social-culturală a 
satului natal în ultimii ani. Re
vederea cu „fiii satului" a cons
tituit un bun prilej de aduceri 
aminte, de cunoaștere și prețuire 
reciprocă a muncii.

(DE LA CORESPONDENȚII 
„SCÎNTEII")



viața internațională
-' r' - /

PUTERNICE ATACURI 
ALE FORȚELOR 

PATRIOTICE DIN 
VIETNAMUL DE SUD 

SI CAMBODGIAt
SAIGON 19 (Agerpres). — Agen

țiile de presă relatează că în ulti
mele 24 de ore au continuat luptele 
între formațiunile Guvernului Revo
luționar Provizoriu și trupele ameri- 
cano-saigoneze în diferite regiuni ale 
Vietnamului de sud. Cele mai impor
tante acțiuni militare s-au desfășu
rat în provinciile septentrionale unde 
continuă luptele în jurul bazei sai- 
goneze „O’Reilly", asediată de mai 
multe zile de forțele patriotice. Cu 
toate că au fost trimise întăriri, atit 
avioane de bombardament cit și u- 
nități terestre, patrioții sud-vietna- 
mezi controlează în continuare în
treaga zonă din jurul acestei baze. De 
asemenea, au mai fost înregistrate 
lupte în provinciile Quang Tri, Quang 
Ngai, Quang Tin, Kien Hoa și Chu- 
ong Thien, la numai cîteva zeci de 
kilometri sud-vest de Saigon. Toto
dată, patrioții sud-vietnamezi au or
ganizat la 90 de kilometri de Saigon 
o ambuscadă în urma căreia au fost 
provocate grave pierderi în oameni 
și materiale de luptă unei unități a- 
mericane. Comandamentul american 
de la Saigon a anunțat că artileria 
Guvernului Revoluționar Provizoriu 
a doborît în apropiere de localitatea 
Da Nang două bombardiere de tip 
„Phantom" și un elicopter.

PNOM PENH 19 (Agerpres). — în 
noaptea de marți spre miercuri a a- 
vut loc în apropiere de localitatea 
Prek Tameak, situată la numai 15 ki
lometri nord-est de Pnom Penh, o 
violentă ciocnire între forțele de re
zistență populară cambodgiene și tru
pele regimului Lon Noi. După cum 
menționează agențiile de presă, ca 
urmare a acestei lupte, forțele de re
zistență populară cambodgiene au 
provocat inamicului importante pier
deri. De asemenea, forțele patriotice 
au aruncat în aer un pod în locali
tatea Osandan, aflată la 75 km de 
capitală, întrerupînd orice comunica
ție dintre Pnom Penh și Provincia 
Battambang.

Republica Cipru nu va pune la dispoziția
N.A.T.O. baze militare pe insulă

NICOSIA 19 (Agerpres). — într-un 
interviu acordat corespondehtului din 
Nicosia al ziarului grec „Elefteros 
Kosmos", președintele Ciprului, arhi
episcopul Makarios, a declarat că 
guvernul cipriot nu intenționează să 
pună la dispoziția blocului militar 
N.A.T.O. baze militare pe insulă. El

uruguay Incertitudinea persistă
MONTEVIDEO 19 (Agerpres). — 

Cercetările întreprinse de poliția și 
armata uruguayene pentru depistarea 
locului unde sînt ascunși consulul 
brazilian Dias Gomide și consilierul 
american Claude Fly, răpiți de către 
membrii unei organizații clandestine, 
continuă să fie infructuoase. Organi
zația secretă care și-a asumat res
ponsabilitatea răpirilor persistă în 
cererea sa de a fi eliberați cei pește 
150 de deținuți in schimbul punerii in 
libertate a sechestraților, în ciuda 
faptului că unul dintre conducătorii 
organizației. Sendic, arestat, a accep-

Recomandările făcute de 
ț,Prlces And Incomes 
Board" (Comitetul prețuri
lor și salariilor), de a se 
spori prețul cărbunelui coc- 
sificabil cu 15-16 la sută, a 
turnat gaz peste focul dis
cuțiilor. deja foarte aprin
se. privind dificultățile eco
nomiei britanice și căile de 
asanare ale acesteia. După 
aprobarea acestei recoman
dări de către guvern. ..Bri
tish Stell Corporation" care 
folosește anual 17-18 mi
lioane tone cărbune, a a- 
nunțat. că va trebui să spo
rească prețul oțelului. O a- 
semenea hotărîre va fi luată 
și de industria construc
toare de mașini — prevede 
presa londoneză.

