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EXPUNEREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

un strălucit program de acțiune pentru 
dezvoltarea conștiinței socialiste, 

revoluționare, pentru ridicarea la un înalt 
nivel a întregii activități educative 

din țara noastră

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Consiliului de Stat, 
împreună cu tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer, președintele 
Consiliului de Miniștri, au primit, 
marți la amiază, delegația Guver
nului Regal de Uniune Națională 
al Cambodgiei, condusă de minis
trul afacerilor externe, Sarin 
Chhak, care face o vizită oficială 
de prietenie în țara noastră.

La primire au participat Corne- 
liu Mănescu, ministrul afacerilor 
externe, și Vasile Gliga, adjunct al 
ministrului afacerilor externe.

A luat parte, de asemenea, Huot

Sambath, ambasadorul extraordi
nar și plenipotențiar al Regatului 
Cambodgiei în Republica Socialistă 
România.

în timpul întrevederii au fost a- 
bordate probleme privind relațiile 
dintre guvernul Republicii Socia
liste România și Guvernul Regal 
de Uniune Națională al Cambod
giei, aspecte ale situației din penin
sula indochineză, ale luptei poporu
lui cambodgian pentru apărarea 
dreptului său sacru la libertate șl 
independență națională. S-a expri
mat convingerea că relațiile ro
mâno -cambodgiene se vor dezvolta

continuu, spre binele popoarelor ro
mân și cambodgian, al luptei împo
triva imperialismului, al cauzei pro
gresului și păcii în lume.

întrevederea s-a desfășurat In
tr-o atmosferă de cordialitate, do 
sinceră prietenie.

După primire, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Ion Gheorghe Maurer 
au reținut pe oaspeții cambodgieni 
la dejun.

în timpul dejunului, președintei» 
Consiliului de Stat și ministrul a- 
facerilor externe cambodgian au 
rostit toasturi.

Publicarea expunerii tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la consfătuirea tie 
lucru a activului de partid din dome
niul ideologiei și al activității politice 
si cultural-educative a avut un imens 
ecou in întreaga tară. Făcînd o amplă 
analiză a situației și a activității des
fășurate de partid, de toți factorii parti- 
cipanți la procesul de educare comu
nistă a oamenilor muncii, dezvoltînd 
propunerile prezentate Comitetului E- 
xecuL-, aprofundînd și îmbogățind mă
surile preconizate, evidențiind rațiuni
le lor majore, necesitatea și importan
ta lor pentru înaintarea societății noas
tre pe calea făuririi socialismului mul

tilateral dezvoltat, expunerea tovară
șului Nicolae Ceaușescu constituie un 
document de o excepțională însemnă
tate teoretică și practică. Expunerea se 
definește ca un cuprinzător program de 
acțiune pentru realizarea unui puternic 
avînt al întregii vieți spirituale din țara 
noastră, întărirea spiritului partinic, mi
litant, a combativității revoluționare, 
înlăturarea lipsurilor și neajunsurilor 
care mai persistă, pentru perfecționarea 
propagandei de partid, a școlii, a crea
ției cultural-artistice, a activității orga
nizațiilor obștești — într-un cuvînt pen
tru întărirea rolului conducător al parti

dului în toate sferele vieții ideologico- 
educative.

Din toate colțurile țării, prin telegra
mele comitetelor județene de partid, ale 
organizațiilor de partid, ale colective
lor instituțiilor ideologice, de cultură 
și artă, uniunilor de creație, din dife
rite alte sectoare ale vieții sociale, ca 
și prin articole, luări de poziție indi
viduale sint exprimate atît deplina a- 
probare cît și hotărîrea fermă de a tra
duce în viață ideile cuprinse în expu
nere — îndreptar magistral în opera de 
edificare a conștiinței socialiste a în
tregului popor.

TOASTUL PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE STAT, 
NICOLAE CEAUȘESCU

Prima sarcină a propagandei: 
„educarea educatorilor", 
a membrilor de partid

Obligația noastră de onoare — 
a forma cadre de partid, militanți 

revoluționari de nădejde,

Domnule ministru,

Aș dori să exprim satisfacția 
pentru vizita pe care delegația gu
vernamentală a Guvernului Regal 
de Uniune Națională al Cambod
giei, în frunte cu ministrul de ex
terne, o face în România. în această 
vizită văd o expresie a relațiilor de 
prietenie și colaborare dintre gu
vernele și popoarele noastre.

îmi amintesc cu plăcere de întîl- 
nirea pe care am avut-o la Pekin 
cu șeful statului cambodgian, prin
țul Norodom Sianuk ; discuțiile pe 
care le-am avut au constituit o ex
presie a bunelor relații dintre po
poarele noastre, a solidarității po
porului român cu lupta pe care po
porul khmer o duce împotriva in- 
tervenționiștilor străini, pentru li
bertate națională. Aș dori, și cu a-

cest prilej, să exprim încă o dată 
sprijinul guvernului și poporului 
român pentru lupta poporului kh
mer împotriva intervenției impe
rialismului străin, pentru izgonirea 
guvernului impus din afară și re
stabilirea adevăratului guvern le
gal în Cambodgia, sprijinul pe care 
in general îl acordăm popoarelor 
din Indochina — vietnamez, lao
țian și cambodgian — împotriva 
intervenției imperialismului ame
rican.

îmi exprim și cu acest prilej con
vingerea că lupta eroică a popoare
lor din Indochina va duce la izgo
nirea trupelor străine, la realizarea 
unei păci trainice, care să asigure 
acestor popoare dreptul de a-și ho
tărî dezvoltarea așa cum o doresc 
ele, fără nici un amestec din afară.

Noi am acordat de la început

sprijin poporului cambodgian țd 
Guvernului Regal de Uniune Na
țională, guvern pe care îl conside
răm drept singurul legal. Conside
răm că recunoașterea acestui gu
vern de către 25 de țări este o ex
presie a faptului că opinia publică 
internațională sprijină lupta pe 
care o duc forțele naționale din 
Cambodgia, în frunte cu guvernul 
Regal de Uniune Națională — si 
sîntem convinși de victoria acestei 
lupte. Urăm ca această victorie, a- 
tît a dumneavoastră, cît și a tutu
ror popoarelor din Indochina, să se 
realizeze cît mai curînd.

Permiteți-mi să toastez pentru 
prietenia și colaborarea dintre po
poarele noastre !

Pentru Guvernul Regal de Uniu
ne Națională și pentru șeful sta
tului — prințul Norodom Sianuk 1

Secretarul general al partidului s-a 
adresat din nou tării. Ca de at ițea 
ori, in anii din urmă, el ne dovedește, 
prin claritatea și profunzimea gindi- 
rii sale, prin neobosita sa activitate 
practica pusă in slujba construcției 
socialiste in patria noastră, a cauzei 
generale a socialismului, strălucitele 
sal-- însușiri de conducător revoluțio
na-, care i-au atras dragostea și în
crederea nemărginită a partidului, a 
întregului nostru popor, înaltă stimă, 
considerație și prețuire dincolo de 
hotarele patriei.

De data aceasta, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a abordat domeniul de un 
deosebit interes al activității ideolo
gice educative, care, după cum se 
știe, are un rol hotărî tor in forma
rea omului nou. in dezvoltarea con- 
științei socialiste, în întreaga activi
tate de edificare a societății noastre 
noi. Cu atit mai mult mi-a trezit 
interesul problematica abordată, cu 
cit. in uzina in care lucrez, îndepli
nesc de mai mulți ard sarcina de pro
pagandist. Are multă dreptate tovară
șul Ceaușescu cind arată că in acti
vitatea propagandistică multe pro
bleme noi n-au fost abordate cu 
operativitatea și profunzimea nece
sară. pentru a-i înarma pe membrii 
de partid, pe toți oamenii muncii, cu 
concepția partidului, cu modul său de 
a in’ . și a acționa in diferite do
menii. a combate anumite mentali
tăți și practici dăunătoare, a trage 
toate concluziile pentru activitatea 
practică.

Vreau să mă opresc insă, in cele 
ce urmează, la o altă latură nu mai 
puțin importantă a invățămintului de 
partid, de care, de asemenea, s-a ocu
pa* in cuvântarea sa secretarul gene
ral al partidului, și anume contri- 
b'j-.a adu-a la formarea profilului 
moral comuniștilor, la clarificarea 
roiului și a poziției pe care ei trebuie 
< i le aibă in societate. Pentru că este 
absolu’. adevărat că o bună muncă de 
educație comunistă depinde, in pri- 
mul nnd, do ..educarea educatorilor**, 
adică de însuși nivelul de călire po- 
litico-ideologicâ al membrilor de par
tid. Aprecien a că de acest aspect ac
tivitatea noastră ideologica s-a ocupat 
mai puțin, ca s-au manifestat anu
mite auto-mul*urniri și subaprecieri 
reflectă o realitate, care imi este și 
mie binecunoscută.

In cercul de studiere a statutului 
P.C.R. pe care l-am condus, destinat 
membrilor de partid cu un stagiu mai 
mic sau celor ce se pregăteau să de
vină membri de partid, noj ne-am 
ocupat mai ales de principiile de or
ganizare și funcționare a partidului. 
O asemenea tematică restrinsă nu a 
corespuns, desigur, decit parțial exi
gențelor. De fapt, se manifesta o ten
dința spre un anumit formalism, spre 
o tratare, aș spune, intr-un fel bi- 
roc.ancă, funcționărească a temei — 
in sen-nil accentului pus pe cunoaște
rea punctelor din statut, fără a se 
face o legătură organică intre aces
tea și profilul moral, calitățile civice 
cerute membrului de partid, dezvol
tarea trăsăturilor sale de revoluționar. 
Calitatea comunist nu este de
conceput fără o cunoaștere clară a 
programului partidului, a politicii 
sale interne și internaționale, a prin
cipiilor pe care se întemeiază activi
tatea sa pe tărim politic, ideologic 
educativ, dar si a îndatoririlor mem
brului de partid, a profilului morai- 
politic impus de această calitate. Nu 
pot de aceea decit să subscriu la 

ideea că asemenea probleme vor tre
bui să constituie „un punct principal 
in activitatea noastrâ“, subiect de 
ample dezbateri în toate formele de 
studiu din invățămintul de partid și 
cu deosebire in formele destinate ti
nerilor membri ai partidului. Să a- 
vem mereu in vedere in întreaga 
noastră activitate propagandistică 
cerințele pe care atit de clar le-a 
exprimat tovarășul Nicolae Ceaușescu 
in recenta sa cuvintare : „Comunis
tul trebuie să fie luptătorul de a- 
vangardă împotriva vechiului, îm
potriva rămășițelor burgheze din con
știința oamenilor a diferitelor forme 
de misticism, a unor influențe din 
afară ; el trebuie să fie un luptător 
pentru socialism, să se preocupe de 
rezolvarea corespunzătoare a proble
melor clasei muncitoare, să lupte 
pentru afirmarea ei ca forță condu
cătoare in societate, pentru realiza
rea in viață a echității sociale".

Aurel CRIȘAN 
muncitor, propagandist 
Uzina Metalurgică lași

în Editura politică au apărut:
NICOLAE CEAUȘESCU

Propuneri de măsuri pentru îmbunătățirea activității 
politico-ideologice, de educare marxist-leninistă 
a membrilor de partid, a tuturor oamenilor muncii 

(6 iulie 1971)
*

Expunerea la Consfătuirea de lucru a activului de 
partid din domeniul ideologiei și al activității 

politice și cultural-educative (9 iulie 1971)

Excelenței Sale Domnul AHMED HASSAN AL-BAKR
Președintele Republicii Irak

BAGDAD
Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Irak, adresez, în numele Consi

liului de Stat al Republicii Socialiste România, al poporului român și al 
meu personal, cordiale felicitări și cele mai bune urări Excelenței Voastre 
și urări de progres poporului irakian.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

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

BUCUREȘTI
în numele poporului chilian și al meu personal mulțumesc Excelen

ței Voastre și, prin dumneavoastră, poporului român și Consiliului de 
Stat pentru sentimentele de compasiune trimise cu ocazia calamităților 
naturale care s-au abătut recent asupra zonei centrale din Chile, precum 
și pentru solidaritatea manifestată în ajutorul primit prin intermediul 
misiunii dumneavoastre diplomatice.

SALVADOR ALLENDE
Președintele Republicii Chile

temeinic înarmați cu știința 
conducerii societății

TOASTUL MINISTRULUI AFACERILOR EXTERNE, 
SARIN CHHAK

Măsurile recent adoptate de către 
Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. 
la propunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, precum și expunerea se
cretarului general al partidului la 
consfătuirea de lucru a activului de 
partid din domeniul ideologiei și al 
activității politice și cultural-educati
ve marchează in mod indiscutabil un 
moment de cea mai mare însemnăta
te in viața și activitatea partidului și 
a întregii noastre societăți.

In expunerea sa. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a abordat concret fiecare 
dintre domeniile activității ideologice 
și educative și a(indicat precis direc
țiile de urmat pentru îmbunătățirea 
acestei activități. Ceea ce impresio
nează în primul rind în acest docu
ment este înalta principialitate mar

xist-leninistă, consecvența în aplica
rea liniei adoptate de Congresul al 
X-lea spre a asigura înaintarea fgrmă 
a societății noastre pe calea făuririi 
socialismului multilateral dezvoltat. 
Răzbate, de asemenea, din întregul 
său conținut, grija deosebită pentru 
îmbogățirea conținutului de idei al 
muncii politico-ideologice și legarea 
ei strinsă de realitate, îndemnul spre 
întărirea spiritului partinic și a com
bativității revoluționare. Măsurile 
propuse de secretarul general vor de
termina, fără îndoială, un adevărat 
reviriment in activitatea ideologică, 
cu efecte multiple și din cele mai fa
vorabile asupra aplicării politicii 
partidului in toate sectoarele.

în contextul acestor măsuri, secre
tarul general al partidului a trasat 
sarcini de mare răspundere pentru 
toți cei care lucrează in domeniul 
științelor sociale, cu referiri precise 
la Academia de partid. Aceasta ne 
onorează și totodată ne îndatorează. 
De altfel. Academia s-a bucurat per
manent de îndrumarea nemijlocită a 
conducerii de partid și aș sublinia 
că toate progresele care au fost ob
ținute in ultimul timp sint indisolu
bil legate de sprijinul acordat, de în
drumările prețioase date personal de 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Academia de învățămînt „Ștefan 
Gheorghiu" este prin excelență insti
tuția care are în sarcină pregătirea 
superioară a activiștilor de partid, 
pentru domeniile importante ale 
muncii de partid : munca organizato
rică de partid, activitatea ideo
logică și conducerea politică a econo-

Ion STOIAN
rectorul Academiei de învăfămînl 
social-politic „Ștefan Gheorghiu"

(Continuare in pag. a IlI-a)

Excelenței Sale
Domnului GEORGES POMPIDOU

Președintele Republicii Franceze
PALATUL ELYSfcE 

PARIS
Cu ocazia sărbătorii naționale a Franței, sint bucuros să vă pot adresa, 

domnule președinte, în numele Consiliului de Stat al Republicii Socia
liste România și al meu personal, calde felicitări, împreună cu cele mai 
bune urări de sănătate și fericire personală, de prosperitate poporului 
francez prieten.

Doresc să folosesc acest prilej pentru a exprima încă o dată convin
gerea că bunele relații statornicite între România și Franța se vor lărgi 
și intensifica, în spiritul prieteniei tradiționale dintre popoarele noastre, 
in interesul reciproc al celor două țări, al păcii, înțelegerii și cooperării 
pe continentul european și în întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Domnule președinte al Consiliu
lui de Stat,

Membrii delegației noastre și eu 
însumi sintem profund mișcați de 
deosebita cinste pe care Excelența 
Voastră ne-a rezervat-o ca, prin 
intermediul modestei mele persoa
ne, să adresați urări de succese po
porului nostru care luptă pentru 
salvarea sa națională. Noi consi
derăm că această binevoitoare so
licitudine din partea Excelenței 
Voastre reprezintă un ajutor foarte 
prețios în lupta pe care o ducem.

Avem marea bucurie de a vizita 
România și de a putea prezenta 
Excelenței Voastre, poporului frate 
român, partidului și guvernului 
român expresia profundei noastre 
gratitudini, aceea a poporului 
khmer și a șefului statului — 
prințul Norodom Sianuk, a Fron
tului Național de Eliberare și a 
Guvernului Regal de Uniune Na
țională. într-adevăr. Excelența 
Voastră și România au avut bu
năvoința să recunoască guvernul 
nostru încă din primele zile. Acest 
ajutor îl considerăm a fi cel mai 
prețios. Tocmai de aceea noi con
siderăm câ România participă di
rect, prin această recunoaștere, la 
lupta pe care o ducem pentru 
apărarea drepturilor noastre sacre.

Excelența Voastră a binevoit să 
acorde o atenție deosebită luptei 
duse de popoarele indochineze 
Considerăm că vizita istorică pe 
care Excelența Voastră a făcut-o 
recent în Asia este o mărturie toc
mai a acestui interes — și poporul 
khmer este mindru de acest spri
jin din partea României. Aceasta 

datorită însăși poziției de presti
giu pe care România o ocupă in 
lumea de astăzi.

Și noi ne bucurăm de marile vic
torii pe care Excelența Voastră 
le-a obținut în marea luptă dusă 
pentru a face să triumfe marile 
principii ale democratizării relații
lor internaționale. Acestea sint 
principii cărora poporul khmer le 
acordă o deosebită importanță.

Poporul khmer exprimă Exce
lenței Voastre profunda sa recu
noștință pentru contribuția impor
tantă pe care o aduceți la apăra
rea cauzei noastre. Astfel, Exce
lența Voastră, după ce a recunos
cut guvernul nostru, și-a ridicat 
glasul și ne-a sprijinit în Organi
zația Națiunilor Unite, în cadrul

Președintele Consiliului de Stat,
Nicolae Ceaușescu, a primit 

pe ministrul minelor

Marți după-amiază, președintele 
bonsiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, a primit pe minis
trul minelor și oțelului, Surendra 
Mohan Kumaramangalam, trimis 
special al guvernului Indiei, care 
face o vizită în țara noastră.

La primire a luat parte Corneliu 
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altor organizații, pe lingă alte gu
verne și in diferite împrejurări. 
Nădăjduim că, împreună cu cele
lalte popoare din Indochina, vom 
putea elibera curînd țara noastră 
și ne vom putea astfel consacra 
eforturile edificării patriei care 
are nevoie să-și dezvolte în pace 
economia și toate sectoarele vieții 
sale sociale.

Aș dori, Excelență, să aduc din 
nou un foarte mare omagiu înaltei 
solicitudini a Excelenței Voastre 
pentru țara noastră și îmi voi în
gădui, într-un mod foarte respec
tuos. să adresez poporului român 
urările noastre de prosperitate, iar 
Excelenței Voastre cele mai bune 
urări de sănătate, de viață lungă 
și fericită !

din India
Mănescu, ministrul afacerilor ex
terne.

A participat, de asemenea, S. 
Than, ambasadorul Indiei la Bucu
rești.

Cu acest prilej au fost discuta
te probleme privind relațiile ro- 
mâno-indiene, precum și unele as
pecte ale situației internaționale.

întrevederea s-a desfășurat in
tr-o atmosferă cordială.'
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EXPUNEREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
un strălucit program de acțiune pentru dezvoltarea conștiinței 

socialiste, revoluționare, pentru ridicarea la un înalt nivel 
a întregii activități educative din țara noastră

Consiliul Central <1 Uniunii Generale a 
Sindicatelor din Republica Socialistă Româ
nia. clasa muncitoare, toți oamenii muncii 
organizați in sindicate au primit cu deose
bită satisfacție ți însuflețire măsurile pri
vind perfecționarea activității politico-ideo- 
logice. de educare marxist-leninistă a mem
brilor de partid, a tuturor oamenilor muncii 
prezentate de tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
adoptate de Comitetul Executiv al C.C. al 
P.C.R. șî cuvintarea de o excepțională în
semnătate rostită de secretarul general al 
partidului la consfătuirea de lucru a activu
lui de partid din domeniul ideologiei ?i al 
activității politice și cultural-educative.

Măsurile propuse, precum și analiza mi
litantă. creatoare, pătrunsă de un inalt. spi
rit partinic, de exigență și combativitate re
voluționară făcută de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu In cuvintarea sa. documente pro
gramatice, consecvent marxist-leniniste. de 
o mare valoare și însemnătate in viața par
tidului și a poporului nostru, se înscriu in 
preocupările constante ale partidului pentru 
perfecționarea continuă a activității econo
mice, politice și sociale, sint menite să ducă 
la aplicarea în practică a programului adop
tat de Congresul al X-lea al P.C.R., să ri
dice la un nivel calitativ superior întreaga 
muncă de dezvoltare a conștiinței socia
liste. in deplină concordanță cu cerințele și 
exigențele făuririi societății socialiste mul
tilateral dezvoltate în patria noastră — Re
publica Socialistă România.

Măsurile adoptate de conducerea partidu
lui au stimit un ecou de deplină aprobare 
1n rindurile clasei muncitoare — clasă con
ducătoare a societății noastre. în rindurile 
tuturor oamenilor muncii. îmbunătățirea 
continuă a muncii poli ti co-ideologice va 
determina o și mai puternică întărire a uni
tății de granit a întregului nostru popor in 
jurul Partidului Comunist Român — forța 
politică conducătoare a societății noastre, va 
dezvolta spiritul de răspundere și de ini
țiativă a maselor in înfăptuirea programului 
construcției socialiste in patria noastră.

Examinind in spirit critic și autocritic 
întreaga activitate politico-educativă des
fășurată, conștiente de lipsurile care mai 
există In acest domeniu, sindicatele vor ac
ționa — sub conducerea partidului — cu 
fermitate, perseverență și combativitate 
partinică. într-un spirit deschis și novator 
pentru eliminarea neajunsurilor și promo
varea în viața colectivelor de muncă din 
uzine, fabrici, șantiere și instituții a tot. ceea 
ce este înaintat, progresist in vederea fău
ririi unui om nou. cu convingeri ideologice 
ferme, profund devotat societății noastre 
socialiste.

Asigurăm Comitetul Central al partidului, 
dumneavoastră-^ personal,- tovarășe 

Sicolae Ceaușescu, că sindicalele, care și-au 
însușit întru totul măsurile adoptate de 
Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. și in
dicațiile prețioase cuprinse în cuvîntarea 
rostită de dumneavoastră la consfătuirea 
de lucru a activului de partid din domeniul 
ideologiei și al activității politice și cultu
ral-educative, vor munci cu abnegație si 
inalt simț de răspundere pentru îndepli
nirea exemplară a sarcinilor ce le-au fost 
încredințate, vor depune toate eforturile, 
priceperea, energia și pasiunea de care sint 
animate pentru a-și aduce o și mai mare 
contribuție la educarea politico-ideologică 
i oamenilor muncii, in spiritul concepțiilor 
revoluționare, patriotice, ale clasei noastre 
muncitoare, la înfăptuirea cu succes a poli
ticii interne și externe a partidului și sta
tului. a programului de făurire a societății 
ocialiste multilateral dezvoltate în patria 
loastră, adoptat de cel de-al X-lea Con
tres al Partidului Comunist Român. Con- 
iliul Central al Uniunii Generale a Sin- 
iicatelor din România.

Organizația județeană de partid, oamenii 
nuncii hunedoreni au primit cu legitim in- 
ere<s de constructori oonștienți ai societății 
ocialiste multilateral dezvoltate, cu deo- 
ebită satisfacție și încredere, propunerile 
•rezentate de către dumneavoastră, stimate 
1 distinse tovarășe Nicolae Ceaușescu, Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R., pen- 
ru îmbunătățirea activității politico-ideolo- 
ice, de educare marxist-leninistă a mem- 
irilor de partid, a tuturor oamenilor mun- 
ii — amplu, strălucit și atotcuprinzător 
rogram de ridicare calitativă a întregii 
ctivitățî educative in patria noastră. Des- 
rindem din acest program magistral și 
multilateral, cu viziune științifică de mare 
enspectivă, cu deosebită claritate, dina
mismul, spiritul viu, novator, promovate de 
onducerea partidului, de dumneavoastră 
ersorxal, iubite tovarășe secretar general, 
m aplicarea cu fermitate a liniei politice 
euerale, stabilite de Congresele al IX-lea 
I al X-lea ai P.C.R.. prin studierea in 
rofunzime și analiza materialist-dialecticâ 

problemelor actuale ale dezvoltării so- 
etății noastre socialiste, prin modul crea- 
xr de soluționare a lor. Ne bucură din 
iincul inimilor prilejul de a da glas — 

de această dată — recunoștinței fierbinți 
i care minerii, siderurgiștii, energeticie- 
i, constructorii și ceilalți oameni ai mun- 
1 hunedoreni — români, maghiari, germani 
de alte naționalități — Înconjoară activj- 

itea prodigioasă, neobosită in cel mai 
lenar sens al înțelegerii, desfășurată de 
omitetul Central, de Comitetul Executiv, 
» Prezidiul Permanent, in frunte cu dum- 
savoastră, pentru asigurarea succesului 
instrucției societății socialiste. Ei subscriu 
i nemărginită încredere și convingere la 
>t ceea ce a întreprins și întreprinde con- 
îcerea Partidului Comunist Român atit 
» plan intern, cit și internațional.
Organizația județeană de oartid este pe 
-plin conștientă că o condiție fundamen- 
iâ a mersului înainte al societății este 
urirea unei conștiințe înalte, înaintate yi 
voluționare, care să călăuzească actâvita- 
a fiecărui comunist, fiecărui cetățean, și 
i face totul pentru înlăturarea cit mai 
abnică a neajunsurilor, lipsurilor, defi- 
ențelor și răminerilor in urmă existente 
munca ideologică și politico-educativă. 

întru aplicarea cu un inalt simț de râs- 
mdere și cu perseverență a măsurilor a- 
iptate de Comitetul Executiv al C.C. al 
C.R. vom îmbina organic această acțiune 
; o mobilizare și mai intensă, mai plină 
• dăruire a comuniștilor, muncitorilor, ță- 
nilor și intelectualilor hunedoreni la înde- 
mirea sarcinilor ce le revin in actualul 
icinal și a angajamentelor luate in fața 
aducerii partidului, pentru creșterea con- 
buției județului Hunedoara la Înflorirea 
lltilaterală a patriei, a națiunii noastre 
rial iste.
tn numele comuniștilor, al oamenilor 
meii de pe aceste meleaguri, aducem 
le mai călduroase mulțumiri conducerii 
rtidului, dumneavoastră personal, iubite 
rarășe Nicolae Ceaușescu. pentru marea 
tisfacție pe care o trăiește clasa munci- 
tre, întregul popor, de a avea un aseme- 
i program a cărui aplicare dinamizează 

mersul nostru înainte spre viitorul comu
nist. cimentează și mai trainic unitatea 
moral-politică și ideologică a tuturor fiilor 
patriei in jurul Partidului Comunist Roman 
și asigură formarea profilului etico-mo
ral al omului înaintat, constructor al celei 
mai umanitare și prospere orînduiri fa
ciale. Comitetul județean Hunedoara 
al P.CJL

♦
împreună cu întregul popor român, oa

menii muncii din județul Iași au primit cu 
profund interes si înaltă răspundere propu
nerile de măsuri prezentate de dumneavoas
tră, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
pentru îmbunătățirea activității poli tioo- 
ideologice, de educare marxist-leninistă a 
membrilor de partid, a tuturor cetățenilor 
patriei.

Parte integrantă a programului stabilit de 
Congresul al X-lea, măsurile recent adop
tate sint rodul inițiativei creatoare, marxist- 
leniniste, al profundului spirit de răspun
dere, al înaltului patriotism, atribute esen
țiale ce caracterizează în chip strălucit în
treaga dumneavoastră activitate de neobosit 
militant revoluționar, trup din trupul eroi
cului popor român, ale cărui destine comu
niste le slujiți magistral în fruntea partidu
lui și statului. Inspirat dintr-un interes ma
jor față de viitorul luminos al națiunii 
noastre, programul adoptat de Comitetul 
Executiv al C.C. al P.C.R a găsit pe aceste 
meleaguri — ca pretutindeni pe cuprinsul 
tării — un teren fertil, bucurindu-se de 
aprobarea si adeziunea unanimă a muncito
rilor, țăranilor, a intelectualilor, a tuturor 
oamenilor muncit ferm hotăriți să militeze 
neabătut pentru transpunerea lor în viață.

TELEGRAME ADRESATE COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN, 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU
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Punind in centrul atenției promovarea 
largă in mase a ideologiei partidului nostru, 
a politicii sale marxist-leniniste. organiza
țiile de partid vor orienta întreaga activitate 
educativă spre creșterea combativității .e- 
voluționane, împotriva influentelor ideolo
giei burgheze, a mentalităților retrograde, 
străine principiilor eticii comuniste si spi
ritului de partid, vor milita neobosit pen
tru cultivarea dragostei și devotamentului 
nețărmurit față de patrie, a pasiunii și dă
ruirii în muncă, a apărării cuceririlor re
voluționare.

Comitetul județean Iași al P.C.R.. con
știent de răspunderile majore care îi revin, 
asigură conducerea de partid, pe dumnea
voastră, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
că acțiunile ce le vom întreprinde pentru 
înfăptuirea acestor măsuri vor descătușa noi 
energii destinate transpunerii in viață a 
programului de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate. Comitetul județean 
Iași al P.C.R.

★

Organizația județeană de partid Mureș a 
primit cu deosebită satisfacție programul de 
măsuri propus de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu pentru dezvoltarea conștiinței 
socialiste a oamenilor muncii, pentru întă
rirea spiritului partinic, revoluționar al în
tregii activități politice-ideologice din țara 
noastră.

Făcîndu-se mesagerul comuniștilor, al tu
turor oamenilor muncii din județ, comite
tul județean de partid iși exprimă totala a- 
deziune față de măsurile adoptate — garan
ția creșterii gradului de responsabilitate a 
fiecărui om al muncii, indiferent de națio
nalitate, în spiritul ideologiei marxist-leni
niste.

Vom manifesta fermitate revoluționară 
față de fenomenele negative din activitatea 
educativă, nu vom tolera nici o acțiune care 
ar leza procesul complex al formării omului 
nou, cu o înaintată conștiință socialistă.

Comitetul județean de partid va imprima 
în toate organizațiile de partid un spirit de 
înaltă principialitate, veghind la respectarea 
cu strictețe a partinității marxist-leniniste, 
a demnității comuniste. Această intransigen
ță se va reflecta in toate domeniile activi
tății ideologice, politice și educative. în ca
drul tuturor instituțiilor de cultură și artă, 
in activitatea filialelor uniunilor de creație, 
in coloanele ziarelor și revistelor ce apar 
la noi.

Organizația județeană de partid Mureș își 
exprimă adinca recunoștință pentru felul în 
care conducerea partidului, dumneavoastră 
personal, stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. vegheați cu înaltă responsabili
tate la destinele poporului, pentru grija față 
de sănătatea morală a națiunii, pentru mo
dul creator în care dați viață principiilor 
nemuritoare ale marxism-leninismului. Co
mitetul județean Mureș al P.C.R.

Comuniștii, activul de partid, de stat și 
al organizațiilor de masă, toți oamenii 
muncii din județul Brăila au primit cu 
deplină satisfacție și entuziasm amplele 
măsuri aprobate de Comitetul Executiv al 
C.C. al P.C.R., pe baza propunerilor clar
văzătoare prezentate de dumneavoastră, sti
mate tovarășe secretar general, propuneri 
puternic pătrunse de grija ce o manifes
tați pentru educarea marxist-leninistă a 
poporului nostru. Aceste măsuri reprezintă 
iacă o dovadă a preocupării permanente 
a conducerii partidului nostru pentru creș
terea conștiinței politico-ideologice a mem
brilor de partid, a tuturor oamenilor mun
cit a calităților lor etice și profesionale, 
chezășia îndeplinirii cu succes a vastului 
program de edificare a socialismului și 
comunismului pe pămintul României.

Realismul, responsabilitatea. înaltul spi
rit patriotic care caracterizează aceste mă
suri sint dovada grăitoare a activității rod
nice. laborioase, desfășurată de conducerea 
superioară de partid, de dumneavoastră 
personal, tovarășe Ceaușescu, și ne creează 
convingerea fermă că aceste masuri vor da 
un puternic impuls transformărilor din 
conștiința oamenilor, vor dezvolta adevăra
tele valori morale ?i spirituale ale socie
tății. vor afirma mai puternic rolul poli
tic conducător al partidului nostru.

Dindu-ne adeziunea deplină la pro
gramul de măsuri elaborat, fiind conștienți 
de Însemnătatea sa teoretică și practică, vă 

«asigurăm, iubite tovarășe secretar general, 
că măsurile adoptate de Comitetul Execu
tiv al C.C. al P.C.R. vor constitui obiec
tivul major al activității organizației ju
dețene de partid Brăila. Totodată, încre
dințăm conducerea partidului, pe dumnea
voastră personal, stimate tovarășe 
Ceaușescu, că toți comuniștii și ceilalți oa
meni ai muncii din județul nostru vor de
pune întreaga lor capacitate și energie 
pentru realizarea și depășirea sarcinilor de 
plan și a angajamentelor asumate în in
dustrie, construcții, agricultură și in cele
lalte domenii de activitate. Biroul Comite
tului județean de partid Brăila

★

Noi toți comuniștii și oamenii muncii din 
Uzina laminorul de tablă subțire din Galați 
am luat cunoștință cu deosebit interes de 
propunerile făcute de dumneavoastră, to
varășe Nicolae Ceaușescu, in fața Co
mitetului Executiv al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român cu 
privire la îmbunătățirea activității politico- 
ideologice de educare marxist-leninistă a 
membrilor de partid, a tuturor oamenilor 
muncii. Considerăm că aceste propuneri 
constituie un amplu program, profund și 
eficient, menit să ridice la un nivel calita
tiv superior întreaga activitate educativă 
din țara noastr«ă. care să corespundă intru 
totul cerințelor și exigențelor făuririi so
cietății socialiste multilateral dezvoltate.