Pentru a înțelege esența 
’„momentului economic" pe 
care îl parcurge Anglia 
trebuie să ne întoarcem la 
cele petrecute acum trei 
săptămîni, cînd o serie de 
uniuni sindicale — repre- 
zentînd circa 4.5 milioane 
membri — încurajate de 
succesul, ce-i drept par
țial. al grevei celor 47 009 
docheri, au anunțat că in
tenționează, ținînd seama 
de creșterea costului vieții, 
să ceară mărirea salariilor- 

în aceste împrejurări a 
avut loc declarația minis
trului forței de muncă și 
productivității, Robert Carr, 
— exprimînd în esență po
ziția patronatului — care a 
afirmat că Anglia „se în
dreaptă spre un dezastru e- 
conomic dacă nu se vor 
pune sub un control sever 
pretențiile inflaționiste de 
mărire a salariilor". El a 
mai arătat că anul acesta 
productivitatea muncii a 
crescut cu numai doi la 
sută și că. datorită grevelor, 
s-au pierdut cinci milioane 
zile muncă — cu 87 la sută 
mai mult decît în aceeași 
perioadă a anului trecut — 
btneînțeles, fără să caute 
cauzele acestei ample miș
cări greviste a muncitorilor 
englezi. Declarațiile minis
trului Carr au fost repetate 
!ntr-o formă mai puțin dra

Okinawa — Demonstrație împotriva prezenței militare străine pe insulă. 
Manifestația din fotografia de mai sus s-a desfășurat în fața unei baze 

aparținînd armatei americane

ORIENTUL APROPIAT
CONSULTĂRI DIPLOMATICE, VIZITE, DEMERSURI

NEW YORK 19 (Agerpres). — Re
prezentanții permanenți la O.N.U. ai 
Uniunii Sovietice, Statelor Unite, 
Franței și Marii. Britanii, s-au întil- 
nit miercuri din nou pentru a dis
cuta situația din Orientul Apropiat. 
Aceasta este a 41-a întîlnire a celor 
patru ambasadori din cursul ultime
lor 18 luni. întîlnirea de miercuri a 
avut loc la reședința reprezentantu
lui permanent al Franței. Următoa
rea întîlnire va avea loc la 2 sep
tembrie, la reședința reprezentantu
lui Uniunii Sovietice.

CAIRO. — începînd de astăzi, re
gele Hussein al Iordaniei va între
prinde o vizită oficială în Republica 
Arabă Unită. în timpul șederii sale 
la Cairo, el va avea întrevederi cu 
președintele Nasser, consacrate si
tuației din Orientul Apropiat. Aceas
ta este prima întîlnire dintre regele 
Hussein și președintele Nasser, după 
acceptarea de către guvernele celor 
două țări a „Planului Rogers". Din 
delegația iordaniană mai fac parte 
primul ministru, Abdel Moneim el- 
Rifai, și ministrul afacerilor exter
ne, Antoun Attallah.

a precizat că Republica Cipru rămî- 
ne în afara blocurilor militare, în- 
trucît aceasta slujește intereselor 
sale naționale.

Președintele Makarios a făcut cu
noscut că va avea în curînd discuții 
la Atena cu guvernul grec asupra 
ansamblului problemei cipriote.

tat să trateze cu poliția. Un nou co
municat, al 15-lea, atribuit acestei 
organizații clandestine, a fost găsit 
marți în orășelul brazilian Porto 
Alegre, în care se anunță că Dias 
Gomide va fi executat duminică în 
cazul cind autoritățile uruguayene nu 
vor elibera deținuții pînă sîmbătă la 
ora 18 (ora locală).

Căutările zadarnice ale poliției și 
persistența guvernului Uruguayan în 
refuzul de a satisface condițiile puse 
de răpitori fac ca șansele punerii în 
libertate a celor răpiți să se reducă 
substanțial.

matică de ministrul finan
țelor, Anthony Barber, și de 
reprezentanții Confedera
ției industriei britanice. U- 
nele publicații de speciali
tate au arătat că „Anglia 
înregistrează o permanentă 
deteriorare a capacității in
dustriei de a fi competitivă" 
și că „avantajul competitiv 
obținut prin devalorizarea 
lirei a fost pierdut". („Bri
tain’s Engineering Indus
try").

Desigur, toate aceste de
clarații au avut un oare-

Carr și Barber, au avut 
convorbiri separate cu o de
legație a Congresului Sin
dicatelor Britanice (T.U.C.) 
condusă de secretarul său 
general, Victor Feather, 
convorbiri care n-au dus la 
nici un rezultat. Ele au fost 
apreciate ca un fel de „dia
log al surzilor". Delegația 
T.U.C. nu a fost de acord 
cu aprecierea oficială pri
vind situația economică și 
a arătat că înainte de toate 
trebuie să se stabilească un 
control asupra preturilor.

ANGLIA

Înfruntări Intre
GUVERN SI SINDICATE

J

care efect, deși, potrivit pă
rerii ziarului „Scotsman", 
„opinia publică nu a fost 
tulburată de prezicerile pri
vind o criză economică". 
Pe de o parte s-a apreciat 
că prin prezentarea de că
tre guvern a unei asemenea 
situații sumbre s-a inten
ționat să se sublinieze de
fecțiunile guvernării labu
riste și moștenirea grea 
preluată de la aceștia de 
către conservatori. Pe de 
altă parte, declarațiile ofi
ciale privind situația eco
nomică au urmărit și alt 
scop, si anume, să arunce 
povara principală a efortu
rilor de „redresare econo
mică" asupra celpr ce mun
cesc.

Zilele trecute, miniștrii

care sînt în continuă creș
tere.

Reprezentanții lui „Tran
sport and General Workers 
Union", unul din cele mai 
mari sindicate, au sprijinit 
poziția T.U.C., declarînd că 
aprecierile pesimiste ale 
guvernului sînt exagerate 
și subliniind că „în indus
trie există un număr mare 
de muncitori cu salarii 
mici" ale căror revendicări 
sînt întru totul întemeiate.

în aceste zile, presa lon
doneză abundă în știri pri
vind, pe de o parte, creș
terile de prețuri (între timp 
la Londra s-a anunțat și 
scumpirea transporturilor), 
iar pe de altă parte cere
rile sindicatelor cu privire

Președintele Consiliului Comanda
mentului Revoluției Sudaneze, 
Gaafar El Numeiry, care a făcut o 
scurtă escală în capitala Republicii 
Arabe Unite, a părăsit Cairo, în- 
dreptîndu-se spre patrie.

TEL AVIV. — Un purtător de cu- 
vînt militar a anunțat la Tel Aviv 
că avioane de luptă israeliene au a- 
tacat miercuri dimineața poziții ale 
forțelor palestinene situate pe teri
toriul libanez, în zona muntelui Her
mon.

Erik Hedborg, președintele Asocia
ției proprietarilor de nave imobilizate 
în Canalul de Suez, în urma războiu
lui israeliano-arab din 1967, a avut 
întrevederi cu Salah Gohar, subse
cretar de stat la Ministerul Afacerilor 
Externe al R.A.U. în cadrul convor
birilor au fost examinate probleme 
referitoare la eventuala degajare a 
vaselor, în contextul suspendării fo
cului în regiunea Canalului de Suez.

agențiile de presă transmit:
Kim Ir Sen a primit dele

gația Partidului Muncii din 
Elveția. Kim Ir Sen, secretar ge
neral al C.C. al Partidului Muncii din 
Coreea, președintele Cabinetului de 
Miniștri al R.P.D. Coreene, a primit 
delegația Partidului Muncii din El
veția, condusă de Jacov Lechleiter, 
secretar național al C.C. al partidu
lui, care se află într-o vizită în 
R.P.D. Coreeană, informează agenția 
ACTC.

Tratatul privind interzi
cerea utilizării armelor chi
mice și biologice,pe ^re sta* 
tele Unite l-au semnat în urmă cu 
45 de ani, a fost înaintat de președin
tele Nixon Senatului spre ratificare. 
O promisiune în acest sens fusese 
făcută de președinte încă în decem
brie anul trecut. Observatorii re
marcă, însă, că interpretarea pe care 
o dau S.U.A. tratatului nu corespunde 
sensului său și, totodată, rezoluției 

la salarii. „Daily Mirror" 
face o comparație între pro
misiunile electorale ale 
conservatorilor și realitățile 
de astăzi. „La 16 iunie, deci 
cu 48 de ore înaintea ale
gerilor — scrie ziarul — dl. 
Heath a promis acțiuni fer
me în domeniul prețurilor, 
al creșterii producției și re
ducerii șomajului. între
bați pe gospodine și pe șo
meri, continuă ziarul, ce 
s-a întîmplat după aceea. 
Și întrebați și pe astrologi 
ce o să se întîmple în vii
tor". La rîndul său „Sunday 
Mirror" scrie : „Noul nos
tru prim-ministru remar
ca în timpul alegerilor că 
drumul spre lichidarea 
inflației trece prin redu
cerea impozitelor și expan
siunea economică. Acum, în 
mod curios, se încearcă să 
se curme inflația înainte de 
a se reduce impozitele și 
de a se da un imbold e- 
conomiei".
într-un comentariu în care 

sînt puse în balanță toate 
alternativele, ziarul „Guar
dian" ajunge la concluzia 
că Anglia va avea de în
fruntat „o iarnă plină de 
nemulțumiri" și consideră 
ca inevitabile „greve de 
mari proporții". Previziuni 
asemănătoare fac și alte 
ziare.