Comitetul de partid, tot colectivul de 
muncă al uzinei noastre aprobă cu deose
bită satisfacție aceste măsuri și se anga
jează să contribuie cu toate forțele la în
făptuirea mărețului program de ridicare con
tinuă a rolului conducător al partidului, de 

creștere a răspunderii organizațiilor de 
partid în îndrumarea întregii munci de 
educație marxist-leninistă a comuniștilor, a 
celorlalți oameni ai muncii. Comitetul de 
partid al Uzinei laminorul de îablă subțire — 
Galați

★

împreună cu întregul nostru popor, mili
tarii Forțelor Armate ale Republicii Socia
liste România au primit cu viu interes și 
profundă satisfacție masurile adoptate de 
Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R, pen- 
tru_ întărirea spiritului partinic, a combati
vității revoluționare în întreaga activitate 
politico-ideologică și educativă. x

In numele comuniștilor din armată, al tu
turor militarilor ne exprimăm adeziunea 
deplină față de acest amplu program de ac
țiune, de excepțională însemnătate pentru 
întărirea conștiinței socialiste a oamenilor 
muncii, pentru o și mai rapidă înaintare a 
României pe calea socialismului și comu
nismului. Sîntem hotăriți să muncim cu 
perseverență și exigență comunistă pentru 
a înfăptui neabătut măsurile inițiate de 
dumneavoastră, scumpe tovarășe Nioolae 
Ceaușescu, convinși fiind că ele vor avea o 
profundă inriucire asupra întregii noastre 
vieți, vor spori multilateral forța orândui
rii noastre socialiste.

Mobilizînd forțele comuniștilor, ale tutu
ror cadrelor militare, vom ridica la un ni
vel superior educarea personalului armatei 
in spiritul ideologiei marxist-leniniste, al 
concepției partidului nostru despre lume și 
viață, vom cultiva stăruitor sentimentele 
înălțătoare ale patriotismului socialist și 
ale internaționalismului proletar, vigilența 
față de uneltirile agresive ale imperialis
mului. combativitatea și intransigența față 
de influențele ideologice străine, burgheze, 
față de manifestările retrograde de orice fel. 
Comandanții, organele și organizațiile de 
partid, vor acționa fără preget pentru a in
sufla militarilor de toate gradele hotărirea 
de a munci cu pasiune, cu dăruire de sine, 
de a-și face pe deplin datoria, atit in pro
cesul pregătirii de luptă, cit și in activi
tatea desfășurată pe șantierele economiei 
naționale. Vom intensifica munca de educare 
a militarilor in spiritul respectării neabă
tute a legilor țării, a normelor moralei co
muniste, al grijii pentru apărarea și dez
voltarea avutului obștesc, al neimpăcării 
față de lipsuri, față de atitudinile înapoiate.

Avem convingerea că aceste măsuri vor 
duce la "îmbunătățirea activității in toate 
compartimentele armatei, la întărirea ordi
nii și disciplinei conștiente, la sporirea for
ței combative a unităților și marilor unități.

însușindu-ne integral recomandările și 
sarcinile ce revin armatei din programul 
adoptat de Comitetul Executiv al C.C. al 
P.C.R., Colegiul Ministerului Forțelor Ar
mate exprimă și cu acest prilej hotărirea 
neclintită a comandanților și activiștilor de 
partid din armată de a-și consacra întreaga 
energie și putere de muncă perfecționării 
procesului instructiv-educativ, formării 
unor luptători iscusiți, apărători de nădejde 
ai cuceririlor revoluționare ale poporului, ai 
independenței și suveranității României so
cialiste. Colegiul Ministerului Forțelor Ar
mate alo Republicii Socialiste România

Comuniștii din armată, toți ostașii țării, 
asemenea întregii noastre națiuni socia
liste, au primit cu vie satisfacție și deplină 
adeziune măsurile adoptate de Comitetul 
Executiv al C.C. al P.C.R. privind îmbună
tățirea activității politico-ideologice, de c- 
ducare marxist-leninistă a membrilor de 
partid, a tuturor oamenilor muncii. In a- 
ceste măsuri inițiate de dumneavoastră, 
scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu, cei ce 
slujesc patria sub drapel văd o autentică 
sinteză de gindire revoluționară, un stră
lucit program de acțiune menit să dea noi 
împliniri profilului spiritual al omului zi
lelor noastre, constructor activ al noii o- 
rîndulri sociale, călăuzit de normele celei 
mai înaintate etici — etica comunistă.

Pentru comandanții, activiștii de partid, 
organele și organizațiile de partid și cele 
ale U.T.C., pentru toate instituțiile politico- 
eulturale sl presa din armată, complexul de 
măsuri adoptat de conducerea partidului 
nostru vizează întărirea spiritului partinic, 
revoluționar al întregii activități politico- 
ideologice, conferă cadrul unei angajări 
hotărite a priceperii, inițiativei și experien

ței dobîndlte pe linia sporirii eficienței în
tregii munci de educare politico-ideologică, 
în vederea formării unui militar cu o înaltă 
conștiință ostășească, devotat pînă la sacri
ficiu față de patrie, popor și partid.

Raportăm, tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
comandant suprem al Forțelor Armate, că 
nu vom precupeți nici un efort pentru ca 
armata să-și accentueze caracterul de școală 
a poporului, dăltuind în personalitatea os
tașului cetățean — hărnicia, abnegația și 
răspunderea pentru prezentul luminos și 
viitorul de aur al patriei vom acorda 
toată atenția educării militarilor în spiri
tul solidarității internaționaliste cu toate 
popoarele țărilor socialiste, cu forțele anti- 
imperialiste din întreaga lume. Intensifi- 
cînd munca politico-educativă vom cultiva 
la militari sentimentul nobil al responsa
bilității față de misiunile și sarcinile încre
dințate armatei, combativitatea față de ma
nifestările negative, spiritul unei discipline 
militare ferme, al unei comportări ostășești, 
demne, în toate împrejurările.

Vă asigurăm, iubite tovarășe Ceaușescu, 
că activiștii de partid, toți comuniștii din 
armată vor munci cu toată dăruirea pen
tru a spori forța educativă a muncii po- 
litico-ideologice, în vederea formării de 
ostași pe deplin conștienți de misiunea lor, 
gata oricind să slujească interesele su
preme ale patriei, cuceririle socialiste ale 
poporului, independența și suveranitatea 
noastră de stat. Consiliul politic superior 
al Forțelor Armate

*
Cadrele active ale Ministerului Afacerilor 

Interne — ofițeri, maiștri militari, subofițeri 

și angajați civili — in frunte cu comuniștii, 
au primit cu un interes deosebit măsurile 
propuse de dumneavoastră, stimate tovarășe 
secretar general și adoptate in unanimitate 
de Comitetui Executiv al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist'Român, cit și 
ampla expunere prezentată la consfătuirea 
de lucru a activului de partid din domeniul 
ideologiei și al activității politice și cultu
ral-educative.

întregul personal din Ministerul Afaceri
lor Interne iși exprimă deplina adeziune 
față de aceste documente deosebit de im
portante, care reprezintă un vast și însu- 
flețitor Drogram de îmbunătățire continuă 
a activității politico-ideologice și de edu
care marxist-leninistă a tuturor oamenilor 
muncii.

Tezele, ideile deosebit de valoroase ex
primate in aceste documente subliniază 
caracterul militant, de înaltă ținută parti
nică. consecventa și fermitatea cu care con
ducerea partidului nostru acționează în di
recția traducerii in viață a programului 
elaborat de Congresul al X-lea al P.C.R. 
pentru formarea și dezvoltarea conștiinței 
socialiste, a omului nou, constructor al so
cietății socialiste multilateral dezvoltate.

Conducerea Ministerului Afacerilor Inter
ne. comandanții și șefii de unități, cu spri
jinul organelor și organizațiilor de partid 
se angajează in mod solemn în fața dum
neavoastră. iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. comandant suprem al Forțelor 
noastre armate, in fața Comitetului Central 
că vor lua toate măsurile pentru ca întrea
ga muncă politico-educativă desfășurată in 
rîndul cadrelor noastre să ducă la întărirea 
spiritului partinic și a combativității revo
luționare. la cultivarea dragostei fată de 
patrie, partid și popor, a devotamentului, 
abnegației și a spiritului de sacrificiu in 
îndeplinirea sarcinilor și misiunilor încre
dințate de partid și guvern.

Asigurăm conducerea partidului că sîntem 
ferm hotăriți să luptăm cu toată puterea 
ființei noastre pentru apărarea cuceririlor 
revoluționare ale poporului muncitor, a 
independenței și suveranității țării, luînd 
atitudine combativă împotriva oricăror în
cercări de știrbire a avutului obștesc și per
sonal al cetățenilor, că vom milita neobosit 
pentru întărirea legalității socialiste și res
pectarea ordinii și liniștii publice. Colegiul 
Ministerului Afacerilor Interne

Comuniștii și ceilalți lucrători din aparatul 
central al Consiliului Securității Statului au 
primit cu mult interes și deosebită satisfac
ție propunerile de măsuri prezentate de dv. 
în ședința Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R. cu privire la îmbunătățirea activită
ții politico-ideologice, de educare marxist- 
leninistă a membrilor de partid, a tuturor 
oamenilor muncii din patria noastră.

Ne_ dăm totala adeziune și aprobăm din 
Inimă aceste propuneri de mare însemnă
tate teoretică și practică exprimîndu-ne. 
totodată, «admirația și recunoștința față de 
grija și perseverența cu care acționați pen
tru orientarea întregii munci ideologice și 
educative, formarea si dezvoltarea unui pro
fil moral sănătos întregii noastre națiuni.

Conținutul acestor propuneri, spiritul lor 
militant și constructiv vor călăuzi întreaga 
noastră activitate de educare partinică, pa
triotică și moral-cetățenească a tuturor ca
drelor de securitate.

Recenta Plenară a Comitetului de partid 
din aparatul central al Consiliului Securi
tății Statului, care a analizat preocuparea 
organelor și organizațiilor de partid pentru 
intensificarea muncii de educație, dezvol
tarea la toți lucrătorii a trăsăturilor eticii 
comuniste, precum .și dezbaterea concluziilor 
acestei plenare in organizațiile de partid si 
U.T.C. au evidențiat hotărirea fermă a în
tregului nostru aparat de a munci cu ab
negație și devotament pentru apărarea cu
ceririlor revoluționare ale poporului, dînd 
dovadă In toate împrejurările de o înaltă 
ținută morală, patriotism și spirit de sa
crificiu.

Vă asigurăm, iubite tovarășe Ceaușescu. 
că activul de bază al Consiliului Securității 
Statului, organele și organizațiile de partid 
sint conștiente de sarcinile de mare răspun
dere cuprinse in propunerile prezentate de 
dv. Comitetului Executiv și vor face totul 
pentru a aplica întocmai aceste măsuri in 
vederea îmbunătățirii activității noastre po
litico-ideologice, cultivarea și dezvoltarea la 

toți lucratorii a unor înalte trăsături moral- 
politice menite să asigure îndeplinirea in 
cele mai bune condițiuni a misiunilor ce 
ne sint încredințate de conducerea de par
tid și de stat. Consiliul Securității Statului

*
Luptătorii gărzilor patriotice, alături de 

Întregul nostru popor, iși exprima acordul 
deplin față de ideile cuprinse in programul 
de măsuri pentru îmbunătățirea activității 
politico-ideologice de educare marxist-leni
nistă a membrilor de partid, a tuturor oa
menilor muncii, indicat de dumneavoastră 
— conducătorul Iubit al partidului și po
porului român, comandant suprem al forțe
lor armate.

Luptătorii gărzilor patriotice și ofițerii 
statelor majore vă raportează că intensifi- 
cind eforturile pentru pregătirea de luptă, 
alături de întregul nostru popor, iși vor 
aduce contribuția la transpunerea în 
viață a măsurilor indicate de dumneavoas
tră, muncind cu abnegație și perseverență 
pentru întărirea spiritului partinic, pentru 
creșterea combativității revoluționare in ac
tivitatea politică, ideologică și educativă, 
pentru lichidarea deficiențelor șl neajunsu
rilor care se mai manifestă în acest dome
niu, împotriva influenței ideologiei burghe
ze. a atitudinilor și mentalităților retro
grade.

Vă rugăm să primiți asigurarea că gărzile 
patriotice sint gata oricind ca, la chemarea 
partidului, să lupte împreună cu forțele ar
mate pentru apărarea cuceririlor socialiste 
ale poporului. Stalul Major Central al Găr
zilor Patriotice

Comuniștii și ceilalți salariați din Procu
ratura Generală au primit cu viu interes 
și deplină aprobare hotărirea Comitetului 
Executiv al partidului prjyind propunerile 
"dumneavoastră in legătusă cu îmbunătăți
rea activității politico-ideologice de educare 
marxist-leninistă a membrilor de partid, a 
tuturor oamenilor muncii. Propunerile pre
zentate sint apreciate ca un vast program 
de acțiune menit să ridice la un nivel su
perior întreaga activitate educativă care se 
desfășoară in patria noastră, in concordanță 
cu cerințele făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

Lucrătorii din aparatul Procuraturii Re
publicii Socialiste România iși vor spori 
eforturile, vigilența și simțul de răspundere 
și vor acționa cu toată hotărirea pentru pre
venirea faptelor antisociale și pentru tra
gerea la răspundere a elementelor necinsti
te care lezează avutul obștesc și încalcă 
normele de conviețuire socială.

Alături de întregul nostru popor, comu
niștii, toți salariații din Procuratura Re
publicii Socialiste România se angajează și 
vă asigură, tovarășe secretar general, că 
vor acționa cu devotament și abnegație 
pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin 
din măsurile privind îmbunătățirea activi
tății politico-ideologice, pentru respectarea 
întocmai a legilor și întărirea continuă a 
legalității socialiste din patria noastră. 
Procuratura Generală

★

Mai mult ca oricind, compozitorii și mu
zicologii din țara noastră ne considerăm an
gajați in frontul activ al milltanților pen
tru înfăptuirea politicii Partidului Comu
nist Român, de înflorire necontenită a 
vieții materiale și spirituale a poporului 
nostru, de afirmare a ideologiei marxist- 
leniniste, a principiilor patriotismului socia
list și internaționalismului proletar.

Conștienți de marile îndatoriri ale crea
ției noastre muzicale și activității de 
arliști-cetățeni. îndatoriri ce sporesc în ra
port cu realizările operei de construire a 
societății socialiste multilateral dezvoltate, 
cu izbinzile înscrise de oamenii muncii in 
toate domeniile producției materiale, sîntem 
hotăriți, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
să dedicăm întreaga noastră putere dc 
muncă, întreaga noastră gindire creatoare, 
dezvoltării continue a culturii și artei socia
liste. bun al poporului muncitor.

In lumina criticii exigente si principiale 
cuprinse in document și în dezbaterile 
consfătuirii recente consacrată acestor pro- 
bleme,_ vom examina cu spirit de răspun
dere rămînerile în urmă în domeniu! crea
ției și vieții muzicale, al muncii de educa
ție artistică, și ne vom strădui să contri
buim la îndepărtarea lor, întărind substan
țial legătura muzicii noastre cu viața și 
aspirațiile maselor, cu idealurile culturii 
socialiste Comitetul de conducere al 
Uniunii Compozitorilor din Republica So
cialistă România

*
Exprimîndu-și deplina lor adeziune la 

programul propus de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al Partidu
lui Comunist Român, pentru îmbunătățirea 
activității politico-ideologice. dc educare 
marxist-leninistă a membrilor de partid, a 
tuturor oamenilor muncii, juriștii din ca
drul Asociației Juriștilor din Republica So
cialistă România acordă toată atenția aces
tui document de partid ele excepțională în
semnătate.

Conștienți de răspunderea care revine 
tuturor juriștilor in activitatea lor de ri
dicare continuă a nivelului politic și pro
fesional și de luntă împotriva actelor anti
sociale, sarcini de o deosebită importantă 
pe care partidul ni le trasează, vă asigu
răm, scumpe și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că nu vom precupeți nici un 
efort pentru ca, prin modul in care vom 
orienta și organiza activitatea Asociației Ju
riștilor. în vederea traducerii in viață a 
acestor obiective de o deosebită însemnă
tate, să ne dovedim la înălțimea cerințelor 
actuale ale promovării nobilei cauze a con
struirii societății socialiste multilateral dez
voltate. Consiliul central al Asociației Ju
riștilor din Republica Socialistă România

Alături de întregul nostru popor scrii
torii din Iași aprobă din toată inima mo
bilizatorul program de gindire și acțiune, 

prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
pentru educarea marxist-leninistă a mem
brilor de partid, a tuturor oamenilor mun
cii. Valoarea teoretică și practică deosebită 
a propunerilor evidențiază, Încă o dată, 
consecvența și adinca responsabilitate cu 
< ire partidul militează neabătut pentru 
făurirea societății socialiste românești mul
tilateral dezvoltate.

Menite să adinccască perspectiva socială 
a literaturii, mobilizatoarele propuneri si
tuează in același timp pe «scriitori intr-o 
mai profundă rezonanță soclal-politlcă, care 
ne obligă să ne îmbogățim permanent cu
noștințele despre lume și societate, să 
participăm cu pasiune, cu dăruire, la dez
voltarea vieții spirituale, a conștiinței so
cialiste a poporului nostru.

Prin crearea unei literaturi de actuali
tate, a unei literaturi angajate, a unei lîte- • 
râturi a eroilor contemporani, vom parti
cipa nemijlocit la educarea cititorului in 
spiritul înaltelor idealuri ale umanismului 
socialist.

In lumina ideilor generoase, cuprinse în 
documentul sintetic, de strălucită previ
ziune, vom acționa și mai ferm in viitor, 
dovedind că am înțeles îndatoririle ce ne 
revin in calitate de scriitori, in crearea unei 
literaturi patriotice, profund educative. 
Comitetul Asociației Scriitorilor Iași

★

Creatorii ce alcătuiesc Filiala Galați • 
Uniunii Artiștilor Plastici — pictori, sculp
tori și graficieni — îmbrățișează cu entu
ziasm programul partinic propus de dum
neavoastră, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. privind măsurile ce urmează a 
fi luate pentru educarea marxist-leninistă 
a membrilor de partid, a tuturor oamenilor 
muncii.

Ne angajăm să oferim oamenilor muncii 
de la orașe și sate creații artistice care să 
reflecte realitățile de astăzi ale societății 
noastre și lucrări care să reflecte in mai 
mare măsură viața ponorului nostru, origi
nalitatea și talentul său îndeobște recu
noscute. Prin aria noastră vom căuta să 
înnobilăm inima tineretului nostru, schim
bul de mîine al patriei.

Exprimîndu-vă întreg atașamentul nos
tru. vă asigurăm, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că în activitatea noas
tră ne vom călăuzi de prețioasele dum
neavoastră indicații, contribuind in felul a- 
cesta la oropășirea națiunii noastre so
cialiste. Filiala Galati a Uniunii Artiștilor 
Plastici

*

Cadrele didactice, studenții și personalul 
tehnico-adminîstY-ativ al Universității „A- 
lexandru Ioan Cuza“ din Iași au luat cu
noștință cu viu interes și își manifestă de
plina lor adeziune la propunerile prezen
tate de dumneavoastră, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. privind îmbunătățirea 
actii'ihiții politico-ideologice de educare 
marxist-leninistă a membrilor de partid, a 
tuturor oamenilor muncii din patria noas-

Pentru noi, cei care lucrăm ne tărimul 
ideologiei, al învățămîntului și pregătirii 
cadrelor, recentele măsuri adoptate de 
conducerea partidului constituie un vast 
program de activitate concretă, un îndru
mar prețios pentru educarea studenților pe 
l-.nia întăririi spiritului partinic revoluționar 
al întregii activități politico-ideologice.

Propunerile conducătorului Partidului 
Comunist Român, inspirate dintr-un 
profund patriotism, dintr-un interes major 
fața de viitorul luminos al socialismului si 
comunismului, au, totodată, caracterul unei 
chemări la o șî mai intensă activitate crea
toare in domeniul instrucției și al cercetă
rii științifice, in lumina ideilor călăuzitoare 
cun;.’?s? ‘n acest important document al partidului.

Nu vom precupeți nici un efort. în com
baterea cu fermitate a tot ce este străin 
gindirii marxist-leniniste, a manifestări- 
Jor negative din conduita unor studenți, in 
cultivarea valorilor autentice ale morale! 
comuniste in rindurile tineretului.
kt-VSi asigurăm, mult stimate tovarășe 
^’colae Ceaușescu, că studenții si cadrele 
didactice ale universității ieșene î?i vor 
concentra și în viitor întreaga energie, ta
lentul si elanul patriotic pentru traducerea 

X.’?.. a mărețului Drogram al făuririi $o- 
c-eȚatn socialiste multilateral decoltate 
Universitatea ..Al. I. Cuza"

★

Trăsăturile definitorii ale măsurilor pen- 
țni îmbunătățirea activității poHtico-ideo- 
Jogice de educare marxist-leninistă a mem- 
oriior de partid, a tuturor oamenilor muncii 
releva pregnant preocuDarea constantă 
în rtnn, P-’nie baze trainice, științifice.

«•în?ei?lul muncii oolitico-ideologice a 
partidului, prin combativitatea marxist- 
leninistă fată de tot ceea ce este înaooiat. 
retrograd, străin soiritului ponorului ro
man. grlja deosebită pentru educarea co
munista a tuturor oamenilor muncii în 
oeniina concordanță cu succesele obținute 
s’ sarcînije mărețe ale Droeramului gran
dios de faurira a societății socialiste multi
lateral dezvoltate.

Vă acleurăm. iubito tovarășe Ceaușescu. 
de deplina adeziune fată de măsurile pre- 
contzate. că vom mobiliza înt«-ea«?a noastră 
capacitate si Dutere de muncă pentru a le 
ÎJ-ft a ne ° mai mare
contribuție Ia făurirea constantei socialiste, 
1:1 “Cfyoltarea generală, multilaterală a so- 

noa:tje ‘îOcIMiste. Co-nitetul comu
nal de partid Corod — Galati

★

™em.brl' _c1“ oartid din ilegalitate, a- 
pro.j dm mima propunerile nrnzentnte de 
dumneavoastră, tovarăș» Ceammscu. Comi- mlidul Exefutiv a, cc a| pcR ne,ntnl 
imbunatatirea activității oolllico-idcoloei.-e. 
d» educare marxist-leninistă a membrilor 
de nartid. a tuturor oamenilor muncii.

Văd in aceste propun»-, idei de o înafS 
va oare te-nrotlcă si n»actlcS. un mod o»im- 
nal de anabză științifică, profund realistă 
cu imphcatii deosebit de pozitive pentru 
e.npș Hurl,ii societății socialiste multilate- 
ril dezvoltate in care ne aflăm. Ele dove
desc încă o dată înalta principialitate revolu- 
ționara, nesecata energie creatoare a condu
cerii partidului nostru. în fruntea căruia vă 
aflați. tovarășe Ceaușescu.

Ca vechi membru de partid subscriu din 
toată inima la politica partidului nostru și. 
alături de ceilalți comuniști, mă angajez 
să-mi aduc modesta contribuție la traduce
rea in viață a acestor propuneri care vor 
ridica întreaga activitate ideologică pe noi 
trepte calitative. Constantin O.șanu, membru 
de partid din ilegalitate (Galați)
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Să asigurăm îndrumarea 
și controlul de partid pe toate 

treptele procesului de invățămint
Am citit cu mult Interes si deose

bita satisfacție expunerea tovarășului 
Nicolae Ceausescu rostită la încheie
rea consfătuirii de lucru a activului 
d° partid din domeniul Ideologiei ei 
al activității politice și cultural-edu
cative. Firește, nu pot consemna decit 
citeva. unele prime impresii, intrucit 
la ora cind aștern aceste gin- 
durl slnt abia după prima lec
tură a unui text care se cere stu
diat atent, aprofundat, pentru că 
prin această cuvintare secretarul ge
neral al partidului nostru a elaborat 
în mod amănunțit un amplu si minu
nat program pentru educația politică 
fi cetățenească a membrilor de partid 
și a întregului nostru popor.

Dintre numeroasele probleme de 
însemnătate cardinală analizate în a- 
cest document, care va sta de acum 
Înainte la baza întregii activități po- 
litico-ideologice și educative pe care 
o desfășurăm, aș vrea să mă refer la 
cele ce vizează rolul organelor si or
ganizațiilor de partid, răspunderea lor 
în conducerea invățămîntuluL Fără 
îndoială că. sub conducerea partidu
lui. învățămintul nostru de toate gra
dele a adus o contribuție si oină 
acum la educarea marxist-leninistă a 
generațiilor tinere, la lărgirea conti
nuă a orizontului cultural al maselor 
muncitoare, la făurirea omului nou. 
profund devotat socialismului. Dar 
această contribuție a fost cu mult 
sub posibilități, in multe școli și fa- 
■ ultăti si-a făcut simțită prezența o 
activitate educativă formală, sporadi
că. Aceste neajunsuri nu ar fi apărut 
dacă toate organizațiile de partid 
și-ar fi exercitat satisfăcător atribu
țiile multilaterale, conferite, inclu- 
zind dreptul de control asupra în
tregii activități de educație. Or. în 
pofida acestui drept fundamental, pu
teau fl adeseori întilnite situații ne
firești, cind organele și organizațiile 
de partid exercitau o influență pali
dă. inconsecventă, pe motivul „evi
tării substituirii” conducerilor unită- 
t lor de invățămint, în mod nejusti
ficat considerate ca singurele răs
punzătoare pentru organizarea și des
fășurarea unui proces atît de com
plex cum este cel educativ. Or. pe 
bună dreptate se arată în cuvintare : 
..Nu se poate separa procesul de pre
dare a cunoștințelor profesionale de 
procesul educativ ; acesta constituie 
un tot unitar".

Cred că este firesc ca noile înda
toriri ale birourilor comitetelor jude
țene și orășenești de partid să fie

Un program al marii arte, 
pe care ni-l însușim cu maturitate 

comunistă
Preocuparea secretarului general 

a. partidului. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. pentru „un înalt spirit de 
exigență partinică, de combativitate 
marxist-leninistă" în Literatură și 
artă exprimată într-o 6erie de cu- 
vintări din ultimii ani, in recentele 
propuneri de măsuri pentru îmbu
nătățirea activității politice și ideo
logice, cit și în strălucita expunere pu
blicată in ziarele de ieri, a găsit și 
găsește in viața noastră un ecou pu
ternic. srimulind ridicarea _ creației 
poetice și epice la niveluri înalte. O 
desfășurare largă și fecundă de ener
gii creatoare dăruite edificării socia
liste a țării imprimă epocii un ca
racter constructiv de care literatura 
nu poate și nu trebuie să rămină 
străină.

In creațiile literar-artistice ale ul
timilor ani s-a manifestat un inte
res real pentru om, pentru idei și 
sentimente in care semenii noștri 6ă 
se Doată recunoaște. Cei mai înzes
trați scriitori s-au angajat in mod 
decis și tranșant pe drumul _ unei 
arte a umanului, a comunicării, du
ri nd spre sufletul cititorilor acele 
punți necesare perioadei de construc
ție De care o parcurgem. Au apărut 
cărți pătrunse de imperativul unei 
deuLine și superioare responsabili
tăți față de integrarea destinului o- 
mului in istorie și societate. In ace
lași timp, nu putem nega și exis
tența unei anumite tendințe de în
depărtare a imaginii artistice de 
funcțiile sale firești, fenomen de na
tură să o izoleze de publicul larg. 
S-au tipărit opuscule ce eludau dia
logul cu cititorul, in numele unei 

aspirații” la un prezumptiv „empi
reu14 al elitelor. Cuvintele ajunse
seră la unii — nu la cei mai valo
roși — intr-o adevărată stare de 
ebuliție, pradă parcă unei beții a 
autodistrugerii, erau însăilate mime
tic după o gramatică a bizarului, 
menită să mascheze lipsa vocației, a 
ideilor, a dezbaterii in forul lăuntric, 
a profunzimii spirituale.

O atare situație se datorează și 
Inconsecvenței criticilor. O critică li
terară militantă, animată de un elan 
constructiv, exercitată potrivit prin
cipiilor și criteriilor ce decurg firesc 
din ideologia noastră, ferindu-se de 
fluctuațiile și exacerbările modei și-ar 
fi putut aduce contribuția la denunța
rea și evitarea unor irosiri in gol, 
dacă ar fi funcționat constant și 
fără abdicări în coloanele revistelor 
literare. Sint deci necesare o accen
tuate a poziției critice, Încurajarea 
opiniilor ferme și realiste. Datoria 
noastră, de scriitori comuniști, este 
aceea de a propulsa și a susține o

Unitatea tuturor oamenilor muncii, 
indiferent de naționalitate, 
este o unitate socialistă

Salut din adincul inimii expu
nerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
care Înfățișează un program clarvă
zător ai îmbunătățirii activității po
litico-educative, de îmbunătățire a 
educării marxist-leniniste a membri
lor de partid, a întregului popor. In 
acest program, comuniștii, toți cei 
care muncesc au un cod al celor 
mai înalte exigențe morale, proprii 
omului noii societăți, o călăuză si
gură în Întărirea pe mai departe a 
unității frățești dintre oamenii mun

transpuse în viață cu ajutorul larg 
și permanent al comuniștilor din 
școli și facultăți. In tot cazul, trebui© 
evitate in viitor paralelismele create 
pină acum do orientări unilaterale, 
respectiv de (aptul că atit conducerile 
școlilor, cit și organizațiile de partid 
si tineret se ocupau de același aspect 
al vieții școlare : rezultatele la învă
țătură. Cred că nu greșesc afirmind 
că organele și organizațiile de partid 
sint datoare. în primul rind. să-și 
concentreze preocupările pentru a asi
gura ridicarea spiritului de răspundere 
și a rolului cadrelor didactice in for
marea politico-ideologică a elevilor 
și studenților ; pentru că, din pă
cate. nu o dată s-au putut constata 
situații cind anumlți profesori iși 
considerau datoria împlinită din mo
mentul în care terminau de predat 
lecțiile prevăzute in orar sau nu dă
deau ei înșiși dovadă de partinitate 
și combativitate revoluționară.

Tn spiritul cerințelor formulate în 
programul profund partinic prezentat 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu pen
tru îmbunătățirea muncii educative, 
îmi dau seama că sin tem datori să 
manifestăm o grijă deosebită pentru 
îmbunătățirea predării științelor so
ciale. pentru creșterea rolului lor in 
pregătirea politico-ideologică a ele
vilor și studenților, in formarea con
științei lor cetățenești, ajutindu-i să 
se situeze cu fermitate pe poziții 
partinice, să-și dezvolte spiritul mi
litant și combativitatea revoluționară. 
Cred că prin aplicarea măsurilor re
cent adoptate de Comitetul Executiv 
al C.C. al P.C.R., printre care se nu
mără și mărirea numărului de ore 
destinat studiului acestor discipline, 
se va crea un cadril favorabil depă
șirii acelor metode de predare care se 
rezumă la prezentarea unor teze și 
teorii abstracte sau care ignoră da
toria fundamentală a predării știin
țelor sociale — aceea de a contribui 
la formarea conștiinței socialiste, la 
combaterea oricăror mentalități 
străine ideologiei noastre.

îmi exprim adeziunea totală la 
programul profund partinic, adoptat 
de conducerea partidului nostru pen
tru intensificarea procesului de edu
care comunistă a tuturor oamenilor 
muncii și voi face totul pentru rea
lizarea lui neabătută.

Vasile RUS
prim-secretar al Comitetului 
municipal de partid Tîrgu-Mureș

creație angajată, cu un mesaj edu
cativ și de reală valoare artistică, 
venind In intimpinarea cerințelor 
epocii și dezideratelor de un nobil 
patriotism pe care ni le-a înfățișat 
Congresul al X-lea.

Există în popor. în viața complexă 
a veacului prin care trecem, in tra
dițiile noastre istorice, sociale și fol
clorice infinite puncte de plecare ale 
unor acte de creație majore cu deo
sebit de mari șanse de sublim și de 
timp.

„Arta este cu adevărat valoroasă 
— spunea nu demult tovarășul 
Ceaușescu. la o întilnire cu oamenii 
de artă și cultură — cind omul — 
ascultind-o, citind-o, privind-o — 
simte că ea ii devine necesară, indis
pensabilă, îl transformă, il educă, îi 
lărgește orizontul spiritual". Acțio- 
nind potrivit acestei exigențe, ne a- 
flăm pe drumul fertil și larg al cul
turii noastre, drumul lui Eminescu și 
Alecsandri. Arghezi și Goga. al Iui 
Grigore Alexandrescu și al fraților 
Văcărești, al poetului popular ano
nim, ne situăm ca oameni de condei 
la înălțimea sarcinii mai vechi, moș
tenită de la cronicari, aceea de a ne 
sluji patria, graiul, epoca.

Cuvintele secretarului general al 
partidului, apelul său, de atîtea ori 
repetat, la o creație clar angajată, 
mai puternic legată de prezent, la 
„cea mai largă exprimare a imagi
nației. dar in spiritul concepției 
noastre despre lume și viață" sint 
insuși glasul poporului care vrea de 
la noi. oamenii de litere, acele opere 
ce vor transfera pe planul artei ma
rile izbinzi din sfera producției ma
teriale. scrieri dedicate omului nou, 
imortalizării elanului său revoluțio
nar. a patosului lui partinic.

Ne angajăm pe drumul creării lor 
cu sentimentul că asemenea opere 
sint singurele care pot explora mie
zul de foc al vieții, acordindu-ne im
plicit un certificat al datoriei Împli
nite. Numai in ele vom putea înmă- 
nunchea mesaje, idei și cuvinte sub
stanțiale. din care să respire credința 
în om și in muncă, în demnitatea 
acesteia.

Ca poet și conducător de revista 
am convingerea fermă că prin tra
ducerea in viață a codului artistic, 
civic și etic, preconizat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, prin orizonturile 
vaste deschise de gindirea materia- 
list-dialectică, de estetica marxistă, 
se va ridica pe o nouă treaptă în
treaga viată spirituală din țara 
noastră.

Aure! RĂU
redoctor-șef al revistei „Steaua'

cii, români, maghiari, germani, sîrbl 
și de alte naționalități.