Deocamdată guvernul și-a 
anunțat intenția de a blo
ca majorarea salariilor, 
fiind gata să facă uz de 
„măsuri excepționale" pen
tru preîntîmpinarea gre
velor. La rîndul lor, sindi
catele își stabilesc planul 
de acțiune. în acest sens, 
pentru ziua de 26 august a 
fost convocată o ședință 
extraordinară a Consiliului 
General al T.U.C.

încă de pe acum în cercu
rile observatorilor se sub
liniază că această confrun
tare dintre guvern și sin
dicate se anunță dîrză și de 
lungă durată.

N. PLOPEANU
Londra, 19

„Poporul german 
are nevoie de pace 

cu popoarele
Uniunii Sovietice 

și cu toate popoarele 
Europei răsăritene" 

Răspunsul cancelarului 
Brandt la scrisoarea 
grupului parlamentar 

creștin-democrat

BONN 19 (Agerpres). — Guvernul 
federal a ajuns la convingerea că 
semnarea Tratatului între U.R.S.S. și 
R.F.G. servește interesele Republicii 
Federale a Germaniei — declară 
cancelarul Willy Brandt în răspunsul 
său la scrisoarea ce i-a fost adre
sată de președintele grupului parla
mentar creștin-democrat, Rainer Bar- 
zel. „Poporul german — se spune în 
scrisoarea cancelarului vest-german 
— are nevoie de pace, în deplinul 
înțeles al acestui cuvint, cu popoare
le Uniunii Sovietice și cu toate po
poarele Europei răsăritene. în acest 
spirit, el intenționează să încheie 
înțelegeri contractuale și cu guver
nele Poloniei și Cehoslovaciei". în 
continuare, documentul semnat de 
Willy Brandt relevă că guvernul fe
deral urmărește, de asemenea, să 
ajungă la o reglementare contrac
tuală a relațiilor sale cu guvernul 
Republicii Democrate Germane.

în încheierea scrisorii sale, cance
larul R.F.G. arată că guvernul fede
ral este dispus să dea curs propune
rii grupului parlamentar al U.C.D.- 
U.C.S. și să înceapă curînd convor
biri confidențiale pentru a ajunge, 
în domeniile menționate, la o înțele
gere asupra politicii corespunzătoa
re intereselor țării. în acest scop, 
Willy Brandt i-a propus lui Rainer 
Barzel să se întîlnească în luna sep
tembrie.

adoptate în această problemă de A- 
dunarea Generală a O.N.U. anul tre
cut. In esență, S.U.A. consideră că 
substanțele chimice de nocivitate re
lativ redusă, cum ar fi ierbicidele și 
defoliantele, nu ar fi interzise de 
tratat-

William Luce, însărcinat 
cu coordonarea politicii 
britanice în zona Golfului 
PerSÎC, întrePri-nde> începînd de la 
19 august și pînă la 26 septembrie, 
un turneu în mai multe țări și emi
rate din Orientul Apropiat. Misiunea 
lui Luce, învestit cu funcția de repre
zentant personal al ministrului de 
externe britanic, Douglas Home, este 
de a consulta oficialitățile guverna
mentale ale țărilor limitrofe golfului 
și R.A.U. asupra „oportunității" pre
lungirii prezenței militare britanice 
în Golful Persic după anul 1971, ter
menul limită pentru retragerea celor 
6 000 de soldați englezi, stabilit de 
precedentul cabinet englez.

Legea privitoare la na
ționalizarea companiei chi
liene de electricitate „Chil- 
eleCtra", întreprindere contro
lată pînă acum de capitalul nord- 
american, ă intrat în vigoare. Acțiu
nile companiei americane „South A- 
merican Power", care deținea 74,75 
la sută din capitalul companiei „Chil- 
electra". au fost achiziționate de că
tre „Corporația de dezvoltare chi- 
liană" (Corfo). Pe viitor, „Chilelectra" 
va depinde de „întreprinderea națio
nală de electricitate", filială a Corfo.