Pe bună dreptate, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu arăta că „putem spune că 
unitatea care s-a creat in țara noas
tră între toți cetățenii, fără deose
bire de naționalitate, este o unitate 
de tip nou, o unitate socialistă". 
Așa și este ! Unitatea aceasta care 
asigură mersul Împreună spre comu
nism constituie una dintre cele mal 
mari înfăptuiri ale partidului nostru. 
Rezolvarea problemei naționale e 

concretizată tn fApte de viață. Con
stituția tării precizează cu claritate 
și asigură ferm egalitatea tuturor 
cetățenilor î legislația Romăniei nu 
admite nici o discriminare națională 
și orice abatere este pedepsită prin 
lege. Reprezentanții oamenilor mun
cii din rindurile naționalităților con
locuitoare sint prezcnțl tn compo
nența tuturor organelor și organis
melor din țara noastră, de la Marea 
Adunare Națională și Consiliul de 
Stat pînft la consiliile populare Ju
dețene, orășenești și comunale. Nu 
mai vorbesc de dreptul egal la mun
că, de posibilitățile egale de califi
care profesională, de îndeplinire a 
unor funcții de răspundere în între
prinderi și tn diferite alte unități 
economice. Județul și orașul nostru 
constituie, de altfel, un exemplu al 
roadelor minunate pe care le dă po
litica partidului de repartizare ra
țională a forțelor de producție pe te
ritoriul întregii țări, care îmbină cri
teriul eficienței economice cu preo
cuparea de a crea tuturor cetățenilor, 
indiferent de naționalitate, condiții 
ca să se bucure do binefacerile in
dustrializării, ale progresului și civi
lizației.

In asemenea condiții trăim noi. Și 
este o fericire să știm că avem un 
partid, un conducător atit de stimat 
și iubit ca tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. care nu numai că nu per
mit. nimănui să încalce drepturile și 
libertățile noastre, dar studiază atent 
toate problemele noi ridicate de via
ță și le asigură rezolvările cele mal 
potrivite. Am citit cu mult interes 
despre măsurile adoptate în ultimul 
timp pentru lărgirea posibilităților 
de studiu ale copiilor noștri în lim
ba maghiară, pentru mărirea numă
rului de ziare și reviste în limbile 
maghiară și germană, am observat 
cu deosebită satisfacție că apar tot 
mai multe cărți în limbile naționali
tăților, că a crescut și durata emi
siunilor de radio și televiziune în 
aceste limbi, că se aplică cu strictețe 
măsurile cu privire la folosirea lim
bii naționalităților în administrație. 
Asemenea măsuri izvorite din cu
noașterea vieții conduc firesc la ci
mentarea frăției tuturor fiilor Româ
niei socialiste.

Tuturor ne este cu desăvirșire lim

îmbunătățirea predării 
științelor sociale în școală 
— sarcina noastră esențială

Ideile de mare profunzime, străbă
tute de cel mai autentic spirit revo
luționar. cuprinse in recenta cuvin
tare a secretarului general al parti
dului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, găsesc în inimile noastre, 
ale celor ce sîntem angajați în slu
jirea școlii românești, în opera de 
făurire a omului de mîine al țării, 
nu numai ecoul unei adinei satisfac
ții ideologice, partinice, dar și al unei 
depline aprobări. Citind această cu
vintare, am avut sentimentul că de 
la primul și pină la ultimul ei cuvint, 
prin întregul ei conținut, ea răspun
de unei necesități stringente a îna
intării societății noastre pe calea 
socialismului — aceea a dezvoltării 
conștiinței socialiste, atît a partidului, 
cit și a întregului nostru popor, a 
lichidării răminerii în urmă care s-a 
făcut simțită in activitatea ideolo- 
gico-educativă.

Ca profesoară de științe sociale, îmi 
dau perfect de bine seama cît de în
temeiate sint observațiile cu privire 
la deficiențele existente în activita
tea ideologică și educativă in școli, 
in modul de predare a științelor so
ciale. Cunoaștem din practica noas
tră la catedră, din schimburile de 
experiență și din alte activități că, 
nu de puține ori. s-a manifestat la 
unii profesori optica nejustă conform 
căreia cunoștințele pe care elevul le 
primește in orele de filozofie, eco
nomie politică, socialism științific 
constituie doar un sistem de noțiuni 
pe care acesta are îndatorirea să le 
învețe, să le memoreze și, in funcție 
de felul în care știe sâ reproducă 
anumite formule, dascălul să noteze 
răspunsurile. Apreciez că o asemenea 
optică este o deformare a rolului pe 
care il au științele sociale, reflectînd 
de fapt o concepție îngust școlăreas
că, birocratică. în recenta sa cuvin
tare, ca și cu alte prilejuri, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a relevat rolul 
prin excelență formativ, educativ, al 
științelor sociale. Nu putem concepe 
aceste științe ca un obiect oarecare 
de studiu pentru care se învață in 
vederea tezelor sau a unui eventual 
examen. Ele sint menite să formeze 
Ia elevi o concepție științifică, 
marxist-leninistă consecventă despre 
viață și societate, cu alte cuvinte un 
mod de gindire pe baza căruia să 
poată înțelege și interpreta just rea
litatea. fenomenele sociale, economi
ce. politice ale lumii contemporan**, 
să-și însușească idealul construirii 
socialismului, ca cel mai înalt ideal 
căruia să-i consacre toate forțele, să 
devină patrioți înflăcărați și luminați 
cu un orizont larg, oameni cu un 
înalt spirit de responsabilitate față 
de îndatoririle sociale.

Este limpede că înarmarea teoreti
că a elevilor și studenților cu con
cepția marxist-leninistă, cu politica 
Partidului Comunist Român, care nu 
reprezintă altceva decit marxism-Ie- 
ninismul in acțiune, este un impera
tiv categoric in statul nostru socia
list, iar predarea științelor sociale în

Cel mai nobil ideal al artei: 
să contribuie la formarea 

conștiinței socialiste
Intră in practica firească a partidu

lui, a strălucitului fiu al poporului 
nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
preocuparea de a cunoaște proble
mele creației spirituale, de a sta de 
vorbă cu creatorii, de a stabili — lu- 
minind, orientînd sensul ei adine — 
noi și noi măsuri menite să contri
buie la înflorirea vieții spirituale.

Partidul este permanent preocupat 
de a ajuta oamenii noștri de cultură 
să evite orice ocol steril, orice rătă
cire în labirintul fără ieșire al cre
ației rupte de realitățile naționale, 
de ,a îndruma pe oamenii de cultură 
în a-și pune talentul — printr-un 
continuu efort de autoperfecționare — 
în slujba lărgirii orizontului cultural, 
a ridicării nivelului politic și ideolo
gic, in slujba celui mai generos ideal 
pe care 11 are arta, de cind există : 

pede că numai prin unire, prin uni
tatea noastră în luptă și în muncă, 
■ub conducerea partidului, s-au putut 
obține marile succese care ne bucu
ră viAța de astăzi. Mă refer, bineîn
țeles, atit la succesele din economie, 
din industrie și agricultură, cît și la 
cele de pe plan social, nl drepturilor 
egale de care ne bucurăm. Se poate 
spune astfel că viața Însăși a confir
mat justețea politicii partidului nos
tru care a subliniat in mod perma
nent că unitatea tuturor cetățenilor 
patriei, fără deosebire de naționalita
te, este o uriașă forță a progresului, 
una din cele mai de preț cuceriri. 
Firește că o cucerire de preț trebuie 
întotdeauna bine apărată. In aceasta 
văd încă unul din meritele expunerii 
tovarășului Nicolae Ceaușescu care 
dădea glas hotăririi noastre comune 
de a nu admite nici un fel de încer
care de ațițare naționalistă, șovină, 
din partea oricui ar veni, subliniind 
cu toată claritatea că „oricine în
cearcă să ducă o politică de învrăj
bire națională duce o politică împo
triva socialismului și comunismului 
ți trebuie tratat ca atare, ca dușman 
ăl națiunii noastre socialiste. Noi tre
buie să fim adversari neimpăcați al 
oricăror forme de naționalism !“. 
Această poziție consecventă, această 
apreciere formulată de secretarul ge
neral al partidului este o expresie 
puternică a grijii sale necontenite 
pentru unitatea frățească a întregului 
nostru popor muncitor, o dovadă cît 
se poate de grăitoare a principialită
ții și fermității sale marxist-leniniste, 
a spiritului său revoluționar.

Am așternut pe hîrtie citeva gln- 
duri despre realitățile vieții noastre. 
Noi, toți cetățenii acestei țări, avem 
un singur dascăl, un singur învăță
tor și conducător, al cărui cuvint 
ne-am învățat să-l prețuim și să-l 
urmăm cu încredere pentru că este 
un cuvint drept, care răspunde ade
văratelor noastre interese, ale tutu
ror, și este tradus în viață în mod 
cinstit : este partidul nostru. Parti
dul Comunist Român, In frunte cu 
iubitul nostru tovarăș Nicolae 
Ceaușescu.

SZEPESIJăno# 
muncitor la uzina „Unio* 
din Satu-Mare

școală răspunde tocmai acestui im
perativ, este unul din principalele 
mijloace de a-1 realiza. Iată de ce 
consider pe deplin îndreptățită apre
cierea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
că s-a comis o greșeală atunci cind. 
cu ani In urmă, s-a luat hotărirea de a 
se diminua ponderea științelor sociale 
în planurile de invățămint, din facul
tăți. Indicația cuprinsă in cuvintare 
de a se revedea planurile de învăță- 
mînt și programele de studiu, in sen
sul măririi numărului de ore și al in
troducerii predării științelor sociale în 
toți anii de' studii, va duce, desigur, 
la remedierea situației create. Im
portanța studiului științelor sociale în 
formarea tinerelor generații de con
structori ai socialismului va fi subli
niată și prin introducerea obligato
rie a examenului de științe sociale 
ca examen de bază, incit cu adevă
rat școala superioară să dea societății 
nu doar buni specialiști, ci militanți 
care să împletească cunoștințele te
meinice cu o înaltă conștiință po
litică revoluționară.

Concluzia fundamentală pe care o 
tragem noi, cei oe predăm aceste 
discipline în liceu, este aceea că, pa
ralel cu perfecționările ce vor fi a- 
duse pe plan central, trebuie să mun
cim noi înșine, cu mai multă perseve
rență pentru a ridica întreaga noas
tră activitate instructiv-educativă la 
nivelul cerințelor puse de secretarul 
general al partidului. Consider că 
va trebui să îmbunătățim substan
țial conținutul predării științelor so
ciale, asimilînd continuu progrese
le gindirii științifice in domeniul 
respectiv, abordind problematica 
nouă, de mare actualitate si în pri
mul rind problematica dezvoltării 
construcției socialiste in țara noas
tră, a politicii interne și internațio
nale a partidului și statului nostru.

Paralel cu eforturile proprii de 
studiu va trebui realizat, cu con
cursul organelor de partid și al Mi
nisterului Invățămintului, un mal 
bun sistem de informare a cadrelor 
didactice asupra actualității politice, 
științifice, culturale, asupra noilor 
curente de idei, știut fiind că știin
țele sociale reflectă mai mult decit 
celelalte discipline dinamismul vie
ții contemporane, sint un teren al 
unei vii mișcări de idei. Considerăm, 
de asemenea, că acest domeniu de 
activitate ar trebui să se afle mai 
mult în atenția organizațiilor de 
partid din școli, care să-și exercite 
cu întreaga răspundere dreptul de 
control.

Toate aoeste măsuri și eforturi 
conjugate vor duce, fără îndoială, 
la o considerabilă îmbunătățire a 
predării cunoștințelor politico-ideo- 
logice în școală, cu consecințe pozi
tive asupra întregii activități de e- 
ducare comunistă a tinerelor ge
nerații.

Roslna STANESCU 
profesoarâ de economie politică 
Liceul nr. 24, București

formarea conștiinței socialiste a celor 
ce muncesc.

Măsurile prezentate recent de către 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. expu
nerea la consfătuirea de lucru a ac
tivului de partid din domeniul ideo
logiei și al activității politîoe și cul
tural-educative, reflectă consecventa 
acestor preocupări, cuprinzind, ală
turi de lucida analiză a realizărilor 
și a lipsurilor din domeniul activită
ții politico-ideologioe, de educare 
marxist-leninistă, indicații dintre cele 
mai judicioase și fertile. Ele au da
rul a ne înviora cu un nou impuls de 
viață creatoare, pe plan politic, social, 
moral, educativ șl patriotic. Pe bună 
dreptate, recentul document atrage 
atenția asupra necesității unor atitu
dini mai exigente față da aoele ma

nifestări cultural-artist ica — în lite
ratură, în presă, la radio, In cinema
tograf, la televiziune, în teatru — 
care nu urmăreau programatic edu
carea socialistă a tineretului, nu exer
citau asupra acestuia o influență op
timă, îl îndepărtau de concepțiile să
nătoase despre lume și viață ale cla
sei muncitoare, de cultivarea tradi
țiilor revoluționare.

In ceea ce mă privește, ca om de 
teatru, m-au interesat în mod deo
sebit ideile privind orientarea vii
toare a vieții teatrale. Așa cum 
s-a remarcat critic chiar în pa
ginile „Scinteii". in ultimul timp, 
in alcătuirea repertoriilor, cit și in 
realizarea spectacolelor 6-au mani
festat unele tendințe de imitare 
a diverselor mode, câutindu-se cu 
orice preț in aceasta o sursă de ori
ginalitate. S-a procedat uneori, pen
tru obținerea acestei originalități îm
prumutate, la denaturarea lucrărilor 
clasice universale, promovarea in 
spectacole a unor accente de vulgari
tate. In regizarea unor spectacole și 
în creații originale s-a manifestat 
citeodată tendința — lipsită de orice 
sens ! — de demitizarc, de Interpre
tare subiectivistă a unor opere, a 
unor personalități istorice ori artis
tice. Autorii respectivi ignorau fap
tul că nu poți modifica, fie și o sin
gură literă, fără să strici acel echi
libru unic care este marca distinc
tivă a marilor personalități.

Caragiale a scris revoltat cunos
cutele rinduri împotriva celor care 
își Îngăduie asemenea profanări : 
„Care artist, care amator, care om 
de bun simț și de treabă ar îndrăzni 
să ia un penel și să îndrepteze o tră
sătură măcar a unui Rafael, să 
prefacă numai o măsură a Iul Beet
hoven. ori să potrivească coapsa iu* 
Apolon sau șoldul unei Venere după

Vom răspunde prin fapte grijii 
neprecupețite a tovarășului 

Ceaușescu pentru educarea 
comunistă a studențimii

Așteptată de întregul tineret, de 
studențimea patriei cu un interes de
osebit, expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu constituie un eveniment 
de excepțională importanță nu nu
mai pentru dezvoltarea muncii noas
tre politice și ideologice, ci și pentru 
activitatea generală a partidului, 
consacrată înfăptuirii cu succes a 
hotâririlor Congresului al X-lea al 
P.C.R. Intr-adevăr, trăgindu-și ne
prețuita sevă din grija neprecupețită 
pe care conducerea partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu personal o 
manifestă pentru destinele națiunii 
noastre socialiste, expunerea — in- 
temeindu-se pe cunoașterea profundă 
a legităților obiective ale construirii 
orînduirii socialiste, a realităților și 
cerințelor nemijlocite ale fiecărei e- 
tape pe care o parcurgem în mersul 
nostru înainte — se definește, in pri
mul rind, prin noblețea morală a 
obiectivelor, prin principialitatea re
voluționară, prin dimensiunea pro
gramatică și forța hotăririi cu 
care partidul mobilizează eforturile 
întregului popor pentru edificarea 
unei conștiințe la nivelul exigențelor 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate. Indicațiile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu se înscriu într-o 
continuitate firească în ansamblul 
preocupărilor partidului nostru, aflîn- 
du-și sorgintea în documentele Con
gresului al IX-lea și mai ales, in 
programul elaborat de Congresul al 
X-lea pentru dezvoltarea socialistă 
multilaterală a țării.

Ancorată profund in realitățile pre
zentului, expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu constituie un ade
vărat program al viitorului ; dar nu 
al unui viitor abstract și vag, ci al 
viitorului socialist al patriei, al vii
torului concret și sigur pe care sîn
tem chemați să ni-l durăm noi în
șine, prin tăria brațului și ascuțimea 
minții, prin forța de nebiruit a în
crederii în partid. în idealul comu
nismului. In faptul că deschide o 
cale mai largă spre viitor, calea spre

Obligația noastră de onoare — 
a forma cadre de partid, militanți 

revoluționari de nădejde, 

temeinic înarmați cu știința 
conducerii societății

• (Urmare din pag. I) 

miei. Expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cuprinde importante in
dicații pentru ridicarea pe un plan 
superior a acestei activități. Aceste 
indicații ne vor călăuzi în organi
zarea unei aprofundate analize a ac
tivității de pină acum a Academiei, 
pe toate planurile și sub toate aspec
tele, în vederea îmbunătățirii pro
gramului de învățămînt și a forme
lor noastre de muncă, astfel incit ele 
să corespundă cerințelor formării 
unor cadre de partid corespunzătoare 
rolului conducător al partidului, 
exercitat in forme superioare in etapa 
actuală de dezvoltare a societății 
românești.

Dezbați nd în spirit critic și autocri
tic sarcinile ce-i revin în lumina in
dicațiilor secretarului general al par
tidului, colectivul Academiei pregă
tește în prezent elaborarea unul com
plex de măsuri îndreptate spre per
fecționarea întregii activități de 
pregătire a cadrelor, incit această 
înaltă școală de partid să aducă o 
contribuție cu mult mai substanțială 
la formarea unor activiști care să îm
bine cu un înalt nivel ideologic tră
sături etice, ferme, un profil moral 
de militant revoluționar, combativ, 
conjugate cu competență și aprofun
date cunoștințe de specialitate, cu 
arta aplicării în viată a politicii 
partidului. Elaborînd acest program, 
urmărim, totodată, eliminarea para
lelismelor cu activitatea altor insti
tuții de învătămînt superior, pe bună 
dreptate criticate de secretarul gene
ral al partidului.

personala Iul judecată fi după por
nirea gustului său actual".

De ce să nu urmăm lecția lui Ca
ragiale ?

Lecția marilor clasici trebuie ur
mată — cu și mal mare energie — 
și in creație. Aceasta cu atit mal 
mult cu cit în lucrările unor drama
turgi de azi, cu preocupări ideolo
gice și educative insuficient apro
fundate, își fac loc uneori aspectele 
frivole ale vieții, ori angoase și ati
tudini morbide, obscene și triviale. 
Dialogul lor este împănat cu expre
sii josnice, pe care lo folosesc, pro
babil, din convingerea că astfel sint 
mai „moderni” și vor ciștiga mal 
mult adeziunea publicului. Asemenea 
aspecte nu au ce căuta in arta noas
tră cu o menire educativă. Adevărul 
este că oamenii muncii din țara 
noastră, publicul care vine la tea
tru pentru a se înălța sufletește și 
pentru a găsi nobile satisfacții In
telectuale nu pot decit să respingă 
astfel de producții și să aștepte să 
vadă pe scenă lucrări care să re
flecte viața de azi, ce se desfășoară 
in spiritul înaltului devotament față 
de patrie, față de cuceririle noastre 
revoluționare.

Un capitol la care trebuie cuge
tat foarte serios — și care se cere 
mult dezvoltat — acum in plină pe
rioadă de „proiecte” teatrale, ește fe
lul cum iși gindesc și își alcătuiesc 
repertoriile teatrele noastre. Aîcl 
este rădăcina principală a abaterilor, 
aici apare mai evidentă goana, plo
conirea in fata capriciilor cosmopoli
tismului. atit in alegerea pieselor ori
ginale. cit mai ales a celor selecțio
nate din dramaturgia străină.

,,Eu aș apela la directorii de tea
tru, la artiștii comuniști ; de ce 
joacă piese care nu corespund prin
cipiilor șl eticii noastre ? N-au șl 
ei răspundere față de ceea ce se 

viitorul comunist al poporului nos
tru, stă temeiul profund al adeziunii 
unanime și depline cu care studen
țimea patriei intimpină programul 
prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Ca tînăr, nu poți să nu fii impre
sionat și bucuros, totodată, de tine
rețea reală, înnobilată de experiență 
și maturitate, manifestă in ideile 
înnoitoare ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu privind toate domeniile 
vieții economice și sociale, în pasiu
nea cu care secretarul general al 
partidului iși consacră viața înfăp
tuirii lor, în ardoarea nestăvilită cu 
care militează pentru afirmarea prin
cipiilor și convingerilor comuniste, 
in vigoarea argumentelor cu care-și 
susține opiniile. Expunerea prezen
tată, măsurile stabilite constituie o 
nouă și strălucită confirmare a aces
tei tinereți. Referindu-mă mai direct 
la activitatea tineretului, trebuie să 
relev că indicațiile secretarului ge
neral al partidului continuă și dez
voltă ideile majore cuprinse in cu- 
vîntarea pe care a rostit-o la Con
gresul al IX-lea al U.T.C. și la Con
ferința U.A.S.R. care au avut loc nu 
cu mult în urmă.

Ne este limpede că în activitatea 
de educare a studenților cu toate 
succesele dobindite, exprimate preg
nant în atitudinea responsabilă cu 
care marea majoritate a viitorilor 
specialiști se pregătesc pentru mun
că și viață, se manifestă o serie de 
neajunsuri, a căror înlăturare se în
scrie obiectiv în climatul general 
creat pentru îmbunătățirea activită
ții politico-ideologice, de educare 
marxist-leninistă. In acest sens, con
siliul nostru a stabilit, deja, uneie 
măsuri in vederea îmbunătățirii pro
gramului său de activități pentru 
perioada vacantei de vară. Acum, ca 
primă și imediată sarcină se impune 
studierea aprofundată și dezbaterea 
largă a problemelor cuprinse în 
expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu cel peste 2 000 acti

Ne propunem ca prin întregul pro
ces de invățămint să asigurăm înar
marea cadrelor cu problemele fun
damentale ale muncii de partid, ale 
științei conducerii politice a socie
tății — cunoștințe grefate pe un 
robust spirit partinic, revoluționar. 
Sîntem conștienți că în activitatea 
Academiei s-au manifestat tendințe 
de tratare tehnicistă și descriptivistă 
a unor probleme ale dezvoltării eco
nomice, ale sociologiei, ale conducerii 
economiei, unele dintre acestea fiind 
insuficient legate de practica con
strucției socialiste și de activitatea de 
partid din țara noastră. De aceea, 
vom revedea programa și tematicile 
întregului grup de discipline social- 
politice : filozofia, economia politică, 
socialismul științific, sociologia, isto
ria mișcării muncitorești și altele, 
în sensul îmbogățirii conținutului lor 
de idei, reflectării în mai mare mă
sură a realităților din țara noastră, a 
modului creator, original, în care 
partidul rezolvă problemele progre
sului societății noastre, a realizării 
unei unități organice între teoria 
marxist-leninistă și practica construc
ției socialiste, așa cum de fapt o 
realizează partidul nostru. In centrul 
muncii noastre vom pune studierea 
și însușirea temeinică a documente
lor de partid, cerință formulată pre
cis de secretarul general al parti
dului.

Vom acorda, totodată, o neslăbită 
atenție compoziției sociale a celor ce 
studiază la Academia „Ștefan Gheor
ghiu”. Faptul că și în viitor covîrși- 
toarea majoritate a acestora vor pro

joacă? în Ilegalitate, tovarăși, am 
avut artiști progresiști, democrați 
care au refuzat să joace anumlto 
piese reacționare ; oare artiștii ■jp»- 
muniști nu «imt răspunderea pw« 
ceea ce se joacă?", se Întreba pe 
bună dreptate tovarășul NiocHae 
Ceaușescu, secretarul general Al 
partidului nostru.

Remarca făcută, apelul adresat în 
primul rind comuniștilor — urmărind 
stabilirea unui repertoriu judicios, 
profund educativ — ml se par pe 
cit de bine venite, pe atit de mobi
lizatoare.

Nu încape nici o îndoială că răs- 
punzind acestui apel, organizațiile 
de partid din teatre vor organiza cu 
întregul colectiv dezbateri temei
nice, decisive în preajma definitivă
rii afișului viitoarei stagiuni, vor 
susține cu exigență alcătuirea unui 
repertoriu permanent compus din 
operele clasice de valoare ale dra
maturgiei naționale și ale celei con
temporane, Îndeosebi din țările eo- 
cialiste.

Sint convins de altfel că măsu
rile propuse de secretarul general al 
partidului nostru, în ansamblul lor 
— îndemn de meditație și acțiune 
pentru fiecare om de cultură al a- 
cestei țări — se vor traduce cit mai 
curind și eficace în fapt și vor con
duce la crearea unui climat de ma
ximă exigență ideologică în viața 
cultural-artistică, îndreptind-o nea
bătut pe drumul însuflețit de spiri
tul filozofici noastre materialist-dia- 
lectice, filozofie a încrederii în om, 
a luptei pentru fericirea omului, a 
transformării lui superioare. In 
acest spirit îmi exprim hotărirea de 
a sprijini politica patriotică, mili- 
tant-revoluționară a partidului nos
tru comunist.

Sică ALEXANDRESCU

viști ai asociațiilor studențești care 
participă La tabăra de instruire de 
la Izvorul Mureș. In cursul lunii oc
tombrie, cu prilejul adunărilor de a- 
legeri, se va realiza dezbaterea cu 
toti studenții a problemelor muncii 
de educare marxist-leninistă, în spi
ritul expunerii tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, adoptindu-se, totodată, 
programe concrete de activități me
nite să ducă la creșterea nivelului 
pregătirii politice și ideologice. a stu
denților, la educarea lor în spirit pa
triotic, La cultivarea dragostei și 
prețuirii pentru muncă, a atașamen
tului față de clasa muncitoare, de 
toți făuritorii bunurilor materiale, a 
hotăririi de a munci neabătut pentru 
înfăptuirea politicii partidului, pen
tru edificarea socialistă a patriei.

Pentru noi au o semnificație deo
sebită sublinierile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu privire la necesitatea 
asigurării unei unități organice a pro
cesului instructiv-educativ, înțeles nu 
numai ca transmitere a cunoștințelor 
de specialitate, ci și ca o pîrghle ho- 
tăritoare in educarea comunistă a 
studenților. Incontestabil, ședința 
Consiliului Invățămintului superior 
care urmează să aibă loc în urmă
toarele zile va aduce, pe baza orien
tărilor stabilite, noi hotărîri, de ma
ximă claritate, cu privire la perfec
ționarea, în continuare, a școlii noas
tre superioare.

Ințelegind necesitatea de a racorda 
cu mai multă consecvență eforturile 
organizațiilor studențești la acest 
proces firesc al perfecționării proce
sului instructiv-educativ, sint ferm 
convins că asociațiile studențești vor 
milita activ, fără șovăire, pentru a- 
plicarea măsurilor stabilite, în ve
derea sporirii contribuției la educa
rea marxist-leninistă a studenților.

Vibranta chemare adresată de to
varășul Nicolae Ceaușescu tineretu
lui, studenților de a ști să prețuiască 
lupta șl jertfele clasei muncitoare, 
ale întregului popor, prin care au 
ajuns să se bucure de condițiile de 
astăzi, de a-și înțelege răspunderile 
sociale care le revin, de a fi mereu 
în primele rinduri pentru înfăptui
rea politicii marxist-leniniste a parti
dului nostru, pentru victoria comu
nismului, trezește cele mai profunde 
resorturi ale conștiinței tuturor tine
rilor, mobilizîndu-le eforturile în o- 
pera de dezvoltare socialistă multi
laterală a societății noastre.

Gheorghe DOCA
secretar al Consiliului Uniunii 
Asociațiilor Studențești 
din România

veni din rindurile muncitorilor, cu 
un stagiu mai îndelungat in produc
ție. va înlesni promovarea în munca 
politică a elementelor cele mai 
înaintate din rindurile clasei munci
toare, capabile să aplice cu fermi
tate linia politică a partidului, să do
vedească intransigență revoluționară 
fată de mentalitățile înapoiate, ca și 
față de manifestările ideologiei 
străine.

Deschizind o largă perspectivă, 
expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu ne ajută să înțelegem ne
cesitatea evitării oricăror tendințe de 
claustrare a activității în cadrul pro- 
cesului educativ din școala noastră. 
Ca o îndatorire de seamă a colecti
vului se impune participarea la an
samblul vieții ideologice din țara 
noastră, la activitatea științifică, I< 
dezbaterile contemporane de idei 
Considerăm pe deplin îndreptățiți 
cerința intensificării eforturilor pen
tru realizarea unei legături raa 
strinse intre activitatea teoretică ț 
activitatea practică. Luînd măsuri p- 
de o parte pentru a antrena mai in 
tens colectivul nostru la munca poli 
tică practică, iar pe de altă parte 
pentru a atrage in și mai mare mă 
sură activiști cu munci de răspunder 
la activitatea desfășurată in Acade 
mie, vom aduce o contribuție mai »ub 
stanțială la generalizarea teoretic 
a experienței bogate a partidul! 
nostru, a organizațiilor sale, a prac 
ticii construcției socialiste.

îndreptar prețios pentru aceast 
activitate ne este însăși expunere 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, car< 
de fapt, a elaborat tematica extrei 
de vastă a muncii de cercetare î 
științele sociale, aria cuprinzătoare 
acestui domeniu.

In ceea ce-i privește, colectivul d 
conducere al Academiei de învăț; 
mint social-politic .^Ștefan Gheoj 
ghiu”, activiștii de partid care li 
crează sau studiază la Academie 
ale căror păreri încerc să le expri 
aici, sint hotăriți să întreprindă efol 
turi susținute in direcția unei seria 
se perfecționări a formelor și met< 
delor de muncă în Academie, Inc 
acestea să slujească îndeplinirii c 
maximă eficiență a sarcinilor de îna 
tă răspundere încredințate de part 
pentru formarea unor cadre ( 
partid, militanți revoluționari de n 
dejde, temeinic înarmați cu ftiin 
conducerii gocietățit
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FAPTUL] 
DIVERS 
întârzierea [ 

era irecu
perabilă
Șofer ia Trustul de panifica- I 

țm Suceava, Trajan Macaveciuc I 
circula cu autocisterna nr. ’ 
31—SV—680 pe șoseaua laco- , 
beș'.i-Dănila Cum înainte de I 
aceasta zăbovise Insă cam mult I 
prin cine știe ce circiumă, acum 
era foarte grăbit. Pentru a-și I 
recupera intirzierea, apăsa tn- I 
tr-una p<- accelerator. La un • 
moment dat. a ajuns-o din i 
urmă pe Aurora Martin, din co- I 
niuna Dânila, care mergea cu I 
bicicleta pe marginea șoselei și 
a accidentat-o grav. în urma a- I 
cestui fapt, T.M. s-a văzut ne- I 
\ ojt să pună capăt cursei in ' 
care se angajase. A oprit ma- i 
Sifta. a coborit din cabină, a I 
văzut că victima este in comă. | 
dar aducindu-șl din nou aminte 
de... întârziere. a urcat la volan I 
și a pornit mai departe. Depis- I 
tat si ajuns din urmă la scurtă ’ 
vreme după aceasta de câtre i 
organele de miliiie. in curind I 
T M. va avea prilejul să se | 
co vingâ că. de fapt „Intirzie- , 
rea“ sa era Irecuperabilă. I

Cît se poate | 
întinde 
guma ?

In magaziile unităților comer- I 
Cio.'e din orașul Zalău au fost 
descoperite in ultimul timp mari I 
cantități de gumă de mestecat. I 
O evaluare aproximativă a I 
stocurilor existente arăta că a- 
cestea întreceau cu mult cer.n- I 
fele de consum. Cum să se mai I 
l:ch;dcze din ele ? Aceasta fiind ' 
întrebarea, forurile comerciale I 
locale i-au găsit imediat și so- ! 
•'•.if id : de cite va zile in m ai » 
muitg magazine alimentare din > 
oraș, nu se mai vinde nimic I 
iy~â nu se cumpără și trei cutii I 
de gumă de mestecat ! Indife
rent dacă o vrei sau nu. O mes- I 
teci, nu o mesteci — te privește. I 
Stocurile să scadă ! Din acest * 
punct de vedere, ideea li se i 
pare excelentă. Cu toate aces- I 
tea, cei ce au venit cu ea nu | 
cred oare ci au întins-o prea 
mult și.„ nu au mestecat-o I deloc 7

Micii explo- î 
ratori, din 
nou la drum i

Acum citeva zile, un grup de 
elevi din comuna Riciu (Mureș) I 
erau gata de drum. Constituiți I 
intr-un echipaj denumit „Mio- I 
r.'ța**. in cadrul căruia și-au im- ■ 
părut cu grijă misiunile de geo- I 
log, naturalist, istoric, geograf, I 
etnograf, căpitan secund și... bu- ’ 
catar, ti s-au hotărît să intre- I 
prindă o interesantă expediție I 
montană. în cursul acesteia, mi- ' 
cii exploratori și-au propus eă i 
cerceteze îndeaproape păstoritul I 
practicat de ciobanii mărgineni | 
și olteni dintre Olt și .Tiu. pen
tru ca apoi pe baza materialului I 
documentar cules să elaboreze I 
o amplă lucrare pe această temă. ' 
Tot in aceste zile alte echipaje i 
pionierești din județ au pornit I 
la lucru cu obiective similare : |
cunoașterea vieții pescarilor din . 
Delta Dunării, a albinâritului I 
din zona Ceahlăului, precum și I 
a obiceiurilor din locurile res- ’ 
pective. Să le dorim și noi drum I 
bun și succes !

Flăcările 
imprudenței 

într-una din zilele trecute, ■ 
mecanicul Ion Păun, de la Rafi- I 
rtâria Pitești, și-a spălat salo- I 
peta cu neofalinâ. De îndată ce 
a terminat această operație, cu I 
toate că salopeta era încă uda, I 
a luat-o pe el și s-a apropiat • 
de un aparat de sudură in june- • 
pane. Intr-o clipă, in urma sein- I 
'■ lor sânte din aparat, s-a tre- | 
zit intr-un corset de flăcări. Co
legii din apropiere i-au sărit I 
imediat in ajutor. In urma arstt- I 
ritor grave suferite, a fost in- ’ 
Iernai în urgență in spital. 1 
unde medicii se străduiesc acunl I 
iâ-1 salveze. O imprudență de I 
o clipă, dar cit de dureros • .
de îndelungat va fi tratamen- I 
tul !

Paznic ?
Georgel Ion Cașeru, din Rm I 

Sărat, str. Digului 3. era paznic | 
contractual in oraș. Și nu s-ar . 
putea spune că r.u-și știa con- I 
semnul de serviciu in această I 
calitate. Intr-o noapte, insă, ’ 
dumnealui, care avea misiunea I 
de a veghea la liniștea și secu- I 
ritatea cetățenilor din localitate, I 
s-a intilnit cu un trecător pe » 
stradă și l-a atacat ca un tilhar I 
la drumul mare. După citeva | 
lovituri cu bastonul, l-a trintit 
la pămint pentru a-i lua banii, I 
haina, cureaua de la pantaloni I 
și stiloul. Dimineața, cind or- ’ 
ganele de miliție au aflat de i 
fapta sa. au început cercetările. I 
finalul acestora nu-l cunoaștem. | 
iar sintem siguri că un asem-- . 
tea gest incalificabil nu poate I 
-amine nepedepsit așa cum se I 
șovine.