S.U.A.

Semnificații ale „dialogului" 
Congres-Administrație

WASHINGTON 19 (Agerpres). — 
Vetoul opus de președintele Nixon 
săptămîna trecută la două proiecte 
de lege: adoptate de Congres — cel 
privind alocațiile pe noul an finan
ciar ale Oficiului de Educație și în- 
vățămînt și cel referitor la finanța
rea programelor „Oficiilor Indepen
dente", în care sînt incluse Departa
mentul construcțiilor de locuințe și 
dezvoltare urbană și Administrația 
națională pentru aeronautică și cer
cetarea spațiului cosmic (N.A.S.A.) 
— și-a atins ținta doar în parte. Pri
mul proiect de lege a fast adoptat 
marți în forma inițială.

Astfel avertismentul președintelui 
că alocarea de fonduri suplimentare 
destinate unor programe guverna
mentale ar putea reduce posibilitățile 
de combatere a inflației nu a fost 
luat în considerație nici măcar de 
o parte a congresmanilor republicani, 
care nu doresc să-și vadă diminuate 
șansele la apropiatele alegeri pentru 
Congres.

Corpul electoral va fi în măsură 
să-și spună la viitoarele alegeri ul
timul cuvînt. Pînă atunci însă, „dia
logul" dintre Congres și Administra
ție ar putea înregistra și alte episoa
de de genul celor anterioare.

Manifestări cu prilejui 
aniversării

eliberam României
MOSCOVA 19. — Trimisul Agerpres, 

A. Toth, transmite : Casa de cultură a 
Uzinei de rulmenți nr. 1 din Mosco
va — membru colectiv al Asociației 
de prietenie sovieto-române — a 
găzduit mărfi după-amiază o adunare 
festivă. Au luat parte reprezentanți 
ai conducerii și ai comitetului de 
vartid ale uzinei, ai organizațiilor 
sindicale și de comsomol, ai filialei 
Asociației de prietenie sovieto-ro- 
mână, numeroși lucrători ai uzinei. 
Au fost prezenți membri ai Ambasa
dei Republicii Socialiste România la 
Moscova.

Expunerile consacrate însemnătății 
zilei de 23 August au subliniat rela
țiile de prietenie dintre cele două 
țări, succesele obținute de România 
și Uniunea Sovietică în diferite do
menii de activitate. A luat, de aseme
nea, cuvîntul și Ion Porojan, secre
tar al ambasadei române. A urmat 
un program artistic.

O adunare festivă a avut loc marți 
după-amiază si la societatea „Zna- 
nie" din R.S.F.S.R. Despre semnifi
cația acestei zile și despre realizările 
poporului român au vorbit conf. univ. 
I. Orlik, col. M. Mihailov și Gh. Stoi
ca, atașat cultural al Ambasadei ro
mâne la Moscova.

La cinematograful „Mir" din Mos
cova a început miercuri festivalul 
filmului românesc, manifestare pri
lejuită de cea de-a 26-a aniversare 
a eliberării României.

V. N. Golovnia, vicepreședinte al 
Comitetului pentru cinematografie de 
pe lingă Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S. și Marin Stanciu, director 
general-adjunct al Centrului natio
nal al cinematografiei, conducătorul 
delegației de cineaști români sosiți 
la Moscova cu prilejul festivalului, 
au evocat însemnătatea zilei de 23 
August și s-au referit la colaborarea 
slujitorilor celei de-a șaptea arte din 
cele două țări.

Festivalul, care va dura pină la 28 
august, a debutat prin prezentarea 
filmului „Castelul condamnaților".

HANOI 19. — Corespondentul A- 
gerpres, Comeliu Vlad, transmite:

Un grup de parlamentari 
iranieni3 sosit 13 So£ia>13 £nvl* 
tația Biroului Adunării Populare a 
R.P. Bulgaria. Agenția BTA mențio
nează că această vizită — prima din 
istoria relațiilor dintre cele două țări 
— va contribui la stabilirea unor con
tacte directe între Adunarea Popu
lară a R.P. Bulgaria și Parlamentul 
iranian.

Elveția va ridica secretul 
bancar pentru conturile 
Mafiei și traficanților de 
heroină. Aceast^ prevedere este 
inclusă în proiectul de convenție a- 
mericano-elvețian elaborat după în
delungate tratative. Dispozițiile con
venției, apreciate ca fiind extrem de 
restrictive, marchează, totuși, prima 
derogare de la principiul socotit pînă 
acum sacrosant de către bancherii 
elvețieni și care prevede inviolabili
tatea secretelor băncilor.