Rubrică redocloto de ; !

Dumitru TÎRCOB .
Gheorqbe DAVID

cu sprijinul corespondenților | 
,Scint»ii"

Munca de partid să se bazeze 

pe legătura cu viața, 
pe cunoașterea aprofundată 

a realităților
I n» din ideile frecvent subliniate de conducerea partidului, una din 

Indicațiile adresate stăruitor organizațiilor de partid in cuvintărilc to
varășului Nicolae Oaușescu este cerința ca organele și organizațiile 
de partid, spre a-și desfășura eficient rolul de centru motor al activi
tății colectivelor, sâ întrețină legături st rinse cu viața, să-și bazeze 
activitatea pe cunoașterea prolundâ. exacta a realităților. IN EXPU
NERI \ FlClTA l\ (-O\M A I I 1RFA DE I l i IU 1 A( TIVI I I I 
DE PARTID DIX DOMENII L IDEOLOGIEI SI AL ACTIVITĂȚII PO
LITICE Șl CULTURAL-EDUCATIVE. SECRETARI L GENERAL Al. 
PARTIDULUI A SUBLINIAT DIX XOl CA. SPRE A-ȘI ÎNDEPLINI 
ÎN ( ELE MAI BUNE CONDIȚII SARCINILE.. SPRE A I I CU ADE
VĂRAT ORGANISME Ml. DINAMICE. ORGANELE SI ORGANIZA
ȚIILE DI PARTID TRI BITE SA COMBATĂ ENERGIC OIUCE TEN
DINȚA DE CONDUCERE DIN BIROU. DE I UNCTIONARISM, SA 
ÎMBINE ARMONIOS Al TIVIT ATI A DE CONDUCERE CU INIȚIA
TIVA. ( U EXPERIENȚA DE JOS A ACELORA CARE TRANSPUN IN 
FAPT POLITICA PARTIDULUI, în această online de idei nre o deose
bită însemnătate cunoașterea temeinică a realităților — ca o condiție' 
hotăritoare a îmbunătățirii muncii de partid, a creșterii eficienței ei 
practice.

O investigare întreprinsă în mai 
multe organizații de partid din mu
nicipiul Baia Mare confirma că re
zultatele ce le obțin in exercitarea 
rolului lor. de forță dinamizatoare a 
colectivelor respective, se află in co
relație directă cu adoptarea deciziilor 
pe baza unei multilaterale informări 
prealabile asupra stărilor de lucruri 
din diferite locuri de muncă, a stu
dierii atente a cauzelor unor neajun
suri. a modalităților de perfecționare 
a activității.

La Uzinele metalurgice de metale 
neferoase sarcinile de plan la pro
ducția marfă au fost depășite in pri
mul semestru al anului cu peste 50 
milioane lei. Din discuțiile purtate cu 
ing. Dumitru Leaua, directorul general 
al Centralei de metale neferoase și 
rare Baia Mare, a reieșit că aceste re
zultate ar fi fost de neconceput fără 
mobilizarea eforturilor întregului co- 
b ctiv de către comitetul de partid 
spre deplina valorificare a tuturor ca
pacităților de producție, a surselor de 
materii prime și materiale, a forței 
de muncă. Evident, pentru a fi in 
măsura să orienteze activitatea eco
nomică spre direcțiile esențiale de 
care depinde înfăptuirea sarcinilor 
calitative ale cincinalului, comitetul 
de partid a pornit de la cunoașterea 
temeinică a stărilor de lucruri din 
fiecare secție și atelier. Astfel, la În
ceputul lunii mai, comitetul de par
tid a inițiat o amplă acțiune de des
coperire și punere in valoare a noi 
resurse productive, în diferite com
partimente ale uzinei. Mai multe co
lective. formate din membri ai comi
siei economice a comitetului de par
tid — care cuprinde circa 30 de ingi
neri. economiști, maiștri — au ana
lizat. la toate locurile de muncă, îm
preună cu birourile organizațiilor oe 
bază și cu cadre din conducerea sec
țiilor, posibilitățile de sporire a pro
ducției și productivității muncii, ceea 
ce a dus la identificarea de resurse 
suplimentare, pe baza cărora angaja
mentul anual la producția marfă a fost 
suplimentat cu 40 milioane lei. Un 
element pozitiv in stilul de muncă 
al comitetului de partid constă toc
mai în aceea că, prin intermediul 
membrilor comitetului, ca și ai comi
siilor acestuia pe probleme, este per
manent la curent cu aspectele pro
ducției C3re impun o intervenție 
promptă pe linie de partid.

Faptul că studiile și analizele, oricît 
de utile ar fi, nu pot suplini acțiu
nea sistematică a organizațiilor de 
partid pentru a cunoaște „de la sursău 
noile fenomene ale vieții economice 
și sociale este ilustrat și de expe
riența altor organizații de partid.

— Contactul nemijlocit cu „tere
nul-. discuțiile pe care le purtăm in 
subteran, nu numai cu cadrele de 
conducere, cu specialiștii, dar și cu 
masa minerilor, ne spunea iov. loan 
Oros, secretarul comitetului de partid

METAMORFOZĂ 
PĂGUBITOARE

în cartierul Bocșa I din orașul 
Bocșa se află o clădire in care 
pină acum vreo 4 luni de zile ici 
avea sediul întreprinderea fores
tieră din localitate. Printr-o hotă- 
rire a celor ce răspund de fondul 
locativ al orașului, acestei clădiri 
i s-a dat insă o altă destinație : să 
fie transformată in hotel turistic. 
Știrea a fost publicată și in ziarul 
local. Rea menajarea, cu puțin spi
rit gospodăresc, ar fi trebuit să se 
facă rapid, bine și cu cheltuială 
mică. Pentru că în fond, problema 
putea fi rezolvată ușor, prin citeva 
modificări ale interiorului si o re
parație a acoperișului. Dar gospo
darii orașului nu s-au oprit la o 
soluție așa de simplă și au compli
cat lucrurile în mod inutil. A fost 
alcătuit un proiect, s-a întocmit un 
deviz, iar după aceea a început dă
ri marea construcției ! S-a ..lucrat" 
ce-i drept cu încetinitorul, dar s-a 
reușit totuși ca in 2 săptămini... că 
se dărime acoperișul. După care 
activitatea a încetat. Și. de 4 luni, 
pe „șantier" n-a mai ridicat nimeni 
nici măcar un pai. Din fosta clă
dire a întreprinderii forestiere au 
mai rămas doar zidurile. Acum 
seamănă cu ruinele unei cetăti 
nicidecum cu hotelul necesar în 
plin sezon turistic.

Gheorqhe DRAGAIINA
Bocșa — județul Caraș-Severin

DACĂ BANII NU-S PLĂTIȚI 
DIN BUZUNARUL LOR I
Tntr-o scrisoar? trimisă redacției, 

deputății Constantin Mija. Victor 
Cioacă, Elena Spetie și Gheorghe 
Bălțatu din satul Viișoara, jude
țul Vilcea. semnalau faptul că dru- 
mul care străbate localitatea lor. 
intretinut de cetățeni, a fost dete
riorat de mijloacele auto proprie
tate a U.E.I.L. Băbeni. Pe toată 
lungimea el a devenit impractica
bil ; tractoarele au săpat gropi 
adinei, motiv pentru care mașinile 
nu mai pot circula, iar cînd Plouă 

de la Exploatarea minieră Nistru, a- 
sigură exactitatea cunoașterii. împie
dică Încercările unora de a prezenta 
in roz stările de lucruri, de a as
cunde deficiențele.

Tocmai faptul că în adoptarea mă
surilor pornește de la o asemenea 
cunoaștere nedeformată a realităților 
a permis comitetului de partid să 
se situeze, cum spun minerii, mereu 
„la înaintare*', să fie întotdeauna „pe 
fază". Astfel, sesizind anumite nea
junsuri in aprovizionarea echipelor 
cu piese de schimb, ca și in acorda
rea asistenței tehnice, comitetul de 
partid nu s-a limitat să ceară condu-

Viața de partid

MW>

0 OBLIGAȚIE 
DATĂ UITĂRII

Aprovizionarea muncitorilor 
restierl din cadrul unității de 
ploatare a lemnului — Orșova 
produse alimentare se face

datele rezultînd din Informare de o 
investigare atentă a cauzelor care ge
nerează ..asaltul" din ultima decadă, 
cind se realizează, de regulă, 40-50 
1 ( <iiln din producția lunară. Negli
jență regretabilă intrucit o cercetare 
a ten! ă ar fi dezvăluit un șir de grave 
deficiențe privind lansarea in pro
ducție a unor repere, asigurarea con
dițiilor de execuție a loturilor de pie
se, urmărirea operativă a sortimentu
lui de piese, disciplina muncii.

— N-am luat o hotărîre precisă în 
acest domeniu in cadrul ședinței a- 
mintite — ne spunea de altfel inter
locutorul. Cu prilejul transmiterii 
sarcinilor s-a atras atenția secretari
lor de partid, șefilor de secții să aibă 
in vedere ritmicitatea...

Ce efecte practice a avut această 
„cunoaștere" din scripte a realități
lor, ca și îndemnul adresat secreta
rilor organizațiilor de bază și șefilor 
de secții de „a avea in vedere" ritmi
citatea ? La două luni de la această 
„analiză", diagrama ritmicității era 
neschimbată, avînd drept rezultat fap
tul că nu erau onorate 27 de contracte 
economice.

Acest caz, departe de a fi singular, 
arată că birourile organizațiilor de 
bază, comitetele dc partid nu trebuie 
să se limiteze la o cunoaștere „sta
tistică, „cifrică", ele sînt chemate să 
pătrundă in miezul fenomenelor eco
nomice și psiho-sociale asupra cărora 
se informează, folosind in acest scop 
atit metodele „clasice" (studii, anali
ze. dezbateri cu activul de partid, 
schimburi de experiență, întîlniri cu 
specialiști), cît și forme moderne 
(sondaje de opinie, teste, anchete so
ciologice), care adincesc procesul de 
informare și cunoaștere, oferind o 
imagine mai profundă a realităților 
în întreaga lor complexitate.

Din discuția avută cu tovarășul 
Vasilc Dancoș, prim-secretar al Co
mitetului municipal de partid Baia 
Mare, a rezultat că biroul municipal 
de partid și-a înscris, printre preo
cupările actuale, perfecționarea sti
lului de lucru și metodologiei orga
nizațiilor de partid, spre a-și însuși 
știința conducerii activității economice 
și sociale. Majoritatea organizațiilor 
de partid — relata interlocutorul — 
și-au dezvoltat experiența în acest 
domeniu, promovind forme și mij
loace ale muncii politice care și-au 
dovedit eficiența. Nu-i mai puțin a- 
devărat, insă, că în activitatea unor 
comitete de partid și birouri ale or
ganizațiilor de bază (Ia întreprinde
rea „Băimâreana", întreprinderea de 
materiale de construcții, fabrica de 
conserve „Agrofruct", pe șantiere de 
construcții) dăinuie tendințe de 
inerție și rutină, de abordare teh- 
nicist-administrativă a problemelor. 
Biroul municipal acordă un ajutor 
efectiv acestor organizații in vede
rea înlăturării neajunsurilor semna
late. La întreprinderea de materiale 
de construcții, unde s-au constatat 
deficiențe in controlul realizării pro
ducției marfă vindute și încasate, co
mitetul de partid a fost ajutat să-și 
îmbunătățească sistemul informațio
nal pentru cunoașterea operativă a 
stărilor de lucruri și adoptarea măsu
rilor menite să ducă la perfecționa
rea activității economice. Comitetul 
municipal are, totodată, in vedere să 
stimuleze creșterea inițiativei și spi
ritului de răspundere al organizații
lor de partid în îndeplinirea atribu
țiilor ce le revin.

După afirmarea intențiilor urmea
ză faza — nu mai puțin importantă, 
dimpotrivă — a realizării lor efec
tive...

Vasile GAFTONE

(I-

a situației. Ultima oară, președin
tele Simion Bujancă a fost mai ca
tegoric. precizind că nu are in a- 
tribuțiile sale doar aprovizionarea 
muncitorilor forestieri ! Nimeni nu 
contestă acest lucru, dar tot atit 
de adevărat e și faptul că preșe
dintele mai are și obligația de a 
livra muncitorilor forestieri 
produsele necesare, obligație 
care insă a dat-o uitării. " 
cazul să i-o reamintească

toate 
pe 

Poate e 
cineva...

Petre CAPRIORU 
președintele comitetului 
din U.E.L.-Orșova

sindical

într-una din zilele trecute, dimi
neața. noi. locatarii imobilului din 
Piața Concordiei nr. 1. sector 5. am 
fost treziți de niște lovituri puter
nice. Alarmați, am ieșit să vedem 
ce s-a intimplat. Un tinăr izbea cu 
un ciocan in zidul blocului. Spăr
gea de zor tencuiala fațadei. între
bat pentru ce face acest lucru, ne-a 
sous că e reprezentantul I.A.L.- 
Vitan și a primit dispoziție de la 
șefii săi să spargă zidul și apoi... 
sâ-1 repare ! L-am sfătuit să-i în
trebe ne șefii iui dacă trebuie să 
dărime toată casa, care abia a îm
plinit un an de cind a fost dată in 
folosință, or numai o parte. Rezul
tatul : i s-a dat dispoziție să-și 
realizeze „planul'* in altă parte. 
Dar peretele fusese serios deterio
rat. Acum I.A.L. iși poate trimite 
din nou reprezentanții să-și înde
plinească „pianul" Numai să nu 
dărime tot blocul. Nu de alta, dar 
poate că in planul său nu se pre
văd șl construcții noi...

Locatarii imobilului din 
Piața Concordiei nr. 1, 
Sector 5, București

înfăptuirea iustiliel este 
o operă grea $i plină de 
tAapundere socială. în pre
toriul hwlantel, in fața ori
cărui complet de JudiScai.L 
\or fi aclu.>o probe, vor f. 
auzite susțineri contradh - 
terii... 1^ sfirștt. cîupft spu
mele părților, ale murtorilo , 
din actul de acuzare, < in 
pledoaria apărării, iudec..- 
torului i se cere un singur 
lucru, ••are înseamnă re* 
i ini tof.id aflarcM adevă
rului. Realizare;) actul >i 
juisllliar este insotltfi in-a. 
in ocrmancn-lu. de publici
tatea dezbaterilor. astM 
incit, în realitate, faut -le 
in discuție, mai au un ju
decător in afaia celui in 
robii : publicul sălii. Asif. 1 
incit, judecătorul în mo
mentul unic, .solemn. ■ 1 
pronunțării hotăririi, va ști 
dacfl publicul care o ascul
tă. in picioare, a inleie.-. a 
nprobnt cancțlunea aplicată, 
găsind-o in!em< iată ai re 
măsura faptelor.. O judeca
tă oxi lentă, obiectivă, o 
centlnță dreapta vor face 
<'tii cei nflati in sala de șe
dințe tot atîtia milltanli 
neutru rebelul legii, pen
ii u canalizarea opiniei de 
masă ini potriva manifestă
rilor antisociale. Dar publi
cul din sala de iudecală 
este, cel mai adesea, ne
omogen. doar putini din c i 
prezenți au cunoștință de 
laptele celor aduși in fat;i 
iustiliei. Participarea pubb.- 
< ului la judecată într-o ast
fel de sala este doar un nas 
in form-rea unei atitudini 
civice de reprobare, de 
combatere 3 oricăror ab; - 
teri de la normele moralei 
și eticii orinduirii noastre.

Una din metodele aplica
te de iinstanțele noastre ju
decătorești cu mult succes 
este și judecarea cauzelor 
mai importante Ia fata lo
cului. în prezenta colecti
vului din care inculpatul a 
făcut parte, metodă cu largi 
semnificații sociale. Jude
carea p'oceselor importante 
la fufa locului permite c-- 
tățenilor să ia cunwtință pe 
viu de opera de judecată 
realizată de organele noas
tre judiciare, de modul cum 
acestea aplică prevederile 
legii și de lupta plină d- 
răspundere pe care o duc 
împotriva elementelor care 
încalcă legea. Participarea 
maselor la dezbaterea pro
cesului nu se rezumă în«ă 
la o prezentă tacită la ela
borarea actului de stat care 
este sentința judecătoreas
că ! Cei prezent!, cunoscând 
îndeaproape po inculpați, 
au astfel posibilitatea să a- 
precieze ei înșiși calitatea 
hotăririi judecătorești pro
nunțate in prezenta lor. să 
cântărească periculozitatea 
faptelor si să participe apoi 
la îndeplinirea efectelor

Fabrica de produse lactate din Galați Foto : S. Cristian

.V. i
UN RĂSPUNS PE OCOLITE
într-o scrisoare trimisă ziarului, 

Nicolae Moshorachis, salariat la 
Uzina de autoturisme Pitești, se
siza faptul că apartamentul ce i-a 
fost repartizat de unitate în co
muna Ștefăneșt', blocul 18, este to
tal necorespunzător. „O funcțio
nară de la I.G.L. care a recepțio
nat casa — se precizează — ne-a 
obligat sâ ne mutăm, arătîndu-ne 
că, in caz contrar, va repartiza a- 
partamentul altor solicitanți. Cît 
despre deficiențe mi s-a promis că 
ele vor fi remediate pe parcurs. 
Dar, din martie 1970 și pină in 
prezent n-â mai venit nimeni să 
se intereseze de soarta imobilului".

Răspunsul Consiliului popular al 
municipiului Pitești, semnat de ing. 
E. Rădulescu, vicepreședinte, și 
V. Raicu, secretar, se mărginește 
doar la următoarea precizare: „Is-a 
recomandat (semnatarului — s. n.) 
să se adreseze conducerii U.A.P.. 
pentru ca in acest apartament (al 
autorului scrisorii) să repartizeze 
țineri necăsâtonti. iar dinsuluî să 
i se dea un apartament la un nivel 
inferior"... Nici un cuvint despre 
starea blocului, despre deficientele 
sesizate de semnatar. Adică exact 
despre esența reclamației. Un 
răspuns formal, din birou, care o- 
colește cu lipsă de răspundere con
ținutul scrisorii și care, din această 
cauză, nu satisface pe nimeni.

DAR CEI CARE 
L-AU PURTAT 
PE DRUMURI ?

Cu citva timp în urmă. Encica 
Cazacu. din comuna Ton Corvin, 
județul Constanta, sesiza redacției 
faptul că. inceo’nd cu data de 20 
septembrie 1970. cind s-a întors din 
concediu medical, comitetul exe
cutiv al consiliului popular comu-

sociale *1« hotăririi. Se 
evidențiază a.*tfel incă o 
formă de manifestare acti
vă a democrației noa.-t.'e 
«ocifllis'e.

Am acumulat o euficleu- 
lă experiență !n matei ♦ 
i‘'»ntru t susține cu toftlw 
convingerea si .satisfacția ci 
. coastă jucL-ca’ă în fata pu
blicului prilejuiește o jude
cată exigentă, matura, cu 
Tirofund? efecte educative. 
Eh ar? “olul dc a inlrctin* 1- 
o atmoșfi ră să > to 
nliii.l dc simțul răsnundri 1 
pentru »x>mbsf?roa si ra

cerii tehnice și serviciilor funcționale 
să ia măsuri de remediere, dar a sti
mulat energia creatoare a minerilor, 
inițiind o largă întrecere pentru „cea 
mai frumoasă galerie11, „cea mai 
bună echipă de dulgheri", „cea mai 
bună echipă de Întreținere mecanică" 
— întrecere care s-a soldat, lună de 
lună, cu îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor de plan, economii de ma
teriale, mai buna întreținere a pie
selor de schimb pentru perforatoare. 
In felul acesta exploatarea minieră 
Nistru a putut raporta, prima dintre 
întreprinderile județului. îndeplinirea 
înainte de termen a sarcinilor de plan 
pe cinci luni, dînd suplimentar mi
nereuri în valoare de peste 2 mili
oane lei.

Cu toate acestea, efortul persistent 
pentru cunoașterea „pe viu" a reali
tăților, ca o premisă esențială pentru 
fundamentarea științifică a măsurilor 
adoptate, este încă departe de a fi 
caracteristic activității tuturor orga
nizațiilor de partid. La întreprinde
rea de industrie locală „Băimăreana", 
l-am întrebat pe tov. Petru Șandor, 
locțiitorul secretarului comitetului de 
partid, prin ce forme și mijloace 
realizează comitetul de partid o cu
noaștere vie, nemijlocită a stărilor 
de lucruri din secții, din organizațiile 
de bază,

— Prin informări pe care le anali
zăm in comitetul de partid, prin le
gătura cu birourile de partid, cu șefii 
de secții...

Fără îndoială, informările se dove
desc utile, necesare cu condiția de a 
nu reprezenta... singurul mijloc de 
informare. Or. iată că pe baza unei 
informări întocmite de serviciul plan 
asupra stadiului realizării sarcinilor 
de plan și a ritmicității producției 
(informare conținînd exclusiv tabele 
cu cifre) comitetul de partid a „dez
bătut situația", fără a fi însoțit insă

oamenii nu mai pot ieși din case 
decit cu cisme. Este de neînțeles 
de ce unitatea amintită nu a trans
portat materialul lemnos pe dru
mul din satul Păduretu. construit 
în acest scop ? !

în răspunsul Consiliului popii • 
Iar al județului Vilcea, semnat de
I. Petrica, pnm-vicepreședinte. se 
arată că, intr-adevăr, in vederea 
exploatării masei lemnoase din 
parchetul situat în pădurea Zme- 
oaica s-a construit un drum fores
tier. Datorită insă faptului că lu
crările nu erau perfect definitivate, 
conducătorii auto au preferat 
șeaua care trecea prin satul
șoara. și „pe alocuri" au degra
dat-o. „Drumul — se spune in În
cheiere — va fi insă refăcut in 
cursul trimestrului III al anului in 
curs. în acest s'-od întreprinderea 
a alocat suma de 33 000 lei".

Și dnd te gîndești că acești bani 
er fi fost economisiți dacă trans
portul ar fi fost efectuat pe traseul 
indicat !

fo- 
ex- 
cu 

prin 
cooperația de consum. De la o vre
me insă, cooperația nu le mai asi
gură nici pe deoarte un sortiment 
cit de cit satisfăcător cu produse. 
Foarte vitregite sint bunăoară ma
gazinele forestier? aprovizionate de 
către I.J.C.O.O.P-Caransebeș prin 
cooperativa de consum Mehadia 
Aceasta oferă cooperatorilor o 
gamă extrem de sărăcăcioasă de 
alimente și aproape deloc produse 
de sezon. La solicitările și recla- 
mațiile noastre, conducerea coope
rativei de consum Mehadia a răs
puns cu promisiuni de îmbunătățire

derea oe care cetățenii âu 
manifestat-o and ne-au 
ale* In greaua funcție de 
judecători. Am slmtlt cft 
tiobule să fim si mei exi- 
Renli in căutarea si gu i- 
i?-i unei aolutii prin cate 
să apllcljn Inculpa Iilor o 
pedeartsu bine meritat'., 
educativă, o pedeapsă lx 
efirsilul căreia cei sanc
ționați ti revină In .*»- 
vietate reeducați. elibe
rați de tarei? care l-au a- 
d’i« în conflict cu lege». 
Fiindcă. In ori ndu trei 
noastră. roitul pedenwl

MENIREA EDUCATIVA 
A PROCESULUI PENAL

CO PUBLIC
Din experiența 
unui judecător

primare? manifestărilor 
antisociale.

îmi amintesc cum, re
cent, am luat parte ca 
membru in completul de 
judecată la judecarea unui 
proces penal in fata unui 
numeros public la Caca d** 
cultură a sectorului 8. O- 
biectul procesului erau 
furturile comise in cartier 
de mai rnulți tineri, timp 
de citeva luni. Faptele — 
grave. caracterizate ca 
tilhării — erau dovedite de 
organele de urmărire pe
nală si recunoscute dc in
culpați.

Am rămas impresionat 
si cu acest prilej de aten
ția și seriozitatea cu care 
sutele de cetățeni de toate 
viratele, din sală, au ur
mărit desfășurarea proce
sului. Am simțit cu trebuie 
6ă facem totul ca să răs
pundem din plin la lncre-

este acela al reeducării fn- 
dividul’ii. al reintegrării 
lui pozitive in societate.

Pe fețele celor prezent! 
se citeau, parcă, impresiile 
generale de concluziile 
procurorului, care infăiisa 
laptele și vinovăția incul
pa ților, de susținerile apă
rării... Au fost demonstra
te în fata participantilor 
influențele nefaste ale an
turajului. vinovăția unor 
părinți mea concesivi, apa- 
iici si pasivi, incapabili de 
a-și exercita autoritatea 
încredințată, precum si 
răspunderea colectivelor in 
care au muncit inculpalii. 
Era evidentă reprobarea 
participantilor la judecată, 
pentru faptele comise de 
inculpați : dacă ar fi fost 
să sancționeze ei pe incul
pați. atunci cu siguranță 
că pedepsele n-ar fi fo«A 
mai puțin revere deoit cvț®

nai. fără vreun motiv temeinic, nu 
i-a mai permis să lucreze in postul 
pe care-1 ocupa la circumscripția 
sanitară din comună. „Toate sesi
zările mele la diferite autorități — 
scria semnatarul scrisorii — au ră
mas fără rezultat. L,uni de zile am 
fost împiedicat să lucrez, deși e- 
xista un contract legal de muncă 
ce trebuia respectat, dar care a fost 
desfăcut, in mod abuziv, de câtre 
comitetul executiv al consiliului 
popular «îl comunei Ion Con’in in 
luna aprilie a.c."

Dintr-uii răspuns sosit la redacție 
din partea Procuraturii județene 
Constanța rezultă că cele semna
late de cetățean se confirmă. Ca 
atare. Judecătoria Medgidia, care a 
soluționat contestația salariatului 
in cauză, a dispus anularea deciziei 
respective de desfacere a contrac
tului de muncă și încadrarea sa in 
postul avut.

Deci, pină la urmă cetățeanului 
I s-a făcut dreptate. Cum rămîne, 
insă, cu cei care l-au împiedicat 
nejustificat să lucreze atita timp și 
l-au purtat inutil pe drumuri ? Și-n 
această privință așteptăm un răs
puns.

INTERMEDIARUL 
DE PRISOS

Pină nu de mult, cel 500 de a- 
bonati la ziare și reviste din co
muna grăniceri. județul Arad, 
primeau publicațiile și scrisorile 
cu trenul, la orele 10 dimineața. 
Aceasta pentru că localitatea are 
o gară în care opresc nu mai pu
țin de 5 trenuri pe zi. Do la o 
vreme insă, ziarele și revistele so
sesc la orele prinzului, și chiar 
mai tîrziu deoarece cineva, nu se 
știe cine, a avut nefericita idee ca 
presa să fie adusă in comună prin 
C'hișineu-Criș. cu un autocamion 
al poștei de aici. Noi. abonații din 
Grăniceri, nu înțelegem de ce o fi 
fost nevoie ca poșta din Chișineu- 
Criș să intermedieze acest trans
port. Poate doar pentru sporirea 
cheltuielilor do expediție șl întir
zierea repartizării ziarelor către 
abonați, căci alte avantaje nu e- 
xistă.

Petru BOTAȘIU
comuna Grăniceri, județul Arad 

date de către ilariantă. A n 
remarcat in ochii unora 
dintre cei prezenti un 
reflex de culpă stlmlt vi
zibil dc guițincrea apă
rării privind lăispunde.ea 
l«n. în legătură cu nro- 
dncere’i faptelor ce mi 
judecau. Erau «urprinși 
d? descoperi rea. pe ca e 
erau iihitați s-o faeâ îm
preună < 1 apărarea, că 
toate jneriea nici nu P"- 
toau sa .s<- producă fără 
complicitatea pasivității si 
inert ivi lor : cil uriașa in- 
Iluentă binefăcătoare a ?-»- 
leclivului de muncă, a fa
miliei a rămas total nefolo- 

contribuind la scăpa
rea inculpaților de sub 
controlul Mocielătii. au 
avui senzația cu (oti acești 
cetățeni - dîndu-si «cama 
. cum de grava lor răspun
dere (X>iectivâ. de intere
sele și obligațiile comun» 
ce le revin ca membri 
colectivității au ajun*! 
la inteb.-gorea sarcinii ca 
o au In formarea unui cu
rent de opinie activă in
transigent ă. de combatere 
j» oricăror manifestări 
antisocial? pentru a cr°a 
si întreține o atmosfeiă 
<infitoa/?ă d? muncă ?i 
resnon'abili ta le civică.

Creșterea rolului opîni«4 
publice <n combaterea ete- 
mente’o.- ant-sorta'?. prin 
părticiuirea cetățenilor la 
iudecarei proceselor, rni «e 
pire o metodă eficiente, 
care alături de reportaiul 
<te ziar sau de televizitv-* 
no?te șl trebuie .®â ducă la 
ac-țivizar-sî opiniei pubte-’ 
pentru întărirea climatului 
r'ie si moral, pentru în
tronarea respectului feti 
de lege.

Am rărmu» foarte impre
sionat cind la ieșire, după 
ședință, a^cuifind discuțiile 
purtate de eetateni Intre 
ei. am Înțeles că într-ade- 
văr au suferit o transfor
mare lăuntrică, care a pri
lejuit o mobilizare spontană 
pentru a interveni mai ac
tiv la înlăturarea manifes
tărilor antisociale. Acea/da 
e»?te și menirea unei astfel 
de ședinte de judecată la 
fa'a locului, inițiativa caia 
irezește largi ecouri în con- 
rtiinta, în atitudinea celor 
care pariicină pe viu la îm
plinirea actului justițiar, 
lată de ce pledez pentru ju
decarea unor asemenea 
procese în fata celor care-l 
cunosc cel mai bine p? v:- 
novati. Fiindcă ceea ce se 
relevă sub ochii lor. cu pri
lejul judecății, nu este alt
ceva decit greșeala unui* 
care a trăit în mijlocul lor, 
greșeală pe car? forța cc- 
lectivului o putea îndrep.a 
la timp.

Mircea REBREANU 
judecător

La întreprinderea 
de industrializare 
a laptelui - Galați

Nu fără temei ing. Rodica Ga
bor. director al întreprinderii de 
industrializare a laptelui — Ga
lați, compară noua fabrică de 
produse lactate de aici cu un 
laborator ultramodern, apreciin
d-o ca unitate etalon pe întreaga 
ramură. Această apreciere, ar
gumenta d-sa, se justifică atit 
prin doLația tehnică de cel mai 
înalt grad și tehnologiile noi u- 
tilizate, cit și prin sorti
mentul bogat — aproape 80 de 
produse permanent proaspete. 
Sortimentele sint reînnoite și 
lărgite continuu. Și, pentru că 
ne aflăm in plin sezon cald, 
deci cu un mare consum de pro
duse alimentare, cit mal în
gheață, putem arăta că de la a- 
ceastă fabrică se livrează, zil
nic, 16 sortimente de înghețată.

Ni s-a spus că muncitoarea 
Aurica Caraman. tehniciană Ior- 
dana Panait și multe alte mun
citoare și muncitori de la acea
stă unitate dovedesc in produc
ție însușiri deosebite, pricepere 
și hărnicie, au — cum s-ar zice 
— „miini de aur" in fabricarea 
unor cit mai variate, gustoase și 
aspectuoase sortimente de în
ghețată. inclusiv... torturi.

întreprinderea de industriali
zarea laptelui — Galați mai li
vrează comerțului, zilnic, și alte 
sortimente proaspete, in canti
tăți sporite față de aceeași pe
rioadă a anului trecut. Așa spre 
exemplu, sortimentului bogat de 
bpinzeturi i s-a adăugat un pro
dus nou : „crema Brateș", ali
ment dietetic preambalat. în 
vederea unei cît mai rapide des
faceri a produselor proaspete, 
întreprinderea de industrializa
rea laptelui — Galați dispune, 
de asemenea, de două magazine 
proprii, precum și de peste 50 
tonete pentru desfacerea înghe
țatei în județele amintite.
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costurilor de producție ale unităților 
•ronomice din județul Botoșani, 
cheltuielile materialo reprezintă 77 
ii sulă. Evident, este o proporție 
exagerat de mare. Tocmai de ac ce.., 
la indicația biroului comitetului ju
dețean de partid, comisia economu-î 
a organizat in acest an acțiuni meri
te să antreneze într-o mai mare mă
sură organizațiile de partid, toate co
lectivele de muncă pentru reducerea 
sistematică a cheltuielilor materiale, 
urmări ndu-se in principal reproiec- 

« unor produse ce Înglobau can
tități mari de materiale. îmbunătăți
rea unor tehnologii de fabricație, re
ducerea consumurilor spec, fi ce, creș- 

gradului de prelucrare a ma
teriilor prime și materialelor. De alt- 
1 îl, la consfătuirea cu activul de 
"artid și cadrele de conducere din 
• idustria județului ce a avut loc i.i 
Jur.a martie a.c.. aceasta problemă a 
constituit unul din obiectivele centra
le ale dezbaterilor.

Fără a ne declara mulțumiți pe de
plin de rezultatele obținute, se 
cuvme amintit că. in primul tri
mestru din acest an. la nivelul ju
dețului s-a înregistrat o reducere 
suplimentară a cheltuielilor mate
riale cu 3.5 Ici la o mie led produu- 
lie Pentru a se înțelege mai
bine dimensiunea eforturilor făcute 
in această direcție, menționez ca 
cheltuielile materiale planificate in 
trimestrul I a.c. sint mai mici cu 54 
lei la l 000 lei producție inarfâ de- 
ti'. realizările din perioada cores
punzătoare a anului trecui

Mai pregnant ca in alie perioade, 
In acest an se manifestă interes 
pentru valorificarea oricărei rezer
ve. chiar și a celor de mai mică an
vergura. Pentru a reduce consumul 
specific la fabricile de confecții din 
Botoșani și Dorohoi cu un singur 
centimetru pe fiecare cămașă sau 
pantalon, s-au întreprins încercări 
numeroase care in final s-au soldat 
■ u zeci de mii de metri liniari de 
pinzeturi sau stofe economisite anual. 
Preocupările susținute ale colective
lor de muncă in direcția diminuării 
costurilor materiale de producție do- 
' edesc o data in plus că masa de sa- 
iariati este tot mal convinsă de le- 
săfura strânsă Intre creșterea efi
cienței producției fi ridicarea nive
lului de trai.