Accident aerian survenit 
în timpul turnării unui 
film. Un mare număr de turiști 
aflați pe plaja de la Wicklow (Irlan

BOGOTA 19 fAger- 
pres) — Martorul ■ acu
zării in afacerea Bobby 
Moore ar fi fost plătit 
pentru a declara că ce
lebrul fotbalist britanic 
ar fi furat, la 18 mai, o 
bijuterie in valoare de 
1 200 de dolari, relatea
ză ziarul „El Vesperti
no", care apare la Bo

gota. Potrivit aceluiași 
ziar, judecătorul care 
anchetează cazul ar fi 
in posesia unor elemen
te din care rezultă că 
Alvarez Suarez ar fi 
primit o sumă de bani 
pentru a depune măr
turie împotriva lui 
Bobby Moore. Tot „El 
Vespertino" adaugă ci 
proprietarul bijuteriei.

IN COMITETUL DE ELIBERARE AL O. U- A,

Dezbateri privind lupta împotriva 
colonialismului și rasismului in Africa

ADDIS ABEBA 19 (Agerpres). — 
în capitala Etiopiei au început lucră
rile Comitetului de eliberare al Or
ganizației Unității Africane. Comite
tul pentru eliberare al O.U.A. a fost 
creat în anul 1963, cuprinzînd 11 sta
te membre : Algeria, Congo (Kin
shasa), Etiopia, Guineea, Nigeria, 
Uganda, Republica Arabă Unită, So
malia, Tanzania, Zambia și Senegal, 
Rolul principal al acestui organism 
este de a coordona activitatea dife
ritelor mișcări de eliberare (Angola, 
Mozambic, Guineea (Bissau) și Insu
lele Capului Verde. Rhodesia, Africa 
de Sud și Africa de sud-vest) în ve
derea creării unor fronturi de acțiu
ne comune.

Astăzi, 37 de milioane de oameni 
de pe continentul african mai suferă 
încă de pe urma dominației colonia
le. Regiunea cea mai nevralgică a 
continentului negru asupra căreia 
este îndreptată atenția Comitetului 
de eliberare o constituie așa-zisul 
„triunghi african" — vastă zonă, si
tuată la sud de paralela meridională, 
zonă care înglobează numeroase co
lonii sau state cu regimuri rasiste.

Diallo Telli. secretar general al 
O.U.A., a declarat, în cadrul lucrări
lor, că lupta de eliberare în Africa 

La Uzinele mecanice Long Bien din 
Hanoi a fost organizat in seara zilei 
de 18 august un miting. Au partici
pat funcționari superiori din Minis
terul Afacerilor Externe și .Comitetul 
pentru relații culturale cu străinăta
tea, reprezentanți ai Comitetului ad
ministrativ al orașului Hanoi. Au 
luat parte, de asemenea. Constantin 
Băbeanu, ambasadorul Republicii 
Socialiste România in Republica De
mocrată Vietnam, și membri ai amba
sadei. Directorul general al uzinelor, 
Nguyen Van Co, și ambasadorul 
României au rostit cuvîntări.

VARȘOVIA 19. — Corespondentul 
Agerpres, Iosif Dumitrașcu, transmi
te : In cadrul „Zilelor culturii româ
nești" organizate la Varșovia in cin
stea celei de-a 26-a aniversări a eli
berării României, Radiodifuziunea 
poloneză a oferit marți ascultătorilor 
săi un program de muzică populară 
românească, un recital Radu Aldules- 
cu, precum și un fragment din roma
nul „Vestibul" de Al. Ivasiuc. In 
aceeași zi a avut loc un concert fes
tiv cu participarea ansamblului „Pe- 
rinița". Miercuri, în sala Stara Kor- 
degarda din Varșovia a fost deschisă 
o interesantă expoziție de pictură.

In aceeași zi, într-unul din saloa
nele asociației prietenilor artelor fru
moase a avut loc vernisajul unei ex
poziții inedite prin tematica ti: 
„Bucureștiul văzut de copii".

La vernisaj au fost prezenți oficia
lități, reprezentanți ai Asociației prie
tenilor artelor frumoase și ai Uniunii 
artiștilor plastici din Polonia, mem
bri ai corpului diplomatic. A fost de 
fată Tiberiu Petrescu, ambasadorul 
României la Varșovia.