Desigur, cu ocazia diferitelor ana
lize. a adunărilor generale ale or
ganizațiilor de partid, ale salariați- 
Ior s-a evidențiat faptul că in acti
vitatea unităților, chiar a celor cu 
rezultate globale bune, persistă nea
junsuri și lipsuri importante, care 
influențează încă negativ nivelul 
general al realizărilor. Față de ase
menea neajunsuri — așa cum este 
cazul creșterii procentului de cu
poane. capete și fișii la uzinele tex
tile „Moldova" — se acționează 
maximă operativitate

O problemă care ne preocupă 
prezent este și aceea a utilizării 
dicioase. echitabile a sistemului 
cointeresare materială privitor 
reducerea consumurilor specifice. 
Deși a trecut mai bine de un an de 
zile de Ia publicarea și dezbaterea 
cu masa de salariați a H.C.M. nr. 
151 din 1970. act normativ prin care 
s-au stabilit măsuri concrete de sti-
r. iulare a celor ce realizează eco
nomii de materii prime și materiale, 
totuși, datorită unor rețineri total 
nejustificate din partea conduceri
lor de întreprinderi, sumele cuve
nite pentru economiile realizate nu 
s-au achitat incă nici acum. Se 
motivează că specificul de activitate 
nu ar permite evidențierea pe sala- 
riați a economiilor obținute : se 
trage astfel concluzia că ar fi impo
sibilă stabilirea cu exactitate a — 
antumului premiilor individuale cu
venite.

Intrucît o asemenea stare de lu
cruri este dăunătoare bunului mers 
al acțiunii de reducere a cheltuieli
lor materiale, consider necesar ca 
in fiecare unitate, in funcție de spe
cificul său. comitetul de direcție 
să elaboreze un regulament propriu 
privind aplicarea hotărârii sus-men- 
îionate. Credem că. in acest fel, s-ar 
crea un cadru propice pentru sti
mularea puternică a muncitorilor și 
Tehnicienilor ir. economisirea resur
selor materiale. Aceeași exigență se 
impune din partea comitetelor de di
recție și in tragerea la răspundere 
a celor care, datorită neglijenței sau 
muncii superficiale, provoacă preju
dicii materiale întreprinderii in care 
lucrează. Că așa trebuie procedat in 
mate situațiile o atestă un fapt pe
trecut la uzinele textile „Moldova - 
Bo'oșani. în ultimul timp, volumul 
de capete si f.șii rezultate din pro
cesul de producție ajunsese să fie 
dubiu față de procentul admis. A- 
c castă situație a survenit numai da
torită superficialității cttorva lucră- 
mri care marcau capetele bucăților 
, e plnză. scoase de pe războaiele^ de 
tesut. cu unele date (marca lucrăto- 
rJlui. numărul războiului de țesut
s. a.) pe suprafețe de aproape trei 
ori mai mari decit cele rezervate 
pentru acest lucru. Calcuhnd im
plicațiile acestui mod de lucru, la 
r.ivelul unui an. pierderile supli
mentare de țesături prin capete și 
fisii ar fi însumat peste 253 000 m.l. 
Desigur că fată de un asemenea caz 
s-au luat măsuri corespunzătoare 
pentru tragerea la răspundere a ce
lor care distrugeau țesăturile.

Din acest caz. ca și din altele pe
trecute m alta unități economice, noi 
am tras concluziile necesare si sin- 
tem hotărîți ca. fără a diminua cu 
nimic rolul cointeresării materiale, 
să punem un accent deosebit pc des
fășurarea unei intense munci politi
co-educative in rindurile colectivelor 
de întreprinderi, care 
muncitori, inrineri și tehnicieni sa 
înțeleagă deplin c-ă. in dtmia calitate 
de producători și oe piupi.eW., «u 
datoria si răspunderea să gospodă
rească cit mai bine mijloacele ma
teriale ale unității ln care lucrează. 
Aceasta va determina o largă mișcare 
de masă, dezvoltarea puternică a ini- 
ț-ativeâ Și caparitățil creatoare a tu

turur muncitor lor, inginerilor și teh
nicienilor pentru găsirea și aplicarea 
de noi soluții și măsuri care să as’- 
gure reducerea continuă a cheltuieli
lor materiale de producție.

Posibilități de reducere a consu
murilor specifice sint multiple. U- 
ncori, in calea unor asemenea ac
țiuni se interpun greutăți a căror 
rezolvare nu poate fi soluționată pe 
plan local. Datorită faptului că 
gama dimensională privind diametrul 
nominal al barelor rotunde de oțel 
continuă să fie necorespunzâtoare, se 
pierd la unitățile prelucrătoare 1 
semnate cantități dc metal. La a- 
ceastă pierdere trebuie adăugat și 
consumul mare de energie și ma
noperă pe care il ocazionează prelu
crarea materialelor supradimensio
nate. Pentru a înțelege mai exact 
problema enunțată, arăt că față de 
prevederile stassului 333 — 6S otel

în-

Un adevăr confirmat
de unitățile industriale 
din județul Botoșani

cu
in 

ju
de 
la

cu-

rotund laminat la cald — pentru * 
executa o piesă de 109 mm grosime, 
ți se oferă material de 120 mm gro
sime. aceasta motivat de faptul că 
gama dimensională de la diametrul 
de 100 mm in sus este din 10 in 10 
mm (de ce nu ar fi cel mult din 5 
in 5 mm ?). In asemenea situație, 
consumul de metal în plus este de 
circa șase la sută. Iată o importantă 
sursă de reducere a consumului de 
metal. Bineînțeles, asemenea cazuri 
sint numeroase, fapt pentru care s-a 
solicitat Ministerului Industriei Me
talurgice urgentarea revizuirii unor 
stassuri depășite. Consideram că fo
rul in cauză nu acționează cu ope
rativitatea impusa de importanța 
problemei.

împrejurările în care pot surveni 
economii la cheltuielile materiale, 
sau, dimpotrivă, pierderi, sint diverse. 
Datorită nerespectârii graficului de 
livrare de către baza de aprovizio
nare a Ministerului Industriei Ușoare, 
bunăoară, incepind de pe la jumăta
tea lunii mai a.c. uzinele textile 
„Moldova“-Botoșani au rămas fără 
bumbac mediu II. deși consumul zil
nic la această materie primă este ri
dicat. Din această cauză, unitatea este 
nevoită să consume bumbac me
diu I a cărui preț de procurare este 
cu 18.5 la sută mal mare. Este lesne 
de înțeles ce consecințe economico- 
financiare declanșează o asemenea 
măruntă neglijență. De asemenea, nu 
înțelegem de ce Ministerul Industriei

Ușoare folosește două norme dc 
consum pentru bumbac. Menținerea 
acestei situații în nici un caz nu 
are darul să mobilizeze colectivele 
de muncă pentru reducerea continua 
a consumurilor specifice. Astfel, in 
vreme ce norma industrială depar
tamentală prevede un consum teh
nologic de 1 970 kg bumbac pentru o 
tonă de fire, o altă normă de con
sum specific stabilită de același fur 
indică 1 016 kg bumbac pe o tonă de 
fire. Și mai curios este faptul că 
ambele norme sint raportate prin 
dare de seamă statistică. O asemenea 
anomalie creează posibilitatea ca in 
mod curent să se înregistreze față 
de o normă economii, iar față de 
cealaltă normă depășire de consum. 
In această situație, ce interpretare se 
poate da rezultatelor și. mai ales, ce 
măsuri se pot lua pentru cazurile de 
depășire a consumului specific a- 
probat ?

In dorința de a valorifica supe
rior capetele de țesături rezultate la 
uzinele textile „Moldova". capete 
care in mod curent se valorifica la 
kilogram prin D.C.A., s-a luat legă
tura cu cooperația meșteșugărească 
și cea de consum pentru ca prin 
unitățile proprii să se confecționeze 
diferite articole pentru copii. Nu 
mică ne-a fost surpriza insă cind 
conducerea economică a combinatu
lui textil ne-a declarat că in mod 
legal nu are competenta de a stabili 
alte prețuri de vînzare decit cele 
ce sini fixate pentru livrările de 
deșeuri către D.C.A. Oare nu ar fi 
cazul ca combinatul sâ aibă și com
petența stabilirii unor prețuri ? tn 
fond, asemenea competență ar fi in
finit mai mică, comparativ cu atri
buțiile de mare răspundere legate 
de realizarea sarcinilor de plan.

întrucit in cincinalul actual eco
nomiei județului Botoșani ii revin 
sarcini deosebite pe l-inia reducerii 
consumurilor specifice — concreti
zate la nivelul anului 1975 in dimi
nuarea cheltuielilor de producție cu 
circa 80 lei la o mie lei producție 
marfă — in fiecare întreprindere au 
fost elaborate programe de măsuri 
cu prevederi și răspunderi precise, 
comisiei economice revenindu-i nu 
numai obligația de a urmări și spri
jini colectivele de muncă pentru în
deplinirea obiectivelor stabilite. ci 
mai ales de a antrena specialiștii, 
cadrele cu experiență în identifica
rea de noi câl pentru ameliorarea 
simțitoare a nivelului cheltuielilor 
materiale. Acțiunea de reducere 
continuă a cheltuielilor materiale dc 
producție necesită participarea acti
vă a tuturor colectivelor de muncă 
din întreprinderi și șantiere, a tutu
ror factorilor de răspundere de la 
toate nivelurile.

Ioan HALUNGA
Comisia economics o 
judejean Botoșani al

încă de la sfirșitul săptămînii trecute, vre
mea s-a încălzit puternic. Ca urmare, îndeo
sebi in sudul țării, coacerea griului a fost 
grăbită. Totodată, au fost create condiții op
time pentru ea, peste tot in această zona, 
combinele și s ccrătorii să poată lucra din 
plin. Din datele centralizate la ministerul de 
resort rezultă că, pină luni 12 iulie, griul a 
fost. strins de pe 634 000 hectare, ceea ce re
prezintă 33 la sută din suprafețele cultivate 
in I.A.S. și 25 la sută în cooperativele agri
cole. Căldura puternică din ultimele zile — in 
sudul țării se înregistrează temperaturi ma
xime de 28—30 grade—a grăbit maturizarea 
cerealelor p5ioa.se, ceea ce impune ca recol
tarea lor să se facă cit mal repede cu putință. 
In acest scop trebuie luate măsuri în vederea 
folosirii combinelor la întreaga capacitate de 
lucru și a tuturor brațelor de muncă, astfel 
ca viteza zilnică de 
lucru prevăzută să 
fie realizată in toa
te județele. în fe
lul acesta, recolta
rea cerealelor pă- 
ibnse va putea fi 
încheiată in numă
rul de zile stabilit, 
în cadrul raidului- 
anchetâ de față am 
urmărit modul în 
care sint folosite 
combinele ln uni
tățile agricole din 
județele Constanța 
și Ilfov.

în județul Con
stanța s-au recoltat 
aproape 55 000 hec
tare. ceea ce re
prezintă peste 32 
la sută din supra
fața cultivată. Sîm- 
bătă, duminică și 
luni au fost zile 
bune de lucru. în 
multe unități agri
cole, unde munca a 
fost bine organiza
tă, s-au fructificat 
din plin aceste con
diții. Luni la amia
ză. la Cuza Vodă, 
lucrau 13 combine. 
Sacii erau descăr- 
cați din mens in 
autocamioane. Se 
lucra concomitent 
la eliberarea tere
nului, la efectuarea 
arăturilor. Am remarcat buna organizare * 
muncii și în cooperativele agricole Ciobanu, 
Girliciu, Săraiu din raza S. M. A. Hirșova. 
Combinele sint grupate in lanuri comparti
mentate, creindu-se front larg de lucru. Luni, 
12 iulie, toate combinele — peste 60 existente 
pe raza acestui S.M.A. — au realizat, în medie, 
circa 13 000 kg grîu și, in același timp, viteza 
zilnică planificată de 340 hectare. In aceeași 
zi au realizat viteza zilnică prevăzută și 
S.M.A. Pantelimonu, Topraisar, Horia. Castelu 
și multe altele. In cursul zilei de luni s-au 
recoltat, pe ansamblul județului, aproape 7 000 
hectare, ceea ce corespunde in linii mari vi
tezei zilnice prevăzute.

Raidul întreprins ne-a prilejuit să constatăm 
Insă că există rezerve certe pentru a se re
colta suprafețe mal mari. Este vorba, in pri
mul rînd, de folosirea mai bună a combi
nelor. La I.A.S. Agigea, de exemplu, din cauza 
defecțiunilor o combină autopropulsată de 
mare randament a treierat luni in 4 ore griul 
care a incăput în 2 saci. Combir.erul a lăsat 
totul baltă, mașina și recolta din saci, și s-a 
dus la atelierul întreprinderii. în asemenea 
cazuri se impune intervenția operativă a ate
lierelor mobile pentru ca defecțiunile să fie 
înlăturate rapid. Și tn unele cooperative agri
cole, ca Independența, Movila Verde, Plopeni, 
combinele staționează din cauza unor mici de
fecțiuni. „Nu putem interveni la timp, ne 
spune inginerul Barbu Tatomir, directorul 
S.M.A. Independența, deoarece ne lipsește oxi
genul pentru sudură". Problema aprovizionă
rii cu oxigen este, de altfel, generală sl

cere grabnic soluționată de organele compe
tente ale direcției agricole județene.

Ritmul nesatlsfăcător la recoltat șl arat se 
datoreșle și lipsei tractoarelor. Multe S.M.A., 
printre care Independența. Tirnogeni, nu 
au prevăzut din timp această situație.. Nici 
acum nu e tirziu ca direcția generală ngri- 
colu județeană să facă o redistribuire a forțe
lor și să asigure ca toate mașinile agricole 
care lucrează in campania de recoltat să 
funcționeze fără întrerupere.

Slnt condiții ca în județul Constanța recol
tatul griului să se termine in bune condiții 
în 8—9 zile șl chiar mai devreme. Organele 
agricole județene trebuie să acționeze zi și 
noapte cu promptitudine pentru curmarea 
unor neajunsuri ca cele semnalate și, îndeo
sebi, pentru urgentarea lucrărilor in zona de 
sud a județului unde se înregistrează cele mai 
mari rămincri in urmă.

Pentru ca gri ul să ajunga
în cel mai scurt timp in magazii

Combinele 
să fie folosite 
cu randament 

maxim!

și în județul 
Ilfov, ca pretutin
deni. se depun e- 
forturi susținute 
pentru strîngerea 
la timp și fără 
pierderi a recoltei. 
Datorită măsurilor 
organizatorice 
tehnice luate 
reușit ca, în 
scurt, să se string! 
orzul de pe intrea- 
ga suprafață de 
11 449 ha la coope
rativele agricole ș< 
de pe 10 917 ha la 
întreprinderile a- 
gricole de stat. 
Griul a fost recol
tat in proporție de 
46 la sută din su
prafața cultivată in 
cooperativele agri
cole.

Sint. posibilități 
ca toate cooperati
vele agricole să 
stringă la timp și 
in bune condiții re
coltele din cimp. 
Din păcate, în une
le unități consiliile 
de conducere și 
specialiștii nu au 
reușit să canalizeze 
toate forțele exis
tente cu prioritate 
la strîngerea grab
nică a recoltei de 
cereale. în ziua de 
cooperative agri- 

s-au recol-

și
s-a 

timp

Comitetului

11 iulie, la cele trei 
cole din comuna Frățești 
tat doar 85 ha cu grîu. De ce atit de puțin ? 
Aici, din 31 de combine, 10 au fost defecte, iar 
din 10 prese de balotat au lucrat doar cinci. 
In aceeași zi, la cooperativa agricolă din Ni- 
culești au lucrat doar 8 combine din 12 exis
tente — și acestea doar parțial. întrucit au re
coltat doar 20 ha cu grîu. revenind în medie 
cite 2,5 ha de fiecare combină, ceea ce, evi
dent, e foarte puțin. Sint numeroa.se aseme
nea situații. Aceasta se datorește faptului că 
unele combine nu au fost puse In stare de 
funcționare, se pierde timp prețios pină se 
înlătură defecțiunile. De aci și necesitatea ca 
stațiunile de mecanizare să ia măsuri ur
gente in vederea înlăturării defecțiunilor care 
se semnalează la combing.

Grăbirea lucrărilor este hotărită și de buna 
organizare a muncii. Organele agricole au dat 
Indicația ca toate combinele să lucreze gru
pate. In acest tel se poate efectua un control 
tehnic, operativ, al lucrărilor de recoltat, se 
eliberează in cel mai scurt timp terenul pen
tru a se putea însămința culturi duble. în 
ziua de 10 iulie, la cooperativa agricolă Gruiu, 
pe la ora 11, din 10 combine lucrau doar ju
mătate ; restul erau defecte. După un timp 
au mai fost puse in funcțiune încă trei, adică 
in total 3. Toate 8 au fost încolonate una după 
alta — fiindcă așa s-a înțeles gruparea ma
șinilor — și au început lucrul. în scurt timp, 
cea din față s-a împotmolit intr-o vale și 
toate celelalte 7 combine din urma ei s-au o- 
prit și au stat circa o oră. Deci cele 3 com
bine au pierdut o zi bună de lucru pentru o 
combină. La fel se procedează și cînd se de
fectează una din combine. Toate celelalte 
stau. Din păcate asemenea situații am întîlnit 
și in alte cooperative agricole. Ideea grupă
rii combinelor e bună, dar ea trebuie aplicată 
diferențiat, in funcție de starea lanurilor și 
modul de funcționare a utilajelor.

Folosirea cu randament maxim a combine
lor și. alături de acestea, a secerilor și coase
lor este de cea mai mare însemnătate pentru 
grăbirea secerișului. Direcțiile generale agri
cole județene și conducerile S.M.A. au obli
gația primordială de a urmări îndeaproape 
buna funcționare a combinelor, înlăturarea ra
pidă a oricăror defecțiuni, astfel ca recolta
rea să se desfășoare în cit mai bune condi
ții, ca griul să ajungă în cel mai scurt timp 
in magazii.

Fiorea CEAUȘESCU 
Radu APOSTOL

Să ne imaginăm o zi o- 
bișnuită de lucru in orașul 
Sfintu-Gheorgne. Din noul 
cartier de locuințe „Sime- 
ria", ilustrare vie a ritmu
lui impetuos in care sint 
construite blocurile in acest 
străvechi oraș (cartierul 
este ridicat in numai trei 
ani din precedentul cinci
nal și numără acum peste 
4 000 de locuitori), grupuri 
tot mai grăbite de oameni 
se îndreaptă, in fiecare di
mineață, spre uzinele tex
tile „Oltul". în cartierul 
amintit locuiesc mai mult 
de jumătate din salariații 
acestei prestigioase între
prinderi

Profesiunea de textilist 
are. la Sfintu-Gheorghe. o 
veche tradiție, iar uzina 
este cea mai veche între
prindere din oraș. Ca ur
mare a dezvoltărilor suc
cesive din perioada cinci
nalului trecut și înzestrării 
tehnice, uzina sg prezintă 
acum ca o unitate indus
trială modernă, in care sint 
fabrica, e țesături intr-o 
mare varietate și diversita
te de sortimente, mult a- 
preciate pe piața internă și 
in 16 țări, unde se exportă.

Unul din veteranii uzi
nei, maistrul Barabas La- 
jos, șeful secției de filatu
ră, lucrează aci de aproa
pe patru decenii Cu com
petența sa profesională, 
constituind un exemplu de 
disciplină In muncă, spirit 

el este lntot- 
vinâ, prin 
experiența

vi j ci 
deau._ „ 
cunoștințele și 
ta, in ajutorul celor mai 
tineri. La ..școala" exigentă 
a acestui vechi muncitor 
au Învățat multe generații

itor. 
gata sâ

de tineri, care .se numără 
azi printre cadrele de bază 
ale unității.

— Aici, in uzină — ne 
vorbește Lajos-baci — pe 
lingă diplomele care îți do
vedesc calificarea, mai ai 
nevoie și de multă răbda
re, sîrguință și dragoste de 
meserie, dacă, Intr-adevăr, 
vrei să ajungi un textillst 
bun. Asta le-o spun mereu 
tinerilor, și mă bucur mult 
cind ei trag Învățămintele 
cuvenite din experiența mea 
și a celor mai vârstnici. De 
altfel. in uzină fiecare 
muncitor mai bătrin se 
simte, din propria lui con
știință, îndatorat să-i ajute 
pe tineri. Citeva exemple : 
Szekely Ella și Varga Ka
rolina. de la filatură, sau 
Szabo Ibolya și Bartha Ma
ria. de la țesătorie. Ajuto
rul acestora se vede și in 
aceea ca tinerii din preaj
ma lor iși îndeplinesc lu
nar sarcinile de plan, iar 
uzina noastră a obținut de 
mai multe ori titlul de 
fruntașă pe ramură.

— Intr-adevăr, ridicarea 
In permanența a pregătirii 
și calificării tinerilor mun
citori. în special, și a tutu
ror muncitorilor. In gene
ral. ne preocupa toarte 
mult — observă inginerul 
Vass Karoly, directorul ge
neral al combinatului textil, 
in care este cuprinsă 
unitatea „Oltul". Doar 
meseriași care

calitate superioară, 
competitive, la nivelul înal
telor cerințe ale 
azi. >

Tn ce măsură 
acest lucru am __ ____
tat si înainte. S-ar mai pu-

pieței de
s-a reușit 
mai arâ-

Ciheorghe. anul trecut, 
exemplu. nici un benefi
ciar n-a reclamat calitatea 
țesăturilor fabricate și 
cumpărate de aci.

Și nu e vorba de un vo
lum de producție oarecare.

„OLTUL"

al textiliștilor

Și 
cuDoar 

stăpinesc 
bine problemele teoretice 
ale profesiunii, capabili 
le aplice cu maximă efi
ciență in producția de zi 
cu zl, putem asigura econo
miei naționale produse, nu 
numai din abundență, dar

cea adăuga că. anual, de 
la „Oltul" se exportă mai 
mult de 6 000 0UU mp țesă
turi de bumbac, de calita
te ireproșabilă, in Franța 
Anglia. R. F a Germaniei 
și in alte țări cu o v^che 
tradiție in această ramură 
industrială, că la Sfintu-

ci de unul Ln continuă creș
tere. Așa. de pildă, in nu
mai 168 de zile ale anului 
trecut uzina a realizat în
treaga producție a anului 
1950 Acest spor, conside
rabil. a contribuit la înre
gistrarea unei producții 
globale pe județ, in 1970.

circa 7,5 ori mai mare 
față de același an de 
comparație, efortul colecti
vului de la uzinele textile 
„Oltul" resorbindu-se in 
entuziasmul și efortul ge
neral al oamenilor muncii 
din Covasna. care, primii 
in țară, au raportat la 27 
iulie anul trecut îndepli
nirea mai devreme a sarci
nilor din planul cincinal 
precedent

Eforturile generale pri
vind tot mai buna califi
care a muncitorilor, folosi
rea cit mai rațională și in
tensivă a utilajelor se îm
bină aici cu străduința di
minuării consumurilor de 
materii prime și, îndeosebi, 
a celor din imjjort, pon
derea avînd-o bumbacul. La 
uzinele textile „Oltul" sint 
fabricate intr-o bogată sor- 
limentație pinze albite, 
vopsite, șifon alb și vop
sit, cearșafuri, fețe de 
pernă etc.

, — Toate acestea solicită
un mare consum de bum
bac, ne spunea tovarășul 

. Tober Laszlo, șeful servi
ciului tehnic. Or. reducerea 
cheltuielilor de fabricație 
și a prețului de cost al 
produselor finite trebuie 
să aibă loc concomitent cu 
îmbunătățirea calității sor
timentelor de țesături rea
lizate Calea care poate 
duce la obținerea acestor 
rezultate nu poate fi alta 
decit introducerea unor teh
nologii moderne ridicarea 
productivității muncii, eco
nomisirea unor materii 
prime din import (ln cazul 
de față, bumbacul). prin 
folosirea altora, indigene, 
și in același timp cu re-

zistență sporită in țesături.
In acest scop, cu spriji

nul Institutului de cerce
tări textile, specialiștii uzi
nei au trecut la înlocuirea, 
in proporție de 50 la sută, 
a firelor de bumbac cu 
clorofibre, care au o spori
tă rezistență la rupere. De 
asemenea, in cursul acestui 
an s-au introdus in dife
rite țesături și firele poli- 
esterice. Tehnologiile noi 
și măsurile preconizate — 
ne-au spus economiștii din 
uzină — vor avea ca efect, 
in 1971, printre altele, și 
o economie de 560 tone 
bumbac. Pentru a demon
stra calitatea superioară a 
noilor țesături, fabricate 
după tehnologii revizuite 
și îmbunătățite, uzinele tex
tile „Oltul" vor prezen
ta la al V-lea pavilion de 
mostre al industriei ușoare 
o bogată colecție de noi 
modele șl sortimente de 
țesături.

Actualul cincinal pune 
In fața colectivului între
prinderii noi și mobiliza
toare sarcini, simțitor spo
rite față de anii trecuți. 
Numai in primul trimestru 
a.c. s-au obținut mai mult 
de 44 000 mp țesături peste 
plan. Anii viitori vor con
semna aici noi dimensiuni. 
Urmează să înceapă con
strucția altor secții de fila
tură și țesătorie. se vor 
aduce și monta utilaje tot 
mai moderne — uzinele 
textile „Oltul" înscriindu-și 
astfel o prezență tot mai 
dinamică in efervescența 
creatoare a industriei jude
țului Covasna.

Tomorl GEZA 
Sever UTAN

• Balada

me.

• Urgent
electrizant

lor în

sistemul 
Explicația ? 

i un nu- 
5 de con- 

funcționa

CONTRASTE
• Cu o scobitoare

nu se face gaură
in cer

„Un moment tova
răși, un moment 1" — 
și ridicind mina, 
Gurărea a cerut 
niște. Si liniște 
făcut.

„Ei, bun. dacă 
luat cuvintul, să văd ce 
fac cu el. Vasăzdcă, eu 
cred că scobitoarea ar 
trebui adusă din im
port. Firmele străine 
au reușit 6â realizeze 
o scobitoare cu o linie 
foarte modernă. Si ce 
virf ! $i ce elasticita
te I O .......................
gete și 
la loc.

Care 
deți câ 
ducem 
import 7 Știu și 
poate asta ar fi 
cluzia dacă sint 
tovarăși care in 
văd soluția pentru ba
nala problemă a bor- 
mașinii de mină. Nu 
știți ce-i aia ? Un 
moment. Vasăzică, 
printre sculele de bază 
ale muncitorului din 
metalurgie și din con
strucția de mașini se 
află și mașina electri
că de găurit, portabilă, 
adică taman bormasi- 
na despre care vor
beam. Fără ea. asam
blarea la șurub sau la 
nit este imposibilă — 
nu mai încercați de 
Domană ! Si cum stă-

Ion
11-

s-a
am

îndoi intre de- 
ea — pic 1 vine 
Artă !
vasâzică, cre- 

recomand să a- 
scobitori din 

eu, 
con- 
unii 
asta

team ieri de vorbă cu 
cițiva ingineri de la u- 
zina „Automatica" din 
Capitală. numai ce 
aud : „Cu ce-om da 
gaură, nu știm I N-a
vem bormașini. Avem 
chiar in momentul de 
față nevoie de 50u. Zic 
si eu : Păi nu se fa
brică la Timișoara ? 
„Da. dar foarte puține, 
n-ajung nici la o mă
sea. Am căpătat dezle
garea să aducem din 
import".

Va să zică, fabricăm 
locomotive electrice, 
mașini-unelte. fabri
căm fabrici — șl să im
portăm mașini de gău
rit ? Faceți un calcul : 
dacă o singură între
prindere are nevoie, 
azi de 50. cam la cit 
s-ar ridica cererea ne' 
întreaga industrie? Eu. 
unul, amețesc 1 Dar și 
de scobitori nu avem 
nevoie ? Mai ales că 
unii, în loc sâ se gin- 
dească bine ce trebuie 
să importăm și ce nu, 
folosesc prea multe 
scobitori în timpul ser
viciului.

Asta e povestea cu 
bormașina. Spunînd-o 
aici, n-am pretenția să 
fi făcut o gaură în cer. 
La drept vorbind, nici 
nu puteam s-o fac. 
Cu ce ?“.

lui Topîrceanu poate 
produce izolatori?

Fabrica „Elecrroce- 
ramica" din Turda a 
fost lărgită șl moder
nizată in ultima vre- 

Capacitatea a 
crescut de peste 3 ori. 
Se fabrică aici izola
tori care înainte se 
importau cu bani pe
șin. O dată cu utilajul 
de producție au sosit 
din import și 6 ma
șini pentru încercări 
mecanice și electrome
canice Iată însă că din 
șase, numai două func
ționează. Celelalte stau 
împachetate. întrebîn- 
du-1 pe tovarășul loan 
Moraru, directorul în
treprinderii. de ce nu 
sint utilizate, acesla 
ne-a răspuns că pen
tru punerea 
funcțiune este necesa
ră aprobarea Institu
tului de cercetări pen
tru protecția muncii, 
care aparține de Mi
nisterul Muncii. Dar

reprezentanții acestui 
institut ..nu au timp" 
să vină la Turda si, 
în consecință, moder
nele mașini stau în 
continuare frumos am
balate și împachetate ; 
in locul lor sint folosi
te citeva mașini vechi, 
demodate. micșorin- 
du-se astfel potențialul 
producției de izolatori. 
Invitațiile, scrise și 
verbale, pe care fabri
ca le-a adresat institu
tului. au adus același 
liniștitor răspuns: „Ve
nim luna viitoare". Si 
lunile trec una duDă 
alta, și-n zbor săptă- 
minile trec, ca în „Ba
lada chiriașului grăbit" 
a lui Topîrceanu. trec 
si răbdările, pe cei de 
la Turda îi trec si a- 
pele, dar la linia ori
zontului nu apare nici 
urmă din trimișii in
stitutului I

Corespondentul nos
tru din Bacău, Gheor- 
ghe Baltă, ne scrie : In 
magazia de piese de 
schimb a întreprinde
rii de rețele electrice 
stau uitate, de aproape 
doi ani, 2 132 contoare 
monofazate, nou-nouțe, 
aduse din import. 
Să nu fie oare nevoie, 
in județul Bacău, de a- 
semenea - aparate ? 
Șl incă cum ! Chiar 
directorul întreprinde
rii, ing. Dumitru Po
pescu, arăta că mai sint, 
in prezent, circa 20 000 
de abonați care plătesc 
consumul de curent e- 
lectric după 
paușal. P 
Pentru că 
măr redus 
toare nu 
bine (cum s-o fi făcut 
recepția 
cere, nu 
trologia 
respins

lor, la adu- 
știm !) me- 

județeană a 
întreg 
mon- 

pe

cele bune și apoi sâ 
ne ocupăm de repara
tul celor defecte" — 
au propus cei de ia 
I.R.E. „Nu ! Ori tot, 

ori nici unul", au de
cis cei de la metrolo
gie. Abia după un an 
și jumătate de discu
ții pro și contra a in
tervenit centrala in
dustrială de transport 
si distribuire a ener
giei electrice, hotă
rî nd : contoarele să fie 
atestate de metrologul 
întreprinderii ! O de
cizie cu adevărat epo
cală. Și. mai ales, 
precis... formulată: „A- 
ceastă operație să se 
facă de urgență, în 
scopul reducerii nu
mărului de paușaliști 
și risipei de energie 
electrică". Data : de
cern orie 1970. Știu oare 
tovarășii de la cen
trală ce s-a făcut de 
a'unci și pină acum ? 
Nimic! Curat... electri
zant !

• Indignarea găinilor
Găinile de prin păr

țile Buzăului sint in
dignate. Chiar foarte 
tare. De ce ? Imediat, 
stați să vedeți. La 
cooperativa agrico
lă din Gherăseni, ju
dețul Buzău, s-a con
struit cu o cheltuială 
de 1 milion lei o fa
brică de nutrețuri com
binate. Bucuria coope
ratorilor, că de acum 
înainte vor putea să 
prepare rații furajere 
„ca la carte" s-a trans
mis repede și găinilor 
— in calitate de vii
toare beneficiare. Nu
mai că ambele bucu
rii s-au topit după cite
va luni de la Intrarea 
în funcțiune a fabricii. 
O dată ce s-au terminat 
stocurile de furaje de 
origină animală (făină 
de came și pește, droj
die furajeră etc.) nu 
s-au mai primit a’te 
cantități pentru conti
nuarea procesului de 
producție. Vrînd-ne- 
vrînd aceasta a dus la

schimbarea compozi
ției rațiilor furajere. 
Sărăcirea rețetelor de 
nutrețuri combinate 
s-a resimțit imediat 
prin... scăderea produc
ției de ouă. Benefi
ciarii au început să o- 
colească furajele pre
parate la Gherăseni. 
Acum, fabrica lucrează 
numai cu jumătate din 
întreaga capacitate de 
producții. Și pînâ cînd 
direcția generală a- 
gricolă județeană nu 
va asigura repartiții 
pentru întreaga gamă 
de furaje necesare nu 
se vor putea pre
para nutrețuri com
binate pentru 4 specii 
Si 10 categorii de ani
male. Pină atunci moa
ra fabricii macină mai 
mult vînt decit nutre
țuri. Spre indignarea 
găinilor — pe care in
să se pare că nimeni 
nu vrea s-o vadă. Chiar 
asemenea forme să cu
noască... orbul găini
lor ?

p5ioa.se
numeroa.se
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150 de ani de la nașterea marelui poet patriot

VASILE ALECSANDRI
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Vasile Alecsandri. de la 
a cărui naștere *e Împli
nesc. la 21 iulie, 150 de ani, 
cuprinde in personalitatea 
sa multilaterală un întreg 
univers spiritual și o lungă 
epoca istorică, marcată de 
evenimente care repre
zintă un interes excepțio
nal pentru destinul po
porului român : revoluția 
de la 1848. înființarea tea
trului in limba română, 
descoperirea și publicarea 
folclorului românesc. Unirea 
Principatelor. împroprietă
rirea țăranilor, războiul de 
independență, dezvoltarea 
invâțămintului. a științei și 
culturii in limba naționa
lă și altele multe.

Poet popular și național 
în toată puterea cuvintu- 
lui, prozator și dramaturg, 
legat cu toată ființa lui de 
oamenii epocii sale. de 
mersul înainte al istoriei, 
Alecsandri a fost unul din 
acel oameni de seamă prin 
care se exprimă energiile 
spirituale ale unui Întreg 
popor.

De aceea, evocînd perso
nalitatea complexă și mul
tilaterală a bardului de la 
Mircești, ar însemna, de 
fapt, să refacem zi de zi 
Istoria poporului român 
din cel puțin cinci decenii 
ale veacului al XlX-lea, 
căci Alecsandri, prin bo
gata lui activitate literară, 
culturală, politică și socia
lă a intrat atât de adine și 
de intim in viața epocii 
sale, s-a contopit atit de 
mult cu ea, incit nu e eve
niment cu rezonanțe isto
rice in care poetul să 
nu-și fi făcut simțită pre
zența. Dar el n-a fost nu
mai cântărețul unor fapte 
eroice săvîrșite de alții. 
El a fost in primul rind un 
cetățean, un patriot lumi
nat care a luptat împotri
va feudalismului și a asu
pririi. a militat pentru li
bertate, năzuind să des
ființeze „sclavia cea nea
gră" a țiganilor și „șerbia 
cea albă“ a românilor, s-a 
dăruit cu toată ființa Iul 
ideii de suveranitate șl in
dependență națională.

Poet care a depășit poe
zia rece a lui Asachi, Îm
pletită adeseori din „fulge

rele stinse ale mitologiei 
greeo-romane", poet care a 
lăsat mult in urmă unele 
note retorice din poezia 
vremii, conducător de re
viste cu mare prestigiu, 
România literară, de pildă, 
prozator de factură roman
tică, luptător pentru for
marea limbii literare, dra
maturg. folclorist, el era 
socotit de marele Emines- 
cu drept „rege al poeziei". 
Titlul acesta de glorie i l-a 
asigurat, in primul rind, 
legătura sa cu folclorul, 
contribuția lui la descope
rirea poeziei noastre popu
lare.

Intr-o inspirată și pă
trunzătoare formulă. Bog
dan Petriceicu Hasdeu l-a 
numit o dată pe Vas i le 
Alecsandri : „Columbul li
teraturii noastre populare*'. 
Cit de inspirată este aceas
tă formulare și cit adevăr 
conține ! Veacuri in șir, 
un popor harnic, demn, 
curajos șl înzestrat și-a 
șoptit amarul in frunza din 
păduri și-n fluier de cireș, 
i-a pus durerii picioare de 
trohei și i-a zis doină, lă- 
sind-o să umble urgisită 
din om In om și din gene
rație in generație. Veacuri 
în șir omul acestui pămint 
și-a simțit sufletul răscolit 
de sentimentul dragostei 
de țară, de frumusețile pa
triei, de lupta pentru echi
tate socială și națională și 
pe toate acestea le-a zrs cu 
un cuvânt intraductibil : 
dor. Veacuri in șir poporul 
român și-a săpat in doină 
și baladă, ca-ntr-un monu
ment trainic, existența.

Pe drept cuvint spunea 
Alecu Russo că „datinile, 
poveștile, muzica și poezia 
sint arhivele popoarelor. 
Cu ele se poate reconstitui 
oricind trecutul întunecat*'. 
Intr-o zi a anului 1848, Va- 
sile Alecsandri pornește, 
împreună cu prietenul său 
Alecu Russo, prin munții și 
văile Moldovei, unde cer
cetează viața, limba, portul, 
literatura, datinile și cre
dințele poporului român. 
Alecsandri, după cum sin
gur mărturisește, s-a 
„înamorat de poezia po
porală ca de o copilă din 
Carpați, tînără, mîndră.

t V
18,00 Deschiderea emisiunii. Ex- 

Terra '71. Emisiune-concurs 
de construcții tehnice pen
tru pionieri și școlari. 
„Din Imaginație 1 După 
inspirație 1“

18.25 Mult e dulce și frumoasă. 
Emisiune de prof. dr. So
rin Stati • Ce cred poeții 
despre ortografie și punc
tuație : Ștefan Augustin 
Doinaș și Cezar Baltag 
• Poșta emisiunii de acad. 
AL Graur.

18.40 Confruntări.
19.10 Tragerea Pronoexpres.
19,20 1001 de seri.
19,30 Telejurnalul de seară.
20.10 Reflector.
20.25 Tele-cinemateca. Filmul 

artistic : Normandle-Nie- 
men.

22,15 Teleglob : „Trandafirul și 
sarea" — un film despre 
Normandia.

22.40 Telejurnalul de noapte.

teatre
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra“ (la Teatrul de varfi „23 Au
gust”) : Domnișoara de Belle-I«le 
— 20.
• Teatrul „Ion Creangfi” fia Pa
latul pionierilor) : Roata morb
— 10.
• Teatrul satlric-muzlcal „C. Tă- 
nase” (grădina Boema) : Vox... 
Boema — 20.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română” : La izvoare de frumu
sețe — 18,30.

Bardul care s-a dăruit trudei
pentru cunoașterea și prețuirea 

cintecului popular al românilor
nevinovată și așa de fru
moasă că, după cum zice 
vorba românească, pe soa
re ai putea câta, iar pe 
dinsa ba !**

Cintecul popular l-a În
tovărășit pe Alecsandri de 
la leagăn pină târziu in as
fințitul vieții : „Care din 
noi, — se întreba poetul in 
studiul «Românii și poe
zia lor>> — n-a fost legănat 
in copilăria sa cu dulcele 
cintec de Nani, puiule, și 
cu povești pline de zmei 
ce alungă pe Făt-logofăt, 
cu o falcă in cer și cu una 
in pâmint ?"

Mult mai tirziu, prin 1882, 
lntr-o prefață la basmele 
lui Lspirescu, poetul, amin- 
tindu-și de anii copilăriei, 
se exprimă din nou și mai 
răspicat despre rolul crea
ției populare in plămădi
rea personalității sale : 
„Drăgălașe povestiri care 
imi inginau somnul cu vi
suri incintătoare și care au 
avut o fericită inriurire a- 
supra închipuirii mele de 
cind sint pe lume. Ele au 
contribuit a mă face poet !“ 
Cunoscind îndeaproape via
ța, limba, portul, litera
tura, datinile poporului ro
mân, Vasile Alecsandri va 
face cunoscut întregii lumi 
universul spiritual al com- 
patrioților săi.

Apariția Baladelor, adu
nate și îndreptate de Va
sile Alecsandri (partea I, 
Iași, 1852, partea a Il-a, 
Iași, 1853), s-a resimțit po
zitiv nu numai pe plan li
terar intern, ci și extern, 
căci ea a constituit o în
semnată afirmare pe plan 
mondial a poporului nos
tru, un prețios bun artistic 
depus în tezaurul spiritual 
al omgnirii. Tradusă, în 
anii imediat următori apa
riției, in limbile franceză, 
germană și engleză, cule
gerea lui Alecsandri vor
bea țărilor străine despre 
potențele spirituale ale po
porului român, despre is
toria și firea - sa, despre 
idealurile sale;' naționale și 
sociale. De aceea, trebuie 
înțeles că și intervenția 
poetului in Îndreptarea ba
ladelor avea un scop înalt, 
încă in 1849, Alecsandri, 
oonștient de acest lucru, 
exprima ideea că „într-o 
epocă ca aceasta, unde ță
rile noastre au luptat cu 
dușmani puternici, care 
cearcă a întuneca nu nu
mai drepturile politice, dar 
și chiar naționalitatea ro
mânilor, poezia populară 
ne va fi de mare ajutor 
spre apărarea acesteia**. 
Prin creațiile lui Alecsandri, 
de după contactul său cu 
folclorul, poezia noastră 
începe a reflecta mai adine 
și mai complex specificul 
nostru național și viața 
poporului român. „Atunci 
scrisei — va spune poetul 
mai tîrziu — sau mai bine

Improvizai cele mal bune 
poezii ale mele : BABA 
CLOANȚA, STRUNGA. 
DOINA și-mi fâgăduii cu 
tot dinadinsul să las la o 
parte încercările melc de 
versificație franceză și 
să-mi urmez calea ce-mi 
croisem singur in domeniul 
adevăratei poezii 
nești".

Apariția acestor 
proaspete, profund 
lare și naționale, a 
reacția saloaflelor 
rești și a snobilor cosmo- 
poliți, care nu puteau în
țelege că un poet ca Alec
sandri se coboară atit de 
„jos** in căutarea muzei. O 
asemenea reacție e bine 
prinsă in romanul lui Bo- 
lintineanu: „Manoil**. Lumea 
progresistă, patriotică a 
întimpinat cu entuziasm și 
înțelegere nobila muncă a 
poetului. Generații in șir 
s-au mindrit și se vor 
mindri cu această zestre 
spirituală, lăsată de stră
moși. Alecsandri a fost 
printre cei dinții care s-a 
arătat conștient de acest 
lucru, cind scria în studiul 
său POEZIA POPULARA: 
„Comori neprețuite de 
simțiri duioase, de idei 
înalte, de notițe Istorice, 
de crezări superstițioase, 
de datini strămoșești și 
mai cu seamă de frumuseți 
poetice pline de originali
tate și fără seamăn in li
teraturile străine, poeziile 
noastre populare compun o 
avere națională, demnă de 
a fi scoasă la lumină ca un 
titlu de glorie pentru nația 
română". Colecția lui Va
sile Alecsandri prezintă un 
univers existențial bogat 
și inedit, pe care „acel re
ge al poeziei, veșnic tâ
năr și ferice** l-a scos din- 
tr-o umbră seculară și l-a 
așezat in lumina istoriei, 
în admirația întregii uma
nități. In 
meroaselor 
tice. cind 
lentul lui Eliade Rădulescu 
se chinuia ,să .confecționeze 
un dialect italo-român, 
cind învățatul ardelean 
Timotei Cipariu „plăsmuia 
o limbă roasă de molii in 
biblioteca lui de la Blaj", 
proclamind exclusivist la
tinitatea graiului româ
nesc, cind în zgomotele ta
rafurilor de lăutari boierii 
din Țările Române oftau .șl 
sufereau „pe grecește". a- 
tunci, la 1852. Alecsandri 
venea cu o limbă curată, 
cu miros de codru și cimp, 
cu un suflet senin și 
profund, cu vibrații din 
sufletul poporului român. 
Pină la apariția versurilor 
din volumul ’ '
remarca lui 
lintineanu : 
lirei poeților ___ ___
un vint dc descurajare, dc 
melancolie și scepticism".

Primul volum de versuri 
al lui Alecsandri, care în

româ-

poezii 
popu- 
stirnit 
boie-

vremea nu- 
erezii lingvis- 

un om de ta-

Doine, după 
Dimitrie Bo- 
„in coardele 
români sufla

globează creațiile sale 
dintr-un răstimp de un de
ceniu (1842—1852), consti
tuie, intr-adevăr, o piatră 
de hotar in istoria poeziei 
noastre. Alecsandri îm
prospătează poezia, îi dă 
un conținut tonic, exprimă 
in ea setea de libertate, 
dorul de mai bine al ce
lor asupriți, neîmpăcata 
ură populară față de asu
pritori. Alecsandri va ciș- 
tiga pentru poezia sa, rind 
pe rind, noi orizonturi prin 
lirica de dragoste din vo
lumul Lăcrămioare, prin 
aceea patriotică din Osta
șii noștri, apoi prin Paste
luri și Legende. Volumul 
de pasteluri, scris la o 
virstă cind poetul intra în 
a doua tinerețe, reprezintă 
expresia cea mai înaltă a 
talentului său. Ca și în 
folclor, natura pentru 
Alecsandri nu constituie 
un simplu loc de refugiu, 
ci o stare de spirit, un 
mijloc prin care poetul își 
exprimă sentimentele sale 
delicate. Poetul de la Mir- 
cești a notat în imagini 
mișcătoare variatele aspec
te ale naturii patriei, vă
zută în lumina dimineților 
senine, a amiezilor stră
lucitoare și a amurgurilor 
grele de tulburătoare poe
zie. în desfășurarea celor 
patru anotimpuri ; el nu 
scapă din vedere nici con
stelațiile cerului, nici giza 
cea mică. pierdută-n 
pulbere și ierburi. Dar in 
pastelurile lui vibrează 
mai cu seamă stările su
fletești ale omului. Po
porul și patria, păduri 
și lacuri, flori și stele, al
bastrul cer. asprul ger, 
„vesela verde cimpie". în
tristata și veștejită toam
nă. „lunca bătută de bru
mă", toate au intrat în o- 
pera sa, încit am putea 
spune și noi despre paste
lurile sale ca Lamartine 
despre opera acelui .Frede
ric Mistral : „O țară a de
venit o carte".

Cind, in recenta ex
punere la consfătuirea 
de lucru a activului de 
partid din domeniul 
ideologiei și al activității 
politice și cultural-educati
ve tovarășul Nicolae 
Ceaușescu spunea : „Vom 
sărbători in curînd 150 
de ani de la nașterea
Iul Vasile 
vrem să-i 
deosebită.

Alecsandri și 
dăm o atenție 
considerindu-I

ca unul din predecesorii de
mare valoare literară, mi
litant pentru limba ro
mână și pentru dezvolta
rea națiunii noastre" — ne 
trimitea, cu înalta sa gri
jă pentru cultura română, 
tocmai la marea carte a ță
rii noastre, la pilda vie a 
unui mare poet patriot.

Ion Dodu BALAN
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Aș d <>rl sâ încep cu cotata tarea câ 
numeroși absolvenți ai facultăților 
dc medicină, o dată repartizat! la 
locurile lor de muncă. In special 
acela care lucrează in circumscrip
ții rurale, întimpină mari dificultăți 
in exercitarea profesiunii lor. Aces
tea se datorosc, după părerea mea, 
faptului că pregătirea din timpul a- 
nilor de studiu nu csle pe deplin 
concordantă cu îndatoririle lor viitoa
re. nici din punct dc vedere teoretic, 
nici, mai ales, practic. Este adevă
rat. în ultimii ani in multe din 
compartimentele planului de invă- 
țămint s-au făcut reașezări necesnre, 
utile. Astfel, s-a acordat o pondere 
mai marc studiilor de fiziologie, bio
chimie, biologie, 
biofizică, fiziopa- 
tologle, morfona- 
tologie, cu redu
cerea corespunză
toare a unor dis
cipline ..descrip
tive". As îndrăzni 
Fă afirm insă că 
nu au mai rămas 
posibilități dc a 
revizui raportul 
intre disciplinele 
descriptive și cele 
funcționale.

E unanim ac
ceptat că esența 
studiilor medica
le cotată în cu
noașterea omului 
viu, cu zestrea sa 
ereditară, in re
lațiile salo cu me
diul ambiant in 
condiții normale 
și patologice. Do 
aceea cred că co
loana vertebrală 
a pregătirii stu
dentului o consti
tuie medicina in
ternă, care ocupă 
un loc preponde
rent in studiile 
medicale, fiind prezentă din anul III 
pină in anul VI.

Dar după părerea mea, cele mai 
mari goluri in pregătirea studenți
lor mediciniști există in comparti
mentul pregătirii practice. Iată, de 
pildă, cum se petrec lucrurile in 
condițiile în care studenții desfășoa
ră activitate în spitale. N-aș vrea 
să generalizez, dar destul de frec
vent tinerii practicieni Intră sub 
tutela personalului medical calificat. 
Ei lucrează „ocrotiți" de asistenți, 
fără a fi pătrunși de sentimentul 
responsabilității directe, fără a pu
tea lua cea mai mică decizie în lip
sa șefului ierarhic. La patul acelu
iași bolnav sint prezenți numeroși 
medici secundari, specialiști, interni, 
din învățămîntul postuniversitar 
care inhibă orice inițiativă persona
lă. Tratamentele se fac, deobicei, de 
către personalul auxiliar. Și în loc 
să deprindă tainele profesiunii vi
itoare, pe viu. studenții efectuează 
activități rutiniere, care ar reveni 
altor salariați : întocmesc bilete de 
ieșire din spital, copiază buletine de 
analiză, irosesc timpul în alcătuirea 
unor interminabile foi de observație.

Există insă și un alt aspect al pro
blemei pe care o aduc în atenție. 
Bolnavii urmăriți in clinică sint fil
trați, prin diverse servicii, policlinici, 
constituind, de multe ori. cazuri rare, 
pe care medicul tinâr nu le va in-

tîlnl în mod obișnuit la locul său 
de muncă — circumscripția sanitară. 
Ml se pare că nlcî practica dc o lună 
pe care studenții o fac In cir
cumscripțiile urbane, la sfirșilul 
anului V, nu poate suplini un stagiu 
efectiv in anumite circumscripții ru
rale amenajate ca centre metodolo
gice. în timpul scurt al acestei pe
rioade de practică, unii studenți se 
mulțumesc să asculte mlcrocursurlle 
asistenților sau să recitească noțiu
nile de curs, urmărind doar un 
scop : să răspundă cit mai bine la 
examenul oral. Alții, examinează 
conștiincios cei 3—4 bolnavi dațl in 
supraveghere, îl urmăresc pe par
cursul internării. în toate fazele

Confruntarea pregătirii 
de specialitate a absolvenților 

mediciniști cu primul lor 
consult medical
puncte de vedere

bolii, șl consemnează în caietul de 
stagiu fenomenele mai deosebite. 
Dar și aceasta mi se pare foarte pu
țin pentru o pregătire corespunză
toare chiar și cerințelor minime.

Pentru că ne-am dat seama de 
asemenea deficiențe, în ceea ce ne 
privește, noi, profesorii timișoreni, 
conducerile decanatelor, rectoratului, 
ne-am străduit laolaltă să creăm un 
teren propice formării de deprin
deri practice. De exemplu, la Clinica 
I medicală și Clinica II chirurgicală, 
pe baza unui studiu atent și in ur
ma unul sondaj al opiniei studenți
lor, s-a trecut la un serios program 
de pregătire. Fiecare student trebuie 
să execute. In cursul celor 19 săp- 
tămîni de stagiu clinic, o serie de 
operații și tehnici de explorare și 
tratament. întreaga activitate practi
că este urmărită săptăminal, prin- 
tr-o fișă care cuprinde un barem 
de muncă indispensabil : numărul 
injecțiilor, perfuziilor, puncțiilor ex
ploratorii. ale examenelor de labo
rator executate de studenți. Fișa 
mai cuprinde cazurile tipice clinice 
și documente de explorare pe care 
studentul trebuie să le vadă în 
decursul stagiului. La sfirșitul aces
tuia, întreaga activitate practică este 
evaluata într-un număr de puncte, 
după felul cum a fost realizată.

în vederea cunoașterii specificului 
de muncă la circumscripțiile sani
tare rurale, am Inițiat stagii iu 5 
unități metodologice. In cadrul aces
tora, grupuri restrinse de studenți 
acordă consultații pentru adulți și 
copil, însoțesc medicul șl persona
lul mediu in teren, pentru contro
lul unor obiective igienico-sanilare, 
eliberează diferite acte specifice 
circumscripției, participă Ja acțiuni 
de depistări șl vaccinări. In același 
cadru, care prefigurează locul de 
muncă viitor, tinerii cunosc simul
tan particularitățile social-economi- 
ce, naturale și administrative ale 
mediului rural, aspecte demografice, 
mișcarea naturală a populației rura

le si patologia ru
rală.

Ca să închei pu
ținele mele con
siderații despre 
pregătirea practi
că de specialitate 
a studenților me
diciniști, as dori 
să mai remarc 
următoarele : se 
simte necesitatea 
tot mal marcată 
a Introducerii u- 
nui stagiu în ser
viciile de chirur
gie din policlinici 
pentru studenții 
anului VI, spre a 
le da posibilita
tea să executa 
lucrări tehnice do 
mică chirurgie. 
De asemenea, ae 
trebui introdus 
stagiul de o lună 
de zile în cir
cumscripții rura
le, după anul V, 
în locul stagiului 
dc externat din 
lunile de — ir*. 

Concomitent s-ar cuveni reuiisă 
disciplina de medicină socială în 
anul V. Iar după terminarea stu
diilor este absolut necesar ca medi
cul să lucreze 6—12 luni în spitalele 
județene, unde să facă stagii clinice 
de medicină internă, obstetrică, pe
diatrie, pentru desăvîrșirea pregăti
rii sale practice. Prin acest sistem 
asemănător internatului, dar cu o 
durată mai mică, socotesc că s-ar 
întregi pregătirea și formarea teo
retică și practică a medicului de 
medicină generală.

Evident, constatările de mai sus 
și punctele de vedere exprimate iz
vorăsc din propria mea experiență 
de medic, profesor și decan de fa
cultate și nu pot avea pretenția de 
a absolutiza vreuna din ideile sau 
sugestiile pe care le-am făcut. Ex- 
punîndu-le, am vrut doar să subli
niez încă o dată nobila îndatorire 
care ne revine nouă, corpului pro
fesoral medical, și forurilor de in- 
vățămînt, In a asigura viitorilor me
dici ai țării cadru] optim de instruire 
teoretică și practică, concordantă cu 
sarcinile profesiunii lor viitoare.

Prof. univ. dr. 
Nicolae DRAGOMIR, 
decanul Facultății
de medicină generală și pediatrie 
a Institutului de medicină- 
Timișoara

Aspect din biblioteca casei de cultură a sindicatelor din Galați Foto : S. Cristian

Am fost o săptămînă, la mij
locul lunii iunie, seară de sea
ră, oaspeții unor case de cultură. 
La Bistrița. Oradea. Reșița, Vaslui și 
Zalău am urmărit îndeaproape acțiu
nile organizate, am stat de vorbă cu 
participanți la manifestări, cu sa- 
lariații așezămintelor respective, cu 
reprezentanți ai organelor locale de 
partid și de stat. Am cercetat și a- 
nalizat programele de activitate, cău- 
tind să descifrăm in ele preocupările 
instituțiilor culturale în direcția edu
cației publicului extrem de larg și 
de variat care le frecventează. Căci 
nu trebuie să uităm faptul că in lo
calități mai mici precum Bistrița, 
Vaslui. Zalău casa de cultură repre
zintă una dintre cele mai importan
te instituții care poate contribui la e- 
ducația comunistă, patriotică, esteti
că a publicului. Concomitent, in cele
lalte orașe, alături de teatru, de fi
larmonică sau operă, de muzeele 
mari, cu numeroase secții, casa de 
cultură poate să-și delimiteze o di
recție specifică de acțiune, proprie, 
originală tocmai in sensul unei in
tervenții directe, convingătoare în e- 
ducația comunistă a oamenilor mun
cii. Această sarcină de mare ’ răs
pundere trebuie dusă la bun sfirșit 
cu maximum de competență, deoare
ce edificiul societății noastre socia
liste de mîine își conturează de pe 
acum grandoarea, iar constructorii 
săi au datoria să se ridice la înălți
mea operei lor.

★
Investigația noastră ne-a prilejuit 

citeva constatări îmbucurătoare, de- 
notind o bună înțelegere a răspun
derilor ce incumbă așezămintelor 
culturale, dar, mai ales, ne-a pus in 
situația de a consemna numeroase 
aspecte negative : lipsa de varielate 
a manifestărilor, uniformizarea pro
gramelor, insuficienta lor populari
zare, formalism in alcătuirea „afișu
lui" săptăminal etc. Am constatat cu 
acest prilej (ca, de altfel, și cu alte 
ocazii similare) că unele așezăminte 
culturale — instituții cărora le revin 
sarcini politice de cea mai mare în
semnătate, instituții de la care se aș
teaptă o poziție activ militantă, par
tinică. plină de combativitate — s-au 
transformat doar in simple locuri de 
agrement, neglijîndu-și nepermis o- 
bligațiile ce le revin in munca de e- 
ducație politică și civică. închistin- 
du-se în rutină și formalism. Să pre
zentăm insă mai concret constatările 
noastre. Situația cel mal adesea in- 
t'lnită a fost aceea de contraman
dare a acțiunilor : la Reșița, din cele

șapte zile ale săptăminii respective, 
doar in două dintre ele casa de cul
tură și-a respectat promisiunile, mo
tivele invocate denotînd neglijență, 
lipsă de răspundere. Astfel, o seară 
de actualitate politică nu s-a desfă
șurat deoarece lectorul nu a fost a- 
nunțat asupra orei și locului ac
țiunii, iar la o conferință pe tenie 
ateiste și la un concurs „Cine știe — 
ciștigă" au lipsit chiar gazdele care 
trebuiau să pregătească sala.

La Vaslui, dat fiind numărul mare 
de tineri constructori din oraș, se 
preconizase, pe bună dreptate, o în-

supra planului de activitate al ca
sei orășenești de cultură pentru pe
rioada 1—30 iunie a.c. nu putea să 
ducă decît la impresia unei unilate
rale orientări atit din punct de ve
dere al ariei tematice, cit și al mo
dalității de ocupare a spațiilor și do
tărilor existente. Programul sărac 
cuprindea manifestări în general ne
atractive. Privită prin prisma educa
ției comuniste a publicului, activita
tea casei de cultură, așa cum o ilus
tra programul lunii respective, era 
departe de a fi satisfăcător. Neîndoios 
că orice eveniment cultural găzduit

din punct de vedere al frecvenței — 
locul „clubului-bar“ era luat de spec
tacolele de cinematograf.

O altă constatare a raidului nos
tru vizează absența publicului la o 
bună parte din acțiunile anunțate ; 
simpozionul „Reșița pe meridianele 
lumii** nu s-a ținut pentru că a lip
sit publicul ; la Vaslui, din același 
motiv, expunerea „Din lirica de dra
goste a lumii" a rămas doar în pro
gram ; la Oradea, o altă expunere 
la care a fost invitat un specialist 
din Cluj era să se amine tot din 
lipsă de participanți. Care să fie ex-

Manifestările cu caracter educativ 
- prezențe accidentale pe afișul 

casei de cultură?
0 săptămînă, zi de zi, oaspeți ai unor case de cultură orășenești

tilnire a acestora cu specialiști in do
meniul construcțiilor. Intilnirea s-a 
contramandat, pentru că — ni s-a 
spus — pină la numirea noului pre
ședinte de sindicat pe întreprinderea 
de construcții nu are cine să organi
zeze manifestările.

In asemenea cazuri, ca șl în altele 
absolut identice, făcînd o confrun
tare intre promițătorul program afi
șat și realitatea sălilor goale am a- 
vut sentimentul că ne aflăm în fața 
unei benzi rulante de pe care ies la 
nesfirșit teme de manifestări cultu
rale înscrise automat pe programul 
de activitate săptăminal sau lunar, 
fără ca nimeni să se mai intereseze 
dacă ele trec de pe afișul intențiilor 
pe terenul realizărilor

La Bistrița am fost martorii unei 
cu totul alte situații. O privire a-

în casa de cultură (fie că îmbracă 
modalitatea unei seri de dans sau a 
unui spectacol de teatru) poate con
ține în sine mesajul politic, înaintat 
al societății noastre socialiste. Dar 
programul consultat s-a dovedit, 
chiar și in acest caz, prea sărac.

Săptămînă in care am vizitat zi de 
zi Casa orășenească de cultură Bis
trița a purtat amprenta aceleiași 
sărăcii a programelor ce a caracteri
zat. de altfel, întreaga lună : club- 
bar, repetiții la formațiile artistice, 
o seară de dans, un concert de mu
zică ușoară și o expunere despre ar
hitectura gotică.

Și la Zalău (deși aici eforturile 
spre o diversificare a programului 
sint evidente) am putut nota o si
tuație in oarecare măsură asemănă
toare, cu singura rectificare că —

plicația ? Lipsește interesul real pen
tru abordarea diverselor aspecte ale 
realității contemporane ? Nu există 
pasionați pentru dezbaterea unor 
probleme sociale, filozofice, etice, ar
tistice ale epocii in care trăiesc ? Un 
răspuns afirmativ ar fi. fără Îndo
ială, fals.

Inadccvarea programului caselor 
(Ie cultură la cerințele publicului 
dintr-o anuniilă localitate se dato- 
rește, in primul rind, modului șablo- 
nard-funcționăresc în care el este 
conceput. De multe ori, programul 
afișat in fața intrării reprezintă ro
dul unor sterile eforturi de birou, 
palide și inconsistente plante de seră, 
creații artificiale, fără nici un canal 
dc legătură cu realitatea fierbinte, 
palpitantă, care ne inconjoară.

Cunosc directorii caselor de cultu

ră cu adevărat ce se petrece în ora
șul lor ? Participă la adunările or
ganizațiilor de partid, U.T.C. .și sin
dicale din întreprinderi, asistă la 
dezbaterile din adunările generale 
ale salariaților ?

Spunând lucrurilor pe nume, trebuie 
să recunoaștem că NU. Poziție inac
ceptabilă deoarece de felul în care se 
alcătuiesc programele activității coti
diene ale acestor așezăminte de cul
tură depinde însăși poziția lor în 
viața spirituală a orașului, capacita
tea de influențare a publicului. For
malismul muncii, apolitismul detec
tabil în multe activități ale caselor de 
cultură au consecințe directe — așa 
cum am putut constata — în au
diența și ecoul de care ar trebui sâ 
se bucure aceste focare de cultură.

Ni s-a vorbit peste tot despre son
daje în rîndul publicului pentru a 1 
se cunoaște, cît de cit, gusturile șl 
preferințele. Desigur, o asemenea 
metodă — aplicată cu măsură — s-a 
dovedit utilă. Iată însă că apreciata 
inițiativă a proliferat, înlăturînd 
orice altă formă de contact cu spec
tatorii. Or. principala modalita
te de contact cu publicul este ac
țiunea însăși, calitatea ei, forța el 
educativă, ecoul pe care-1 are In 
rindul participanților.

Este evident — și faptele au pro- 
' bat-o — că o simplă hirtie cu în- 
I trebări stereotipe (de genul „Ce ați 
' dori să mai vedeți pe scena casei de 

cultură ?“) nu poate rezolva în tota
litate chestiunea atit de complexă a 
programului de activitate dintr-o in
stituție culturală, adesea cea mai re
prezentativă din localitate.

★
Iată, așadar, că o succintă trecere 

în revistă a preocupărilor și realiză
rilor unor case de cultură are darul 
de a scoate in evidență probleme 
complexe, a căror rezolvare nu de
pinde numai de bunăvoința directori
lor lor, de pasiunea și rîvna de
pusă de ei în slujba acestei nobile 
profesii.

Subliniem acest lucru deoarece re
virimentul așteptat nu se va produce 
numai prin înlocuirea unor activiști 
culturali mai puțin competenți cu 
alții, ci prin schimbarea opticii asu
pra sectorului de activitate discutat. 
Oare răspunderea pentru slaba și 
insuficienta muncă educativă prin in
termediul casei de cultură revine 
in exclusivitate unui singur salariat, 
directorului casei de cultură ? Com
plexitatea sarcinii ce o are acesta 
impune — așa cum arătam — o con
ducere colectivă, în care rolul coor

donator al comitetului județean de 
partid, al secției de propagandă este 
necesar să se manifeste cu preg
nanță. Oricîte strădanii s-ar depune 
nu se va putea ajunge la acea insti
tuție Ideală, cu activitate complexă 
și variată, cu public numeros care 
să-i populeze sălile în permanență, 
atita vreme cit programul său de 
activitate — de la prospectare. Ia 
proiectare și realizare — nu va 
constitui tărimul unde sâ se inlil- 
nească toate organele locale cu răs
punderi in acest domeniu (comitetul 
județean pentru cultură și artă, con
siliul sindical, U.T.C. etc.) sub 
directa conducere și îndrumare a co
mitetului județean de partid. Nu 
pledăm pentru o divizare a răspun
derilor, nu sîntem partizanii ședințe
lor generatoare de planuri de mun
că utopice, in care nimeni nu știe cu 
precizie ce are de făcut. Dar con
ducerea colectivă a c-asci de cultură 
s-a impus ca o realitate care nu mai 
poate li neglijată.

In această direcție, considerăm că 
un rol important va trebui să re
vină Comitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă, care, nu de puține ori, 
s-a limitat^ la a trimite dispoziții și 
circulare fără însă a controla direct 
stilul de muncă instaurat la unele 
case de cultură. O îndrumare aten
tă, diferențiată, ța fața locului, im
punerea unei discipline ferme între
gului activ cultural din acest sector, 
ridicarea calificării acestuia sînt sar- 
cmi de primă importanță care 
stau m fața C.S.C.A. De asemenea, el 
este dator să promoveze mai e- 
ficient acest stil de muncă co
lectiv, să determine o mai susținută 
orientare a activității caselor de cul
tură către probleme majore, către 
manifestări cu eficiență nemijlocită 
în opera de educație comunistă, ce
tățenească.

Am părăsit cele cinci case de cul
tură cu convingerea că aici — ca 
Și în alte așezăminte culturale din 
centrele urbane — trebuie și se pot 
realiza mult mai substanțiale mani
festări destinate unui asemenea scop 
nobil. Așteptăm, de aceea, ca lunile 
următoare să ne ofere o imagine 
nouă la casele de cultură, imaginea 
reconsiderărilor atit de necesare în 
ce privește conținutul și eficienta 
educativă a manifestărilor pe care le 
găzduiesc.

Raid-onchetă realizat de 
R. CONSTANTINES- 
CU, M. BIZU, F. CIO- 
DANU, V. IANCU
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ședința comună __________ _____
nistri al Republicii Socialiste Româ
nia și a Comitetului Executiv al Con
siliului Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România pentru a 
examina uncie probleme privind pro
tecția muncii și organizarea asisten
ței medicale pentru salarlați.

La discuții au participat tnembri ai 
guvernului, membri ai Comitetului F- 
xecutiv al Consiliului Central al 
U.G.S.R.. președinți al comitetelor u- 
niunilor sindicale pe ramurii, ai con
siliilor județene ale sindicatelor șl ai 
comitetelor sindicatelor din întreprin
deri.

în cadrul dezbaterilor au fo«( ana
lizate modul în care <e înfăptuiește

iulie a.c. * avut loc 
a Consiliului de Mi-

Vizita ministrului minelor
și oțelului din India

mineior și Oțelului. Su- 
rendra Mohan Kumaramangalam, tri
mis special al guvernului Indiei, care 
face o vizită în țara noastră, a avut 
marți dimineața întrevederi cu Bu
jor Almășan. ministrul minelor, pe
trolului și geologiei, Nicolae Agachi. 
ministrul industriei metalurgice, și 
Cornel Burtică, ministrul comerțului 
exterior.