DELHI 19 (Agerpres). — La Dhera 
Dun, în India, a fost prezentat fil
mul „Codin" și s-a deschis o expozi
ție despre viața copiilor din Republica 
Socialistă România. Prefectul distric
tului a subliniat cu această ocazie 
succesele remarcabile obținute de 
România în ultimii 26 de ani relevînd 
totodată sprijinul acordat de țara 
noastră pentru dezvoltarea economi
că a Indiei.

da) au fost martorii unui accident ae
rian survenit în timpul turnării unul 
film și care s-a soldat cu patru morți. 
în cursul reconstituirii unei lupte ae
riene din primul război mondial, unul 
din cele șase avioane biplane, exe- 
cutînd un looping, a lovit elicopterul 
care filma scena... Avionul a pierdut 
o aripă, iar elicopterul, dezechilibrat, 
s-a prăbușit. Regizorul, operatorul și 
pilotul care se aflau în elicopter au 
murit, iar pilotul avionului, care a 
căzut în mare, a fast dat dispărut

RIO DE JANEIRO 19 — Co
respondentul Agerpres. Vasile 
Oros, transmite : La sediul 
Uniunii scriitorilor brazilieni 
din Sao Paulo a avut loc o re
uniune literară cu prilejul apa
riției în limba portugheză a nu
velei lui Zaharia Stancu, „Con- 
standina", tradusă și prefațată de 
scriitorul Nelson Vainer. Tradu
cerea a apărut în editura „Clube 
do livro", sub titlul „Un 
pedaco de terra" (Un petec de 
pămîiit). în cadrul reuniunii, 
Nelson Vainer a vorbit despre 
literatura română și însemnăta
tea continuării difuzării ei în 
Brazilia.

un oarecare Ddnilo Ro
jas, ar fi semnat un 
contract prin care mar
torului i se acorda „un 
ajutor profesional". „El 
Vespertino" trage din 
cele de mai sus conclu
zia că Bobby Moore nu 
a furat și că judecăto
rul ar putea încheia ca
zul printr-o anchetă 
pentru falsă mărturie.

devine tot mai complexă și că re
gimurile rasiste și colonialiste conti
nuă să se întărească, din punct de 
vedere militar, cu ajutorul puterilor 
occidentale și cu corrtplicitatea
N. A.T.O. El a arătat că comitetul 
recomandă Consiliului Ministerial al
O. U.A. și conferinței șefilor de state 
africane, care urmează să se deschi
dă săptămîna viitoare, să adopte un 
plan pentru întregul continent, care 
să prevadă măsuri împotriva guver
nelor și monopolurilor străine care 
fac comerț cu regimurile rasiste și 
colonialiste. în legătură cu aceasta, 
Telli a subliniat pericolul pe care-1 
prezintă pentru libertatea Africii in
tenția guvernului britanic de a relua 
livrările de armament pentru Africa 
de sud.

★

Comitetul pentru decolonizare al 
O.N.U. a adoptat marți o rezoluție 
în care se cere aliaților militari ai 
Portugaliei din N.A.T.O. să înceteze 
furnizarea de ajutor militar guver
nului portughez. Totodată. Portuga
liei i se cere să pună capăt imediat 
tuturor actelor de represiuni și să-și 
retragă toate forțele militare de 
acolo.

LUCRĂRILE CONGRESULUI

MONDIAL
DE STIINTE ISTORICE• •

Intervenții ale reprezentan
ților țării noastre

MOSCOVA 19 — Trimisul Ager
pres, A. Toth, transmite : La Mosco
va continuă lucrările celui de-al 
13-lea Congres mondial de științe is
torice. Prof. univ. Miron Constanti- 
nescu, președintele Academiei de 
Științe Sociale și Politice, conducă
torul delegației istoricilor români, a 
fost ales în prezidiul congresului, iar 
academicianul Mihail Berza in Biroul 
permanent al Comitetului internațio
nal de științe istorice. Ședința con
sacrată istoriei antice a fost prezi
dată de academicianul Emil Con- 
durachi.

în cadrul dezbaterii cu privire la 
„Bilanțul lumii în 1917—1918", prof, 
univ. Miron Constantinescu a făcut o 
analiză a situației internaționale și a 
celei din țările din sud-estul Europei 
în acea epocă, iar academicianul An
drei Otetea a luat cuvîntul în cadrul 
dezbaterilor despre modul de gîndire 
în epoca Renașterii. Istoricii români 
Vasile Liveanu, Dan Berindei, Nico- 
lae Fotino și Augustin Dcac au luat, 
de asemenea, cuvîntul în timp» dez
baterilor congresului.