La întrevederi a luat parte S. Than, 
ambasadorul Indiei la București.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

VINERI, SlMBĂTĂ Șl DUMINICĂ

România si R. F. a
zonei europene (B)

a-Principalul eveniment sportiv al 
cestei săptămini il constituie finala 
zonei europene (Grupa B) a ..Cupei 
Davis", in care se intilnesc echipele 
României și R. F. a Germaniei.

Programată vineri, simbătă și du
minică pe terenul central de la Pro
gresul, intilnirea dintre cele două 
< chipe se anunță deosebit de intere
sa ..a. Echipa României a atins a- 
ceastă fază a competiției eliminînd 
succesiv echipele Olandei, Israelului 
și Iugoslaviei, in timp ce tenismenii 
din R. F. a Germaniei (finaliști ai 
ediției precedente) au întrecut echi

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
TURNEUL INTERNAȚIONAL MAS

CULIN DE BASCHET desfășurat la 
Bahia Blanca (Argentina) s-a înche- 

cu VICTORIA REPREZENTATI
VEI IUGOSLAVIEI, campioană mon
dială. In meciul decisiv, baschetba- 
iistii iugoslavi au învins cu scorul de 
72—59 (35—25) formația Argentinei. 
La această competiție au mai pârti
ei Dat echipa Mexicului și o selecțio
nată locală.

LA GORIZIA au continuat CAM
PIONATELE EUROPENE DE BAS
CHET REZERVATE ECHIPELOR 
MASCULINE DE TINERET. Repre
zentativa U.RJS.S. a obținut o nouă 
victorie intrecind cu scorul de 106—36 
(51—15) formația Elveției.

Și celelalte echipe favorite au ter
minat învingătoare : Spania a învins 
cu 63—31 (24—18) Austria, iar Italia 
a dispus cu 70—58 (31—22) de selec- 
•jonata Israelului.

Alte rezultate : Grecia — Turcia 
53—12 (21—12); Franța — R. F. a Ger
maniei a—58 (32—29).

LA BUDAPEST 1 au început între
cerile CAMPION \TELOR INTER
NATIONALE DE TENIS ale Unga
riei. la care participă sportivi și spor- 
tive din Australia. ROMANIA. Japo
nia si Ungaria.

în primul tur a! probei de simplu 
masculin. tenismanul român VIO
REL MARCU l-a învins cu 4—6, 
6—0. 6—3 pe maghiarul Szabackv. îr. 
timp ce Constantin Popovici a pier
dut cu 6—3. 1—6, 2—6 in fața lui 
Mesarosz (Ungaria).

La feminin, L. Bowrey (Australia) 
« eliminat-o cu 6—0, 6—2 pe Klein 
(Ungaria), iar Sawamatau (Japonia) 
a întrecut-o cu 6—4. 6—0 pe Fadjiasz 
(Ungaria).

TN CADRUL CAMPIONATELOR 
VEST-GERMANE DE ATLETISM 
DESFĂȘURATE LA STUTTGART 
au fost înregistrate citeva performan
te valoroase. Astfel, in proba mascu
lină de 100 m plat Karlheinz Klotz a 
fost cronometrat cu timpul de 10”l/10. 
în proba de 400 m plat Herman 
Koehler s-a clasa' pe primul loc cu 
45”8/10, Klaus Wo’fermann a cîștigat 
proba de aruncarea suliței cu 84.50 m. 
_'r Hcinfried Birlenbach a realizr. 
19.59 în proba de aruncarea greutății.

în concursul feminin, cele mai bune 
rezultate au fost obținute de Rita 
Wilden — 23”ia0 ta 200 m. Hei^ 
Rosendahl — 6.69 m la săritura :n 
lungime si Renata Gaertner 1.83 m 
îa săritura în înălțime. In proba de 
aruncarea discului, victoria a reveni! 
în mod surprinzător Brigittei Beren- 
dc-nk cu 58.22 m, in timp ce princi
pala favorită Liesel Western)arm a 
ocupat locul doi cu un rezultat mo
dest : 56.34 m.

DUP A SASE RUNDE în turneul 
final al campionatului mondial un - 
versitar de șah. care se desfâsoarj 
■n prezent ta Mayaguez (Porto Ricoi_ 
conduce echipa U.R.S.S. cu 18.5 
puncte, urmată de formațiile Cam- 
d- -; — 15.5 puncte. S.U.A. — P 5 
puncte. Israelului — 12,5 puncte. Ir
landei — 11 punere etc.

‘ în runda a 6-a. U.R.S.S. a in-.-; ’ 
cu 2 5—0,5 puncte (1) S.U.A. Al‘‘- 
rezultate ; Israel — Columbia 3—u 

politin» p&rtidulul nostru In dome
niul protecției muncii și al asistenței 
medicale și felul in care >int folosite 
condițiile materiale create de stat. 
Subliniindu-«r realizările pozitive ob
ținute, in cadrul ședinței au lo<< 
criticnle unele ministere, ta Ministe
rul Minelor, Pcirohilni și Geologiei, 
Ministerul Industriei Construcțiilor de 
Mașini și Ministerul Industriei Lem
nului. pentru formalism, insuficientă 
răspundere și exigență in aplicarea 
prevederilor legale și a propriilor ho- 
tăriri privind protecția muncii și a- 
cordarc» asistentei medicale pentru 
masele de salariati.

în scopul înlăturării lipsurilor sem
nalate. a fost stabilit un plan con
cret de acțiuni.

După-amiază, ministrul indian a 
părăsit Capitala.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost salutat de Bujor 
Almășan. ministrul minelor, petrolu
lui și geologiei, și Tudor Jianu. di
rectorul Protocolului d<n Ministerul 
Afacerilor Externe.

A fost de față S. Than, ambasado
rul Indiei la București, și membri 
ai ambasadei. (Agerpres)(Agerpres)

a „Cupei Davis“

(Agerpres)

cinema

vremea

(1) ; Brazilia — Islanda 2 
nada — Porto Rico 4—0.

pele Austriei și Ungariei. Echipa 
vest-germană este alcătuită din va
loroșii tenismeni Wilhelm Bungert, 
Christian Kuhnke, Jurgen Fassben
der și Hans Jurgen Pohmann. Repre
zentativa țării noastre va conta pe 
excelenții săi jucători Ilie Năstase și 
Ion Țiriac, secondați de Petre, Măr- 
mureanu și Sever Dron. Așadar., in 
perspectivă, meciuri spectaculoase. în 
urma cărora învingătorii se vor 
califica pentru turul următor : semi
finală interzonală, unde vor intilni 
echipa Indiei.

CICLISTUL SPANIOL 
OCANA, CONSTRlNS SA ABAN
DONEZE in „Turul Franței", al că
rui lider a fost timo de citeva etape, 
se află sub supraveghere medicală 
la spitalul din Luchon. Starea sănă
tății sale este satisfăcătoare. El nu 
suferă de fracturi cum existau te
meri la început după căzătura pe 
cobori șui virfului Mente. La exame
nul medical s-a constatat o contuzie 
toracică cu stare de șoc. Belgianul 
Eddy Merckx, acum din nou lider, a 
fost și el pe punctul de a abandona, 
fiind el Însuși lovit la genunchi și 
mai ales impresionat de accidentul 
rivalului său.

TN CADRUL CONCURSULUI IN
TERNAȚIONAL DE CAIAC-CA- 
NOE de la Brandenburg (R. D. Ger
mană), rezervat juniorilor. ECHI
PAJUL ROMÂNIEI a terminat în
vingător in proba de caia? 4. Pe 
locurile doi și trei s-au clasat echi
pajele din R. D. Germană. In proba 
de canoe 1 victoria a revenit ma
ghiarului Frey, urmat de Vasile 
(România).

La junioare. SPORTIVA ROMÂN
CA IVANOVA a ocupat~ locul trei 
în proba de carie 1. 
locuri in această probă s-au 
concurentele maghiare Horvath 
Raj nai.

pe primele 
situat 

Si

DUPĂ CUM TRANSMITE AGEN
ȚIA TASS, pefta IM DE OASPEȚI 
DE PESTE HOTARE, printre care 
conducători ai organizațiilor sporii-; 
ve din țările socialiste, președinți ai 
federațiilor sportive i 
precum și președintele 
internațional ” .
împreună cu aJți membri ai 
vor asista I A FINALELE

in ternaționale, 
_____...j Comitetului 
olimpic, A. Brundage, 

’ ■ i C.I.O.. 
LA FINALELE CELEI 
EDIȚII A SPART V 
POPOARELOR DIN

DE-A 5-A
CHIADEI
U.R.S.S., care vor avea loc între 15 
și 30 iulie la Moscova. In capitala 
sovietică vor sosi, de asemenea, de
legații ale comitetelor de organizare 
a Jocurilor Olimpice de ta Munchen 
și Sapporo.

TURUL CICLIST AL FRANȚEI a 
continuat marți cu desfășurarea eta
pei a 15-a pe ruta : Luchon—Super- 
bagneres (19.5 km). Primul a trecut 
linia de sosire spaniolul Fuente, cro
nometrat in 47'42". 
sament Van Impe 
Thevenet (Frânta) 
(Belgia) — 43’42". 
general individual 
irmat la 2'17" de .. . __ 
2'21’’ de Zoetemelk (Olanda).

Au urmat in cla- 
(Eelaia) — 43'08". 
- 48'10". Merckx 

în '
conduce Mere 
Van I-noe și

clasamentul 
:kx. 

la

PRONOSPORT
CÎȘTIGURTLE CONCURSULUI
NR. 23 DIX 11 IULIE 1971

CATEGORIA I : (13 rezultate)
1 variantă IO6 * a 38 000 lei

CATEGORIA a Il-a : (12 rezultate) 
6.60 variante a 6 &G9 lei.

CATEGORIA a III—a : ((îl rezul
tate) 105,50 variante a 642 lei.

ȘEDINțA COMITETULUI EXECUTIV 
AL CONSILIULUI CENTRAL
AL UNIUNII GENERALE

A SINDICATELOR DIN ROMANIA
Marți dupft-amiază » avut loc șe- 

d-nța Comitetului Executiv al Con
siliului Central al U.G.S.R. A fost 
prezentat și aprobat Planul de ac
țiuni care vor fi întreprinse de sin
dicate pentru aplicarea in viață a 
sarcinilor ce le revin din măsurile 
stabilite de Comitetul Executiv al 
C.C. al P.C.R. privind îmbunătățirea 
activității politico-ldeologice de edu
care marxist-lenlnista a membrilor 
de partid, a tuturor oamenilor mun
ci. Tn legă’ură cu aceste probleme. 
Comitetul Executiv n adoptat o scri
soare adresată Comitetului Centralul 
Partidului Comunist Român, perso
nal tova’âșului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al r.C.R.

în lumina concluziilor rezultate din

Vizitele delegației Guvernului 
Regal de Uniune Națională

al Cambodgiei
La Ministerul Afacerilor Externe 

au avut Ioc, marți dimineața, con
vorbiri oficiale intre Corneliu Mă- 
nescu, ministrul afacerilor externe, și 
Sarin Chhak. ministrul afacerilor 
externe, conducătorul delegației Gu
vernului Regal de Uniune Națională 
al Cambodgiei, care, la invitația gu- 
vernului Republicii Socialiste Româ
nia. face o vizită oficială de priete
nie în țara noastră.

După o lungă întrerupere se reia 
Balcaniada de ciclism, ale cărei în
treceri pentru cea de-a patra edi
ție vor avea loc la sfirșitul acestei 
săptămini la Sofia. Starturile probei 
de 10 km contratimp pe echipe și 
cursei pe circuit vor reuni rutieri din 
Bulgaria. Grecia, Iugoslavia. Româ
nia și Turcia.

Țara noastră va fi reprezentată la 
această importantă competiție de un 
lot avînd în frunte pe Tudor Va
sile. Constantin Grigore. Alexandru 
Sofronie și Vasile Selejan. Antreno
rul echipei noastre este Nicolae 
Voi cu.

Paralel cu întrecerile Balcaniadei 
de șosea. Ia Sofia se va desfășura un 
concurs de’ velodrom, unde pistarzii 
români vor fi reprezentați de Ște
fan Leibner, frații George și Florian 
Negoescu, Petre Dolofan și alții.

Proba individuală de spada 
cadrul campionatelor mondiale 
scrimă de la Viena a fost cîștigatâ 
de sportivul sovietic Grigori Kriss. 
Campion olimpic in anul 1964, Kriss, 
acum in virstâ de 31 de ani. reîn
noiește șirul victoriilor sale, aducind 
echipei U.R.S.S. a treia medalie de 
aur la actuala ediție a campionatelor 
lumii.

In turneul final, G. Kriss a obținut 
patru victorii și a fost urmat în cla
sament. de Nicola Granieri (Italia)
— 3 victorii, Rolf Edling (Suedia) — 
3 victorii, Sandor Erdos (Ungaria) — 
2 victorii, Hans Jacobsson (Suedia)
— 1 victorie și Viktor Modzalevski 
(U.R.S.S.) — 1 victorie.

De remarcat că nici unul din fi- 
naliștii campionatelor mondiale pre
cedente nu a reușit să se califice a- 
nul acesta in turneul final al probei 
de spadă.

Marți, în campionatul mondial de 
scrimă, a fost zi de odihnă. Astăzi 
întrecerile programează preliminari
ile probelor pe echipe la spadă și 
floretă (feminin).

ț

ț 
ț

Fiecare an. din cei trei de e- 
xiștență. a marcat pentru Fa
brica de mobilă din Vaslui, uni
tate care aparține de Combina
tul de exploatare și industriali
zare a lemnului Iași, o nouă 
treaptă in evoluția ei. Cifrele 
vorbesc de la sine : in 1968 vo
lumul producției globale era as 
60 400 000 lei. Iar în 1971 același 
indicator înregistrează 102 mi
lioane lei. în tlmn ce valoarea 
producției exoortate s-a triplat. 
Utilizarea mai bună a mașini
lor (de altfel, cu performante la 
nivelul celor mai moderne ma
șini din țările cu tradiție in fa
bricația mobilei), reorganizarea 
sectoarelor de producție, pentru 
folosirea judicioasă a spațiilor, 
folosirea materiilor și a mate
rialelor in mod chibzuit au de
terminat, firește, o creștere con
tinuă a producției și a calității 
acesteia. Tn toate sectoarele, ne 
toate cele 5 linii tehnologice (o- 
cupînd o suprafață de 23 000 me
tri Dâtrați) .s-a introdus sistemul 
transportoarelor cu role. „Practic 
— ne spune tovarășul Mihai Sa
va, inginerul-șef al întreprinde
rii — de la uscătorii și pină la 
sectarul de finisaj al mobilei, ne 
tot fluxul tehnologic, nici o piesă 
nu este transportata manual. Se 
evită astfel efortul fizic, dar și 
eventuala deteriorare a piese
lor. Tn vederea acoperirii mai 
judicioase a operațiilor a utili
zării chibzuite a materialului 
lemnos s-au întreprins însem
nate acțiuni de autodotare. Ast
fel. am proiectat și construit o 
mașină de șlefuit canturi cu 2 
benzi, dispozitive pentru mon-

a
C.C. al 

a guvernului din 8 Iulie
analiza făcută in ședința comună 
Comitetului Executiv al

.. ‘ * 
a.c., Comitetul Executiv al Consiliu
lui Central al U.G.S.R. a dezbătut și 
adoptat sarcinile ce revin sindicate
lor pentru Înfăptuirea și depășirea 
prevederilor de olan pe semestrul II 
a c. și pregătirea condițiilor de rea
lizare a planului pe anul 1972.

Lucrările ședinței Comitetului E- 
xecutiv al Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor din 
România au fost conduse de tovară
șul Virgil Trofin, membru al Comi
tetului Executiv, nl Prezidiului Per
manent al C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului Central al U.G.S.R.

După amiază, membrii delegației 
Guvernului Regal de Uniune Națio
nală nl Cambodgiei au vizitat cartie
re de locuințe din municipiul Bucu
rești.

Seara, oaspeții cambodgieni au ple
cat într-o călătorie în județul Bra-

• Săptăinîna nebunilor : PATRIA
9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15, BUCU
REȘTI — 9: 11,15; 13,30; 16,30;
13,45; 21, GRADINA DOINA — 
20,30.
• Neamul șoimăreștilor : SCALA
— 9,30; 12,30; 16; 19,30, GRADINA 
STADIONUL DINAMO — 20,30.
• Mihai Viteazul : FLAMURA — 
9; 12,30; 16; 19,30.
• O scrisoare pierdută : VITAN
- 15,30; 18, la grădină — 20,15.
• Darcl6e : DACIA — 8,45—20,15 
în continuare.
• Cîntecele mării : ARTA — 15,30; 
18, la grădină — 20,30.
• B. D. intră în acțiune : POPU
LAR — 15,30; 18, 20,15.
e S-a Întîmplat în recunoaștere : 
LUMINA — 9—13 tn continuare ; 
16; 13,15; 20,30.
a Cortul roșu : FEROVIAR - 
9,30; 12,30; 16; 19,30, TOMIS — 9,30;
12 30; 16,45, la grădină — 20.
• Facerea lumii : BUZEȘTI — 
15,30; 18; 20,30, la grădină — 20,30.
• Hello, Doily : CAPITOL — 9,30;
12.45; 16.30; 19.45, la grădină —
20,15.
• Un surîs în plină vară : AU
RORA — 9; 11.15; 13,30; 16; 18,15, 
la grădină — 20,30.
« Tudor : MUNCA — 15.30; 19.
• Tntilnire cu o necunoscută : 
FAVORIT — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
13,15; 20,30, MODERN — 8,30; 11; 
13.30; 16: 18,30. la grădină — 20,15, 
MELODIA — 8,45; 11; 13.30; 16; 
18.30; 20,45.
• Pădurea spînzuraților : VOLGA 
9.30; 12,30; 16,15; 19,15. RAHOVA — 
15,30; 19.

Timpul probabil pentru zilele de 
15. 16 și 17 iulie a.c. In țară : Vre
mea va fi instabila și se va răci 
ușor, mai ales in a doua parte a 
intervalului, exceptînd nord-estul 
țârii, unde la început se va menține 
călduroasă și in general frumoasă. 
Cerul va fi temporar noros. Se vor 
semnala ploi locale, mai ales sub 
formă de averse, însoțite de frecven
te descărcări electrice. Vîntul va 
prezenta intensificări trecătoare. 
Temperaturile minime vor fi cuprin
se între 7 și 17 grade, iar maximele 
între 19 și 27 grade în Maramureș.

re-

tarea oorpului de mobilă, insta
lații pentru ars deșeurile de 
lemn din fabrică și altele".

Colectivul unității, deși for
mat din mulți tineri muncitori, 
inclusiv cadre venite direct de 
pe băncile facultăților — profe- 
t>ionallce>ște împliniți aici — a 
reușit, intr-un timp scurt. 6ă e- 
xecute mobilă de calitate supe
rioară. S-au obținut bune 
zultate și in acțiunea de diver
sificare a producției. Apelăm 
și de astă dată la compararea 
unor cifre elocvente : in 1968 — 
2 tipuri de mobilă. în 1971 — 19 
tipuri de garnituri și combinații 
de piese. Garnitura „Ilva" — 
compusă dlntr-un dulap cu 3 
uși. o masă, scaune taplțate. di
van de oolț etc — fabricată din 
primul an. sensibil îmbunătățită 
sub raport calitativ — este so
licitată mereu de beneficiari in
terni.

Camera combinată „Elegant", 
formată din 19 piese furniruite 
cu mahon. este de așa manie-M 
făcută incit poate fi structurata 
functional și estetic în cel puțin 
trei variante. In raport cu gus
turile și cerințele cumpărătoru
lui. garnitura „Elegant" acoperă 
foarte bine spațiul unui apar
tament cu 2 camere. .Această 
garnitură este solicitată toi 
mai mult și de beneficiarii de 
peste hotare. Tn acest an. garni
tura „Elegant" este selecționată 
pentru Expoziția internațională 
de mobilă de la Moscova.

Ian cu VASILE
corespondentul „Scînteii'

Cronica zilei
Corneliu M&nescu. ministrul «fa

cerilor externe al Republicii Socia
liste România, a adresat o telegramă 
ministrului relațiilor externe al Re
publicii Columbia. Alfredo Vaaquez 
Carrizosa. prin care exprimă, în 
numele guvernului și poporului ro
mân, sentimente de sinceră compa
siune in legătură cu calamitățile na
turale din Columbia, care au provo
cat victime omenești și pierderi ma
teriale.

Cu prilejul celei de-a 50-a ani
versări a victoriei Revoluției Popu
lare Mongole, la cinematograful „Ca
pitol" din Capitală a avut loc marți 
seara un spectacol de gală cu fil
mul „Ginerele", producție a studio
urilor mongole, care redă aspecte din 
opera de transformare socialistă a 
țârii.

Au fost prezenți Damdinnerenghiin 
Bataa, ambasadorul R. P. Mongole 
la București, 
diplomatice si 
diplomatic.

șefl al unor misiuni 
membri ai corpului

iulie a.c., s-au deschisDurninică, 11 
la Cluj cursurile de vară organizate 
de Societatea de științe istorice din 
Republica Socialistă România pentru 
profesorii de istorie din învățămîntul 
liceal și Învățămîntul de cultură ge
nerală.

La invitația Ministerului Industriei 
Lemnului, a sosit in Capitală dr. Mo
hamad Bagher Bayat, subsecretar in 
Ministerul Resurselor Naturale al 
Iranului.

în timpul șederii in țara noastră, 
oaspetele va purta convorbiri pri
vind stadiul actual și perspectivele 
dezvoltării cooperării româno-jra- 
niene în domeniul economiei fores
tiere și industriei lemnului și va vi
zita unități din această ramură.

• Bătălia de pe Neretva : BU- 
CEGI — 16,30, la grădină — 20,30.
• Haiducii : CINEMATECA (sala 
Union) — 9; 10,45; 12,30; 14,15; 16; 
18,30; 20,30.
• Program de desene animat» 
pentru copil : DOINA — 10.
• Bătălia pentru Alger : DOINA
— 11,30; 13,45; 16; 18,45; 20,30.
• Treci pragul : COSMOS — 15,30; 
18: 20,15.
• Iubire : MOȘILOR — 13,45; 
17,45; 20.
• Din nou despre dragoste : UNI
REA — 16; 18,15.
• Haiducii lui Șaptecai ; Zestrea 
domniței Ralu : GRĂDINA UNI
REA — 20,30.
• Romeo și Julieta : CENTRAL
— 9,30; 12,45; 16,15; 19,30.
• Renegata : VIITOP.UL — 15,45: 
16; 20,15.
• Ceaikovskl : GRIVITA — 9; 12 
16; 19,30.
• Eliberarea : TACEA — 16; 19,15
• O floarea și doi grădinari 
FLACÂRA - 9; 12,30; 16; 19,30. 
ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE
— 15,30; 19, VICTORIA — 9; 12,30; 
16; 19,30, FLOREASCA — 11; 15,30: 
19.
• Inteligență cifrată ; Gimnastică 
și fantezie ; Sugestie șl psihologie: 
Raliul morții : Leul : Dănilă Pre
peleac : TIMPURI NOI — 9—20.15 
în continuare.
• Secretul din Santa Vittoria :
PROGRESUL — 15,30; 18; 20,15,
FERENTARI — 15; 17,45; 20,15.
• Greșeala fatală : SALA PALA
TULUI — 17,15 (seria de bilete — 
3751); 20,15 (seria de bilete — 3753), 
EXCELSIOR - 9; LI,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45, LUCEAFĂRUL — 8,45; 
11.15; 13,30; 16; 13,30; 21. FESTI
VAL — 8,45; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21.
• Cinci pentru infern : LARO- 
MET — 15.30: 17,30; 19,30.
e Greșeala regelui : CRINGAȘI — 
16; 18: 20.

Transilvania și nordul Moldovei șj 
intre 24 și 32 grade in celelalte re
giuni. In București : Vremea va fi 
in general frumoasa și călduroasă în 
prima parte a intervalului. Apoi va 
deveni ușor instabilă. Cerul va ii 
variabil, favorabil ploii sub formă de 
averse in a doua parte a intervalului. 
Vint slab pină la potrivit. Tempera
tura se menține ridicată.

unui document al Departamentului de Stat
Multiplele turnee in .curs, în care 

sint angrenate numeroase personali
tăți de prim plan ale Administrației 
S.U.A.. ar indica — potrivit afirma
țiilor oficiale — că ne aflăm in 1’ața 
unor încercări de mai atentă studie
re a realităților, de reexaminare a 
diferitelor opțiuni și alternative ex
terne — cu deosebire in ce privește 
problemele sud-estului asiatic, punct 
nevralgic al Întregii politici a S.U.A., 
aflată, in această parte a lumii, după 
cum se știe, intr-un categoric im
pas.

Eșecurile succesive pe care le su
feră această politică au fost și mai 
pregnant puse in evidență in ultime
le săptămini prin dezvăluirile publi
ce asupra unor acțiuni oficiale, care 
demonstrează, fără putință de echi
voc, caracterul agresiv, premeditat, 
al întregului angrenaj al implicării 
militare a S.U.A. in Vietnam. Toc
mai in lumina acestei realități cru
de începe să se facă tot mai puter
nic simțită necesitatea unei depășiri 
a imobilismului ce a caracterizat 
pină acum politica oficială america
nă, se profilează tentative de tardive 
explicații șl justificări — în măsura 
în care acestea maj pot convinge pe 
cineva — căutări în direcția reface
rii, cit de cit, a unui prestigiu 
serios compromis și, in ultimă in
stanță, tendințe chiar ale unei anu
mite readaptări pentru a se găsi 
răspunsuri mai adecvate ta o situa
ție, astăzi, practic, fără ieșire.

La Departamentul de Stat acest 
proces de reajustare a început acum 
citeva luni, o dată cu publicarea unui 
voluminos document intitulat „DI
PLOMAȚIA DECENIULUI ’70". în
tocmit de un grup de experți. Documentul - -■ -
destulă 
deschis 
Stat a 
decenii _______ _____
lă și sclerozare a organelor sale vi
tale". In vederea remedierii acestei 
situații se recomanda „efectuarea 
unui sistematic proces de identifica
re mai exactă a problemelor, intere
selor si priorităților întregii activități 
externe a guvernului Statelor Unite".

„Are această politică vreun sens,

sublinia, printre altele, 
sinceritate și în 
că „Departamentul 

suferit in ultimele < 
o atrofiere

. cu 
m<xl 

de 
două 

intclectua-

Sărbătoarea națională
a Franței

dimi- 
fortâ-

demnă 
au fer- 

uni-
ei ce 

gi nd ir ea 
și au

o viață 
muncesc 

progresistă 
exercitai o puter-

La H iulie 1789, la ora 5.15 
nea ța, orologiul cu clopote din ___
reața Bastille! a bătut ultimul său 
sfert de oră. Apoi, gloanțele revolu
ționarilor l-au ciuruit cadranul, i-au 
imobilizat mecanismul. In acel mo
ment, timpul Bastiliei a fost oprit în 
loc. Lua sfirșit o epocă, Începea bă
taia rapidă a orelor Revoluției 
franceze. Prin lovitura dată despo
tismului și reacțiunii feudale, prin 
doborirea monarhiei absolute și in
stituirea republicii, această revoluție 
a produs o cotitură radicală in des
tinele poporului francez. Totodala, 
Ideile Revoluției franceze despre 
condiții sociale de libertate, ega
litate și fraternitate, de drepturi 
democratice 
pentru cei 
tilizat 
versală v. — ----------- _
nică influență asupra dezvoltării so
ciale. împreună cu toți oamenii îna
intați, poporul român cinstește tradi
țiile de luptă revoluționară și demo
cratică ale poporului francez, acordă 
o înaltă prețuire capacităților crea
toare și marelui său aport la tezaurul 
civilizației și culturii universale.

...In zilele noastre, capitala Franței 
cuprinde, cu suburbiile și cu așa-nu- 
mita regiune pariziană, o imensă 
aglomerare umană cu aproximativ 9,5 
milioane locuitori, ceea ce reprezintă 
aproape o cincime din întreaga popu
lație a țării. Inimă și creier al Fran
ței, Parisul este totodată o mare 
forță economică. Milioanele de mun
citori și specialiști care muncesc si 
trăiesc in regiunea pariziană parti
cipă intr-un fel sau altul la tot ceea 
ce se produce și oe creează in Franța 
contemporană, de la avionul super
sonic „Concorde" la industria auto
mobilelor, de la electronică și infor
matică la cele mai noi cercetări in 
domeniul combaterii cancerului.

Franța cunoaște în paralel un am
plu efort de descentralizare a econo
miei, de dezvoltare a unor regiuni 
care n-au cunoscut încă fluxul proas
păt al industrializării. Astfel, pe țăr
mul Mediteranei, nu departe de Mar
silia. se află în construcție un mare 
centru industrial care va concentra 
citeva mari obiective ale industriei si
derurgice și chimice. Proiectată in 
perspectiva anului 2.000. această zonă 
va atrage peste 2 milioane locuitori 
la sfirșitul secolului.

Am călătorit in ultimele zile de-a 
lungul Senei pină la estuarul prin 
care aceasta se varsă în mare. De-a 
lungul drumului, la Mantes, la 
Rouen și pinâ in marele port Le 
Havre, am întilnit o serie de uzine 
ale industriei de automobile, fabrici 
de ciment și materiale de construcții. 
De pe faleza din Honfleur am priv't 
navele care treceau prin canalul navi
gabil, indreptindu-se spre Ocean, una 
din imaginile bogatelor relații comer
ciale și economice pe care Franța le 
întreține și le dezvoltă cu numeroa
se țări ale lumii.

în acest context, se cuvin evocate 
bunele relații care există între Româ
nia si Franța. Prietenia și colabo
rarea româno-franceză au o ir?.-’ 
ditie izvorîtă nu numai din afi
nitățile de limbă și cultură, ci 

din aspirațiile spre i
celor două popoare.

spiritele înaintate. î
ționarii celor două popoare 
sprijinit '. " ’ . ‘
promovarea idealurilor de libertate, 
pentru dezvoltarea culturală și pro
gres social.

Așa cum este știut. România, pu- 
nind la baza politicii sale externe 
prietenia frățească cu toate țările so
cialiste, dezvoltă, de asemenea, rela
ții cu celelalte țări, in spiritul co
existenței pașnica. De baza egalită''i 
in drepturi, respectării independenței 
și suveranității naționale, neameste
cului în treburile interne și avanta
jului reciproc.

Pe această bază, tradiționalele re
lații prietenești româno-franceze *e 
dezvoltă fructuos : îndeosebi in ulti
mii ani. au cunoscut un nou avint 
schimburile, pe planuri multiple, din
tre țările noastre, precum și conlu- 

progres
Nu o
revolu-

............ - s-au reciproc în lupta pentru

e

sau nu ? — aceasta este inirebarea 
la care se simte nevoia acută a unui 
răspuns", releva o oficialitate din De
partamentul de Stat, și tocmai in 
lumina acestei necesități trebuie privi
tă intensificarea activității diploma
tice a S.U.A. De fapt, răspunsul la 
întrebarea amintită l-a dat. de mult, 
întreaga evoluție a evenimentelor 
din Vietnam, din celelalte țări ale 
peninsulei Indochina, iar. foarte re

CORESPONDENȚA 
DIN WASHINGTON

cent, publicarea documentelor secre
te ale Pentagonului a edificat și mai 
mult opinia publică din S.U.Ă.. ca 
și din alte țări ale lumii. Ca atare, 
întrebarea trebuie reformulată — in 
sensul cum intenționează să acțione
ze oficialitățile americane in fața 
unor realități de netăgăduit si. mai 
ales, ce curs intenționează sâ adopte 
în privința noilor propuneri realiste, 
clare, rezonabile ale Guvernului Re
voluționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud ? Acestea sint 
condițiile în care au loc turneele, in 
curs de desfășurare, ale vicepre
ședintelui Spiro Agnew, ministrului 
apărării Melvin Laird și consilieru
lui prezidențial pentru problemele 
securității naționale, Henry Kissinger.

Itinerarul vicepreședintelui S.U.A. 
cuprinde Coreea de sud. Singapore, 
precum și o serie de țări arabe si 
africane. Spania și Portugalia : cel al 
ministrului apărării — Japonia și 
Coreea de sud ; in timp ce Kissinger 
are ca puncte de escală Vietnamul 
de sud. Tailanda. India. Pakistan și 
Franța, respectiv Parisul, unde se 
desfășoară conferința cvadripartită în 
problema vietnameză.

Oficialitățile americane au făcut 
cunoscut că aceste turnee au drept 
scop „de a ține ia curent Administra
ția cu ceea ce gindesc unele târî 
despre politica externă a S.U.A.» si 
fă cei Irej „au doar sarcina de • 

<rarea pe arena internațională pentru 
destindere și pace.

La această evoluție pozitivă a con
tribuit considerabil vizita pe care a 
făcut-o anul trecut în Franța pre
ședintele Conciliului de Stat 
.il României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Contactele și convorbi
rile pe care le-a avut cu președin
tele George» Pompidou, cu celelalte 
personalități ale vieții politice, eco
nomice și culturale franceze, intilni- 
rile cu populația Parisului și a altor 
centre din Franța au făcut ca aceas
ta vizită — ca și vizita pe care a 
făcut-o in mai 1968 in România pre
ședintele de atunci al Franței, gene
ralul Charles de Gaulle — să se în
scrie ca un moment de cea mai 
mare Însemnătate în dezvoltarea re
lațiilor de prietenie și colaborare 
reciproc avantajoasă dintre cele 
două țări.

Dorința comună de a dezvolta co
laborarea — exprimată cu prilejul a- 
cestor vizite — se concretizează in 
diferite acțiuni de cooperare în
tre cele două țări, pe plan eco
nomic, industrial, tehnico-științific. 
Astfel, cea de-a treia sesiune a 
Comisiei mixte guvernamentale de 
cooperare româno-franceze, care a 
avut loc In luna ianuarie, a putut 
consemna cu saltafactie că nu • 
mai in perioada ultimului an au 
fost perfectate acțiuni de cooperare 
în domeniile industriei de auto
mobile, ale aeronauticii, transportu
rilor. mașinilor-unelte, chimiei șl în 
alte domenii. A fost de asemenea re
levată sporirea schimburilor comer
ciale româno-franceze. Cu același pri
lej, au fost evidențiata, de asemenea, 
noi domenii de colaborare viitoare, 
reciproc avantajoasă, atit în relațiile 
bilaterale, cit și în terțe țări. In ce 
privește colaborarea științifică, au 
fost scoase în relief progresele înre
gistrate in principal in domeniile chi
miei. utilizării energiei nucleare in 
scopuri pașnice, agriculturii, calculu
lui automat etc.