--------------------------------- ■

Sub semnul 
cooperării 
internaționale

BERLIN 19 (Agerpres). — O re
prezentanță a Camerei Economice 
Federale a Austriei urmează să fie 
deschisă Oficial la 24 august la Ber
lin, în baza acordului intervenit în 
primăvara acestui an între Camera 
de Comerț Exterior a R.D. Germane 
și Camera Economică Federală aus
triacă.

într-un interviu acordat agenției 
ADN, reprezentantul austriac Otto 
Castek a arătat că începînd din 1954, 
cînd au fost puse bazele contractuale 
ale legăturilor comerciale dintre Aus
tria și R.D. Germană, schimburile bi
laterale s-au extins considerabil. De 
aceea, a spus el, apreciem că este 
oportun să se deschidă acum această 
reprezentanță. Totodată, Castek a ex
primat dorința părții austriece de a 
cunoaște mai îndeaproape situația e- 
cononiiei R.D.G., posibilitățile de im
port șl export și de a promova o 
nouă extindere a comerțului reciproc. 
Circa 500 firme austriece, a precizat 
el, întrețin de pe acum legături 
strânse cu parteneri din R.D.G., iar 
altele sînt interesate să stabilească 
contacte.

MOSCOVA. — Primul acord comer
cial dintre Uniunea Sovietică și Bo
livia a fost semnat recent la Mosco
va. Totodată, s-a căzut de acord asu
pra înființării unor reprezentanțe co
merciale sovietică și boliviană în ca
pitalele celor două țări.

U.R.S.S. și Bolivia au pus bazele 
cooperării comerciale bilaterale cu 
numai două luni în urmă, cînd între
prinderea sovietică de comerț exte
rior „Raznoimport" a achiziționat o 
însemnată cantitate de staniu și con- 
oentrat de staniu de la firmele de 
stat „Corporacion Mineira de Boli
via" și „Banco Mineira de Bolivia".

LONDRA. — în sala Olimpia din 
Londra s-a deschis marți prima ex
poziție națională bulgară din Marea 
Britanie, anunță agenția B.T.A.

Cu acest prilej, ministrul construc
țiilor de mașini al R.P. Bulgaria, 
Marii Ivanov, a menționat că relațiile 
comerciale dintre țara sa și Marea 
Britanie se dezvoltă pe baza avanta
jului reciproc. Schimburile de măr
furi dintre cele două țări au crescut 
continuu în ultimii ani, paralel cu 
lărgirea colaborării economice și teh
nice șl cu realizarea cooperării în u- 
nele ramuri de producție, a arătat el.

La rîndul său, lordul Bessborough, 
ministru de stat Ia Ministerul brita
nic al tehnologiei, a subliniat că re
lațiile comerciale dintre Anglia și 
Bulgaria s-au dezvoltat în ultimul 
timp, dar mai există încă multe posi
bilități pentru îmbunătățirea lor.

DAR ES SALAAM. — Un program 
privind cooperarea tehnică între Iu
goslavia și Tanzania pe perioada 
1971—1972 a fost semnat la Dar Es 
Salaam, informează agenția Taniug. 
Documentul prevede o extindere a 
schimburilor de documentație tehnică 
și de experți.

Noi precizări în legătură 

cu avionul „AN-22“ 

dispărut la 18 iulie

NEW YORK 19 (Agerpres). — A- 
genția TASS reia o declarație făcută 
corespondentului din Washington al 
agenției U.P.I. de către un reprezen
tant al forțelor militare aeriene ale 
S.U.A., în legătură cu acțiunile avioa
nelor americane ce au participat la 
eforturile întreprinse pentru a da de 
urma navei aeriene sovietice de 
transport „AN-22", despre care nu se 
știe nimic de la 18 iulie, cînd s-a 
pierdut legătura cu aceasta în con
diții defectuoase de zbor, în timp ce 
străbătea distanța între Islanda și 
Noua Scoție.

Avioanele americane, a spus el, 
și-au concentrat cercetările, în esen
ță, în zona rutei stabilite pentru a- 
vionul „AN-22" din Islanda spre ex
tremitatea sudică a Groenlandei, în 
timp ce avioane canadiene s-au con
centrat asupra regiunii aflate la sud, 
între Groenlanda și Noua Scoție.

în primele zile de cercetări, aces
tea au fost îngreunate de vremea 
rea, de vizibilitatea redusă, care a 
împiedicat unele avioane de salvare 
să ajungă rapid la locul presupusei 
catastrofe. La 12 august a fost efec
tuat al 101-lea zbor de căutare.
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