în luna aprilie a.c.. mii șl mii de 
francezi au putut admira produse 
ale industriei ușoare și alimentare 
expuse în standul românesc de la 
tradiționalul Tirg al Parisului. De 
asemenea, in urmă cu 3 săptămini. 
România a participat, printre alte 25 
de țări, la marea expoziție interna
țională din domeniul mașinilor tex
tile deschisă la Poarta Versail- 
les-ului.

Ca țări europene. România și Fran
ța sint profund interesate in asigura
rea păcii și securității pe continent. 
In acest sens, cele două țări consi
deră— așa cum s-a arătat in Declara
ția româno-franceză — că, pe baza u- 
nui proces evolutiv, politica blocurilor 
va trebui să facă loc unei organizări 
de securitate, reclamind un sistem de 
angajamente și măsuri concrete, care 
să excludă folosirea forței și să asi
gure dezvoltarea pașnică a statelor 
europene, intr-un climat de destinde
re, înțelegere și cooperare. Cele două 
țări subliniază că edificarea securitâ- 

. ții europene trebuie să fie opera tu-< 
turor statelor interesate. Totodată', 
cele două țări se pronunță pentru 
încetarea cit mai curind posibil a răz
boiului din Vietnam, pentru regle
mentarea pașnică a conflictului din 
Indochina, pe baza acordurilor de lu 
Geneva : pentru înfăptuirea univer
salității O.N.U.. pentru realizarea de 
progrese in domeniul dezarmării, in 
primul rind a celc-i nucleare.

Dezvoltarea largă a legăturilor ro
mâno-franceze răspunde dorinței 
c-^’or două popoare de a adinei tra
diționala prietenie dintre ele, pre- 
cum și intereselor păcii, secu
rității și colaborării internaționale.

...Azi. 14 iulie. Parisul si intreag i 
F'-ank’i cunosc atmosfera entu
ziastă a marilor sărbători. Ca in fie
care an. mii si mii d*> francezi > ■ 
vor adun? în Piața Bastiliei. pentru 
a evoca idealurile de dreptate, li
bertate si progres pentru care s-a 
jertfit eroica generație de la 1789.

Paul DIACONESCU

asculta, înregistra și informa apoi pe 
președintele Nixon". Totodată, s-a 
anunțat că nu vor ti publicate comu
nicate comune, precauție izvorîtă, po
trivit cercurilor presei, din dorința 
de a se evita să se facă publicitate 
in jurul unor posibile și previzibile 
deosebiri^ de vederi sau discuții mai 
puțin plăcute intre demnitarii ame
ricani și șefii unor state cuprinse în 
itinerarele lor. Aceste aprecieri s-au 
dovedit pină acum, cel puțin în parte, 
juste. Dacă Ia Seul, vicepreședintele 
Agnew a reușit să „convingă" gu
vernanții Coreei de sud să nu-și re
tragă cei 52 000 de mercenari din 
Vietnamul de sud, promițîndu-le în 
schimb sporirea „ajutoarelor" milita
re. in schimb la Tokio. Melvin Laird 
nu a reușit să obțină din partea Ja
poniei un angajament ferm de >-si 
spori ajutorul militar și contribuția 
financiară la întreținerea așa-numi- 
tului „sistem de ăpărare asiatic". 
Sint tirguieli despre care, in nici un 
caz. nu, se poate afirma că se înscriu 
pe linia intereselor restabilirii păcii 
și care, pe buna dreptate, golesc de 
conținut afirmațiile referitoare ta do
rința și necesitatea unor „revizuiri" 
ale pozițiilor de pină acum.

Vicepreședintele Agnew a făcut 
cunoscut presei. înaintea începerii 
turneului său. că se află în posesia 
unor importante mesaje ale președin
telui Nixon, pe care le va înmîna 
unora dintre șefii de state si guverne 
cu care se va intilni. Presa america
nă subliniază că oricare ar fi con
ținutul lor sau declarațiile de Intenții 
privind politica S.U.A. față de Asia, 
dacă aceasta nu se va schimba radi
cal. nu va dovedi flexibilitate, capa
citatea de a recunoaște deschis gre
șelile trecutului și nu se vor lua mă
suri pentru a se ajunge la o soluție 
politică a războiului din ‘ 
este greu ’ 
revizuire 
mentelor 
solda cu 
telectuale 
tale", de _ ____
Departamentului de Stat.

------------ — Vietnam, 
de presupus că procesul de 
a priorităților și angaja- 
externe ale S.U.A. se va 
înlăturarea „atrofierii' in
și sclerozării organelor vi
oare vorbește documentul

C. ALEXANDROAIB
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VIETNAMUL DE SUD

Atac al forțelor 
patriotice 

în suburbiile 
Saigonului

SAIGON 13 (Agerpres). — Unită- 
t>le Guvernului Revoluționar Proi i- 
Toriu al Republic'! Vietnamului de 
Sud au lansat, in ultimele 24 de ore. 
puternice atacuri împotriva pozițiilor 
trupelor americano-saigoneze. Astfel, 
patrioții sud-vietnamc zi bu atacai cu 
rachete și grenade două unități ina
mice staționate in suburbiile de vest 
aie Saigonului, prorocind inamicului

Comandamentul armatei saigoneze 
■ anunțai, dc asemenea, că in cursul 
unor puternice angajamente militare 
cu detașamentele patrioților. in zona 
I. Minh. zece soldați saigonezi au 
fo<st uciși, -.ar alți 14 au fost răniți.

Agențiile de presă relatează, pc de 
• ’■ă parte, că forțele patrioților sud- 
x :etnamezi din provincia Quang 
Ngai au doborit un elicopter al tru
pelor americane.

Acțiuni teroriste 
ale trupelor americane 
si saigoneze împotriva 

populației civile
HANOI 13 (Agerpres). — „Comitetul 

pentru anchetarea crimelor de răz
boi comise de imperialiștii americani 
$i de acoliții lor in Vietnamul de 
.'■;d“ a dat publicității un comunicat 
in care condamnă noile acțiuni tero- 
r ste întreprinse de forțele S.U.A. și 
de regimul saigonez împotriva popu
lație: civile sud-vietnameze — anun- 
ț<j agt nția V.N.A. Punindu-și în apli
care a$a-zisul plan de „pacificare", 
arată comunicatul, (rupcle agresoare 
americane și cele ale administrației 
marionetă de la Saigon și-au inten
sificat in ultimul timp aceste acțiuni, 
prorocind moartea a numeroși cetă
țeni sud-vietnamezi și distrugind 
sate Întregi. In cursul operațiunilor 
pe care le-au lansat in perioada de
cembrie 1970—mai 1971, forțele saieo- 
neze au ucis 2 411 țărani din provin
ciile Rach Gia și Camau. Alți 650 
de locuitori pașnici ai provinciilor 
Quang Nam, Binh Dinh și Phu Yen 
au fost, de asemenea, victimele acțiu
nilor teroriste comise de trupele re
gimului Thieu. cu sprijinul forțelor 
S.U.A.

Bombardamentele întreprinse de 
a-iația americană asupra divereeJor 
regiuni ale Vietnamului de sud au 
cauzat daune extrem de mari popu
lației civile. Comunicatul mențio
nează că forțele S.U.A. continuă să 
folosească pe scară largă substanțele 
chimice in cursul operațiunilor mili
tare. distrugind culturile agricole și 
prorocind, totodată, numeroase vic
time in rindul populației civile sud- 
vietnameze.

★
WASHINGTON 13 (Agerpres). — 

Surse din anturajul președintelui Ni
xon. citate de agenția Associated 
Press, au afirmat marți că ..au exis
tat- anumite discuții" in legătură cu 
posibila demisie a șefului delegației 
americane la convorbirile cvadripar- 
tite de la Paris in problema vietna
meză. David Bruce, dar că „nu s-a 
ajuns la o decizie finală". Afirmațiile 
au fost întărite și de comentatorul 
relei mai mari rețele de televiziune 
americane — ..N.B.C." — care, in- 
tr-una din emisiunile sale, a anun
țat că David Bruce va demisiona in 
următoarele ci te va zile.

Cea de-a 281-a aniversare a victoriei de la Boyne, a lui Wilhelm de Oranla, 
asupra irlandezilor catolici — sărbătorită luni de protestanții din Ulster — a 
fo<t marcată de numeroase incidente soldate cu moartea unui militar bri
tanic și rănirea mai multor persoane, la Belfast și in alte orașe ale Irlandei 
de nord. Autoritățile britanice au mobilizat 15 000 de militari pentru a asi
gura menținerea calmului in timpul manifestațiilor. Agravarea situației din 
Irlanda de nord in ultima săptămină a avut ecou și in Parlamentul brita
nic. Deputata nord-irlandeză Bernardette Devlin a cerut luni o anchetă pu
blică in legătură cu uciderea a doi civili, la Londonderry, in cursul ciocni
rilor de săptâmina trecută. Cererea acesteia a fost insă respinsă de repre
zentantul Ministerului Apărării al Marii Britanii. în fotografie : baricade de 
sirmă ghimpată, ridicate de soldații britanici, ca urmare a recrudescenței 

incidentelor

R.F.G. va folosi 
titulatura oficială 
a R. D. Germane
BONN 13 (Agerpres). — Purtăto

rul de cuvint oficial al Cabinetului 
R. F. a Germaniei, Conrad Ahlers, a 
anunțat, in cadrul unei conferințe de 
presă, că guvernul vest-german a dat 
dispoziție tuturor instituțiilor din țară 
să folosească in toate împrejurările 
denumirea oficială a Republicii De
mocrate Germane. Noua dispoziție în
locuiește instrucțiunile anterioare, 
care interziceau folosirea acestei ti
tulaturi.

Moțiune privind dizolvarea 
anticipata a parlamentului 

austriac
VIENA 13 (Agerpres). — Parlamen

tul austriac va hotărî in zilele ur
mătoare dizolvarea sa înainte de 
expirarea actualei legislaturi. O mo
țiune in acest sens a fost depusă la 
biroul parlamentului de către frac
țiunea Partidului socialist. Fracțiunea 
Partidului liberal s-a pronunțat în fa
voarea moțiunii, astfel incit majori
tatea simplă necesară pentru adopta
rea legii privind dizolvarea parla
mentului este deja asigurată.

Premierul Sato despre unele aspecte 
ale politicii interne și externe a Japoniei

TOKIO 13 (Agerpres). — în prima 
sa conferință de presă după reorga
nizarea cabinetului japonez, premie
rul Eisaku Sato a reafirmat că Ja
ponia nu se va înarma cu arme nu
cleare și va respecta angajamentele 
anterioare de a nu fabrica, deține sau 
permite staționarea de arme nucleare 
pe teritoriul său. EI și-a exprimat, 
totodată, încrederea că S.U.A. vor 
respecta aceste trei principii — re
latează agenția Kyodo. Sato a decla
rat, in continuare, că Japonia nu va 
exporta arme și muniții și nu va tri
mite trupe peste hotare nici chiar in 
contextul existenței tratatului de 
securitate japono-american, precizind 
că a informat despre acest lucru p* 
ministrul american al apărării, Mel
vin Laird.

Abordind problema reevaluării ye
nului. premierul japonez a spus că 
guvernul său va menține cursul ac
tual al monedei naționale.

Referindu-se apoi la relațiile din
tre Japonia și China, Eisaku Sato a 
afirmat că guvernul pe care-1 prezi

dează nu poate adopta o poziție tot 
atit de limpede ca cea adoptată de 
partidul Komei, care, după cum s-a 
anunțat, declară că „există o singură 
Chină, iar guvernul R. P. Chineze 
este singurul guvern legitim care re
prezintă poporul chinez ; Taiwanul 
este o provincie a Chinei și o parte 
inalienabilă a teritoriului chinez. Pro
blema Taiwanului este o problemă in
ternă a Chinei". Premierul Sato a 
susținut, dimpotrivă, așa-numita teză 
a celor două Chine, care constituie, 
de fapt, un amestec in afacerile in
terne ale Republicii Populare Chi
neze.

*
Agenția China Nouă anunță că la 

Niigata (Japonia) a luat ființă o U- 
niune pentru restabilirea relațiilor 
diplomatice intre Japonia și R. P. 
Chineză. La mitingul care a prece
dat crearea acestei uniuni au par
ticipat peste 900 de persoane, repre
zentanți ai diverselor cercuri din 
Prefectura Niigata.

„NAȚIONALIZAREA MINELOR DE CUPRU ESTE 
0 VICTORIE A POPORULUI CHILIAN"

— declară secretarul general al P. C. din Chile, Luis Corvalan
SANTIAGO DE CHILE 13 (Ager

pres). — „Naționalizarea minelor de 
cupru constituie o parte a procesu
lui de transformări care deschide 
calea spre socialism" — a declarat 
secretarul general al Partidului Co
munist din Chile. Luis Corvalan. 
Luind cuvin tul in cadrul ședinței 
Congresului Național in cursul căreia 
a fost adoptat amendamentul con
stituțional privind naționalizarea 
minelor de cupru, Corvalan a 
spus : Aceasta este o zi a victoriei

poporului chilian, intrucit parlamen
tul a adoptat ceea ce poporul a do
rit timp de mulți ani. Comuniștii chi
lieni iși pot aminti cu mindrie că pri
mul proiect (le naționalizare a mine
lor de cupru a fost prezentat Sena
tului de către reprezentanții parti
dului lor. Dc acum, a continuat Luis 
Corvalan, Republica Chile va dis
pune singură de bogățiile sale, na
ționalizarea va învinge, iar muncito
rii vor cîștlga lupta pentru sporirea 
producției.

Situația din Maroc
• Dezvăluirile ziarului „La Depeche", asupra modului în care a fost pre
gătită recenta lovitură de stat • Bilanțul incidentelor • Mobilizarea rezer

viștilor • Portul Casablanca sub autoritatea armatei

RABAT 13 (Agerpres). — Referin
du-se la modul in care a fost pregă
tită recenta tentativă de lovitură de 
stat, ziarul marocan „La Depeche" 
relatează că, înainte de 10 iulie, colo
nelul Ababu, comandantul Școlii mi
litare de la Aharmumu, a obținut 
aprobarea ca elevii acestei școli să 
efectueze manevre in regiunea Ben 
Slimane, pe axa rutieră Rabat-Casa- 
blanca. în felul acesta, rebelii au 
avut la dispoziție opt tone de mu
niții. încărcate in 15 camioane.

Potrivit unui prim bilanț dat pu
blicității la Rabat, în cursul inciden
telor care au avut loc simbăta tre
cută la palatul Skhirat și-au pierdut 
viața 186 de persoane, dintre care 
158 de rebeli și 28 militari și civili 
aflați la recepție.

Autoritățile marocane au precizat, 
totodată, că au fost arestate 650 de 
persoane sub acuzația că ar fi spri
jinit forțele rebele.

Luni seara, șeful statului major al 
forțelor armate regale marocane a 
emis un ordin de mobilizare a rezer
viștilor, informează agenția A.F.P. 
Aceștia vor trebui să se prezinte, la 
data și locul ce li se vor indica, pen
tru o perioadă de instrucție de 30 de 
zile.

Portul Casablanca a fost trecut, 
începind de luni după-amiază, sub 
autoritatea armatei regale marocane, 
care controlează toate căile de acces 
și asigură o strictă supraveghere — 
anunță agențiile de presă. Directorul 
civil al portului, Seddick Abou 
Ibrahimi, a fost înlocuit cu un ofi
țer din marina regală.

Agenția France Presse menționea
ză că autoritățile marocane au luat 
această măsură pentru a preveni o 
eventuală fugă a persoanelor impli
cate in tentativa de lovitură de stat 
din Maroc.

★
Hassan Sabri El Kholy, reprezen

tant personal al președintelui R.A.U., 
Anwar Sadat, a sosit luni seara la 
Rabat. Potrivit agenției France Pres
se. el va inmina regelui Hassan al 
11-lea un mesaj din partea șefului 
statului egiptean.

★
Regele Hussein al Iordaniei și-a 

Încheiat marți vizita la Rabat, ple
ci nd spre Amman. Suveranul iorda
nian a avut convorbiri cu regele 
Hassan al II-lea al Marocului in le
gătură cu situația din această țară, 
după tentativa eșuată de lovitură de 
stat.

ORIENTUL APROPIAT
Convorbiri egipteano- 

iugoslave
BRIONI 13 (Agerpres). — Preșe

dintele R. S. F. Iugoslavia, Iosip 
Broz Tito, a primit marți, la Brioni, 
pe Mahmud Riad, vicepremier și mi
nistru al afacerilor externe al Repu
blicii Arabe Unite, care întreprinde 
o vizită în Iugoslavia. Cu acest prilej, 
a avut loc o convorbire prietenească, 
menționează agenția Taniug. Minis
trul Riad a transmis președintelui 
Tito un mesaj din partea președinte
lui Anwar Sadat.

Pe de altă parte, la Belgrad 
au început convorbirile dintre 
Mahmud Riad, vicepremier și mi
nistru de externe al R.A.U., și Mirko 
Tepavaț, secretarul de stat iugoslav 
pentru afacerile externe. Potrivit a- 
genției Taniug, obiectul convorbiri
lor il constituie o serie de proble
me internaționale, legate îndeosebi 
de situația din Orientul Apropiat, 
precum și chestiuni ale colaborării 
bilaterale.

Noul Comitet Executiv 
al Consiliului Național 

Palestinean
CAIRO 13 (Agerpres). — Partici- 

panții la cea de-a noua sesiune a 
Consiliului Național Palestinean au 
ales marți Comitetul Executiv com

pus din 13 membri, care preia toate 
atribuțiile Comitetului Central al 
Organizației pentru Eliberarea Pales
tinei. desființat.

în același timp, participanții au 
aprobat crearea unui comandament 
militar unificat, a unui consiliu su
perior pentru informații, precum și a 
unui fond comun pentru toate orga
nizațiile de rezistență. Toate aceste 
organisme urmează să-și desfășoare 
activitatea sub supravegherea Comi
tetului Executiv.

Ofensiva armatei 
iordaniene împotriva 

fedainilor
AMMAN 13 (Agerpres). — Un co

municat al Comandamentului general 
al forțelor rezistenței palestinene, dat 
publicității la Beirut, anunță că uni
tăți ale armatei iordaniene au lan
sat. in zorii zilei de marți, o ofen
sivă de mare anvergura împotriva 
bazelor fedainilor din regiunea Aj- 
loun și din Valea Iordanului. La o- 
fensivâ participă, potrivit comunica
tului, unități de blindate ale armatei 
regale, sprijinite de artilerie grea și 
infanterie.

Potrivit, comunicatului, atacul are 
ca obiective pozițiile deținute de fe- 
daini la cinci kilometri de Jerash, in 
localitățile Somiah și Chkeibah, din 
sectorul Ajloun—Jerash și Karameh 
din Valea Iordanului.
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Convorbirile sovieto-a- 
mericane asupra folosirii 
exploziilor nucleare in 
scopuri pașnice au inTCPut |a 
Washington. Convorbirile, relatează 
agenția T.A.S.S.. constituie o conti
nuare a schimbului de păreri dintre 
U.R.S.S. și S.U.A.. care a avut loc 
'n aprilie 1969 la Viena și in fe
bruarie 1970 la Moscova.

agențiile de presă transmit:
transportului peste graniță al utila
jelor petroliere, la care s-au dedat in 
ultima perioadă companiile străine 
din țară.

Un comunicat al Partidu
Iui African al Independen
ței din Guineea Portugheză și Insu
lele Capului Verde difuzat în capita
la algeriană informează că forț--'.e 
P.A.I.G.C. au lansat la sfirșitul Iun? 
trecute puternice atacuri asupra oo- 
zițiilor deținute de trupele coloniali^- 
te in orașele Bissau și Bafata Deta- 
jamentele P.A.I.G.C. — menționează 
comunicatul — au atacat instalațiile 
militare, clădirile administrației co
lonialiste. precum și aeroportul de 
ia Bissau, utilizat de trupele portu
gheze. provocând inamicului pierderi 
grele în oameni și echipament mi
litar.

Convorbirile S.A.L.T. Marț1
* avut loc la ambasada S.U.A. din 
Helsinki cea de-a doua ședință de 
lucru din cadrul actualei runde a 
convorbirilor sovieto-americanc asu
pra limitării cursei înarmărilor stra
tegice (S.A.L.T.). Următoarea ședință 
a convorbirilor S.A.L.T. va avea loc 
marțea viitoare, la sediul ambasadei 
U.R.S.S. efin capitala Finlandei.

Tradiționala intîlnire a 
parlamentarilor »> a aHor re’ 
prezentanți ai opiniei publice din 
țările baltice și din nordul Europei 
a început la Wamemunde. in apro
piere de Rostock. Iau parte reprezen
tanți din Uniunea Sovietică. R.D. 
Germană. Polonia. Finlanda. Suedia. 
Danemarca, Norvegia și Islanda. Par
ticipanții vor efectua un schimb de 
opinii asupra situației internaționale 
actuale și a căilor de rezolvare a pro
blemelor privind apărarea păcii, in- 
•Yrirea securității in Europa și co
laborarea dintre țările europene.

Kim Ir Sen, ■'^eterul eenersi 
al C.C. al Partidului Muncii din 
Coreea, președintele Cabinetului de 
Miniștri al R.P.D. Coreene, a primit 
delegația de partid și guvernamen
tală a R. P. Chineze, condusă de 
Li Sien-nien, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. Chinez, vice
premier al Consiliului de Stat, care 
se află in vizită in această țară cu 
prilejul celei de-a 10-a aniversări a 
semnării Tratatului de prietenie, co
laborare și asistență mutuală dintre 
cele două țări. Cu acest prilej, a a- 
vut loc o convorbire prieteneasca, in
formează Agenția Centrală Telegra
fică Coreeană.

După Siria, Libanul va 
cere inițierea unor nego
cieri CU I.P.K. Irak Pefoleura 
Company"), in vederea revizuirii a- 
tordului dintre cele două părți — a 
anunțat luni premierul Saeb Salam. 
Ei a arătat că guvernul său a cerut 
autorităților siriene o copie după a- 
cordul încheiat la 6 iulie intre aces
tea și compania amintită, reievind că 
Libanul urmărește să obțină «avantaje 
similare de pe urma aranjamentelor 
privind dreptul de tranzit al petrolu
lui irakian pe teritoriul său.

Ministrul turismului al 
României, Ion Cosma. a vizitai 
marți complexele „Voula", ..Astir". 
..Cavouri" și alte obiective turistice 
aflate pe țărmul egeean al Aticii. în 
aceeași zi, subsecretarul de stat la 
Ministerul Afacerilor Externe al 
Greciei. Xanthopoulos-Palamas. a o- 
ferit în onoarea ministrului român 
un dineu.

Mărfurile provenind din 
R.P. Chineză vor fi supuse 
unui nou regim de impor- 
țyj-j începind din 19 iulie, a anunțat 
ministrul comerțului țrl industriei al

Angliei, John Davies. Aceasta, a de
clarat ministrul, „reflectă intenția 
guvernului britanic de a supune co
merțul cu China acelorași reguli 
care sint în vigoare in comerțul cu 
U.R.S.S. și cu celelalte țări din Eu
ropa răsăriteană".

Țările africane membre 
ale O.N.U. au adresat președinte
lui Consiliului de Securitate o scri
soare in care exprimă sprijinul pen
tru plingerea guvernului Senegalului 
împotriva acțiunilor provocatoare ale 
trupelor colonialiste portugheze sta
ționate in interiorul Guineei-Bissau. 
După cum s-a mai anunțat, Consi
liul de Securitate al O.N.U. s-a re
unit luni pentru a discuta plingerea 
senegaleză.

Convorbiri bulgaro-gre- 
C6Ști. Pencio Kubadinski, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
R. P. Bulgaria, i-a primit pe Gheor- 
ghios Limberidis, director general la 
Ministerul Coordonării, și pe Stavros 
Triandafilidis, director general la 
Ministerul Lucrărilor Publice al Gre
ciei. aflați intr-o vizită la Sofia. Con
vorbirea ce a avut loc cu acest pri
lej. menționează agenția B.T.A., s-a 
referit la probleme legate de colabo
rarea dintre cele două țări in dome
niul energeticii.

Comandamentul inter- 
arab al Partidului Baas a dat 
publicității la Beirut un comunicat 
in care anunță că doi dintre membrii 
săi, Hakim El Fayez și Fouad Sha
ker, au fost atacați la domiciliu și 
răpiți de un grup de persoane, infor
mează agenția A.P. Shaker, rănit 
in cursul unui schimb de focuri in
tre o patrulă a poliției libaneze și 
grupul de atentatori, a fost abando
nat de aceștia din urmă. Primul 
ministru libanez. Saeb Salam, a de
clarat că guvernul său face inves
tigații In legătură cu aceste incidente.

Șeful statului cambod- 
gi(Dlr președintele Frontului Națio
nal Unit al Cambodgiei, prințul No
rodom Sianuk, a primit delegația de 
partid și guvernamentală a R.P.D. 
Coreene, condusă de Kim Joong Rin. 
membru al Comitetului Politie, se
cretar al C.C. al Partidului Muncii 
din Coreea, care se află la Pekin cu 
ocazia aniversării a 10 ani de la sem
narea tratatului de prietenie chino- 
coreean, anunță agenția China Nouă.

Delegația de parlamen
tari japonezi din pa?tea part|_ 
dului Komeito, condusă de Yungya 
Vana, secretar general al partidu
lui. care se află in vizită la Moscova, 
a discutat marți la Ministerul Comer
țului Exterior cu Ivan Semiceastnov. 
prim-adjunct al ministrului, unele 
probleme ale dezvoltării cooperării 
dintre cele două țări.

Reuniunea Consiliului 
Ministerial al C.E.E., des«- 
șurată luni la Bruxelles, s-a înche
iat fără ca miniștrii de externe ai 
„celor șase" să ajungă la vreun 
acord in controversatele probleme 
pe care le ridică eventuala aderare 
a Marii Britanii, Danemarcei, Irlan
dei și Norvegiei la Piața comună, in 
domeniile industriei pescuitului și 
limitelor zonei de pescuit.

Sesiunea Comisiei per
manente marocano-sovie- 
îiC6 de colaborare economică și 
tehnico-știlnțifică și-a încheiat lu
crările la Rabat, anunță agenția 
T.A.S.S. La încheierea lucrărilor a 
fost semnat un protocol care prevede 
o lărgire a colaborării dintre cele 
două țări.

M A. T. 0. și bazele militare 
engleze indezirabile in Malta 
INTERVIU ACORDAT ZIARULUI „IZVESTIA" DE MINISTRUL

MALTEZ AL INFORMAȚIILOR
LA VALETTA 13 (Agerpres). — 

într-un interviu acordat unui cores
pondent al ziarului sovietic „IZVES
TIA", P. Naudi, ministrul Informa
țiilor al Maltei, a relevat că (ara sa 
urmărește să se elibereze definitiv 
de prezența N.A.T.O. și a bazelor 
militare engleze, să stabilească statu
tul de neutralitate al Maltei și să 
dezvolte relații reciproc avantajoase, 
bazate pe egalitatea in drepturi, cu 
toate statele lumii. Facem totul pen
tru a impulsiona dezvoltarea indus
trială a țârii, pentru a activiza lu
crările în docuri și a spori afluxul 
de turiști, a relevat ministrul mal
tez. Referindu-se apoi la unele a- 
menințâri care se fac auzite dincolo 
de Canalul Minecii la adresa Maltei,

el a subliniat că această „campanie 
de șantaj și false învinuiri" este sor
tită eșecului. Amintind că Malta a 
adresat Consiliului de Securitate o 
declarație specială, prin care a in
format O.N.U. de faptul că vechiul 
acord militar anglo-maltez și-a pier
dut forța dc lege, P Naudi a de
clarat că, in cazul cind amenințările 
vor continua. Malta va cerc ajutorul 
O.N.U. Malta — a spus el — se 
poate declara de acord cu prezenta 
temporară a trupelor engleze pe 
insulă numai pe baza unor condiții 
complet noi. Dacă britanicii nu in
tenționează să poarte cu noi con
vorbiri. ei vor fi nevoiți să plece, 
din Malta, a declarat in încheiere 
ministrul maltez.

Sărbătoarea națională 
a Irakului

La 14 iulie poporul Irakian săr
bătorește împlinirea a treisprezece 
ani de la răsturnarea regimului mo
narhic și instaurarea republicii. Ani
versarea aoestui eveniment, care a 
deschis o nouă pagină in istoria Ira
kului, marcind începutul dezvoltării 
sale moderne, găsește poporul ira
kian angajat intr-un amplu efort de 
transformare a vechilor structuri, de 
dezvoltare a țării pe calea progresu
lui. Bagdadul, orașul a cărui istorie 
se pierde in negura mileniilor, 
apare ca o capitală in plină în
noire ; străzile sale inguste cu case 
mărunte fac loc tot mai mult unor 
artere noi, străjuite de clădiri mo
derne, instituții de cultură, cartiere 
cu întreprinderi industriale etc. Alte 
localități ca Bassra, Kirkouk, Mossul 
s-au îmbogățit, la rindul lor, cu o- 
biective economice importante, che- 
riiate să contribuie la lichidarea îna
poierii seculare in care a fost ținut 
Irakul de către colonialiști și uneltele 
lor. Reievind realizările obținute, 
presa irakiană acordă o atenție deo
sebită programului care a început să 
fie întreprins din vara anului tre
cut in regiunea Rumeilah-nord, unde 
au fost descoperite mari rezerve de 
petrol, evaluate la peste 700 milioane 
de tone. Concomitent cu exploatarea 
petrolului, s-a făcut cunoscut că va 
fi construită o conductă, de mare 
capacitate, intre Rumeilah și Port 
Tartous (Siria), la Mediterana. Tot

la Rumeilah se află în construcție o 
rafinărie de petrol. Asemenea ac
țiuni, de valorificare a resurselor ță
rii, vin să continue eforturile depuse 
pină acum de poporul irakian pentru 
limitarea sferei de acțiune a compa
niilor străine și fructificarea bogății
lor naționale in folosul propriu. Ele 
constituie un serios Imbold și pen
tru dezvoltarea altor ramuri ale e- 
conomiei irakiene. In planul de cinci 
ani (1971—1975) sint prevăzute in
vestiții în valoare de 1144 milioane 
de dinari, în agricultură, industrie, 
invățămint, asistență medicală etc.

Realizările obținute de poporul ira
kian in anii care s-au scurs de la 
proclamarea republicii scot in eviden
ță dorința de a păși înainte pe dru
mul dezvoltării economice, al conso
lidării independenței naționale. A- 
ceste realizări sint urmărite cu sim
patie in țara noastră, care este cu
noscută ca un prieten sincer și con
secvent al popoarelor arabe, al efor
turilor pe care le desfășoară pentru 
înfăptuirea aspirațiilor lor de pace 
și progres social, al luptei tuturor po
poarelor pentru libertate și propă
șire.

Cu prilejul sărbătorii naționale a 
Irakului, poporul român transmite un 
călduros salut poporului irakian și îi 
urează noi succese pe calea făuririi 
unei vieți noi.

Nfcolae N. LUPU

Tehnicienii N.A.S.A. au în
ceput marți ultimele teste ma
jore in vederea lansării in di
recția Lunii, la 26 iulie, a na
vei „Apollo-15“. In cadrul fazei 
finale a numărătorii inverse, 
începută la mijlocul săptăminii 
trecute, a inceput umplerea de 
probă cu combustibil a rezer
voarelor rachetei purtătoare 
„Saturn-5“. în continuare, vor 
fi simulate toate manevrele pre
mergătoare aprinderii motoare
lor. în cadrul acestei repetiții 
generale, s-a procedat la 'înde
părtarea de rachetă a uriașului turn ae serviciu.

In R.A.U. a inceput marți 
cea de-a doua fază a ale-
gerilor Pentru organele de condu
cere ale Uniunii Socialiste Arabe, 
unicul partid politic al țării, rela
tează agenția M.E.N. Acestea se 
desfășoară la nivelul comitetelor 
districtuale și provinciale care. la 
rindul lor, iși vor desemna repre
zentanți in Congresul Național al 
U.S.A.

Senatul venezuelean ' 
aprobat proiectul de lege privind 
restituirea către stat fără despăgu
biri, incepînd din anul 1983, a con
cesiunilor petroliere acordate firme
lor străine. Prin această lege, guver
nul intenționează să pună capăt

A fost răpit lun1' la Monte- 
video, industriașul Uruguayan Jorge 
Berembaum de elemente aparținind 
organizației de guerilă urbană Tupa- 
maros. Berembaum este a cincca per
sonalitate reținută in prezent de for
țele de guerilă. Pe de altă parte, un 
comunicat oficial dat publicității la 
Montevideo anunță arestarea a 29 de 
membri ai organizației in cadrul cer
cetărilor întreprinse de către forțele 
de poliție.
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ACȚIUNI MUNCITOREȘTI 
ÎN ȚĂRILE CAPITALISTE

s. u. A. Curba 

ascendentă 
a șomajului 
și grevelor

în economia Statelor Unite, ni
velul șomajului a crescut conside
rabil în ultima vreme. Potrivit da
telor statistice furnizate de Minis
terul Muncii din S.U.A., in iunie 
numărul șomerilor pe ansamblul 
tării a sporit cu peste un milion, 
atingind cifra de 5 490 000, ceea ce 
reprezintă 5,6 la sută din întreaga 
forță de muncă.

Două categorii de salariați sint 
afectate in mod deosebit : TINE
RETUL, din rindurile căruia 15.8 
la sută șomează și NEGRII, dintre 
care 25 la sută sint in căutare de 
lucru.

în aceste condiții, tensiunea so
cială s-a agravat. Ca urmare a ac
țiunilor greviste a fost paralizată 
in întregime activitatea din 24 de 
porturi de pe coasta vestică a S.U.A. 
15 000 de docheri au încetat lucrul 
în urma suspendării negocierilor cu 
patronatul in problema reînnoirii 
contractelor colective de muncă. Se 
află in grevă 36 000 de lucrători de 
la întreprinderile principalelor com
panii pentru prelucrarea cuprului 
din opt state ale S.U.A. Mii de mi
neri le-au urmat exemplul. Apro
ximativ 21 000 de oameni ai muncii 
de la cea mai mare companie te
legrafică, „Western Union", ce 
află in grevă de peste o lună, iar 
la 16 iulie a fost anunțată greva a 
265 000 de membri ai sindicatului 
din transporturi.

Graficul alăturat, reprodus din 
publicația „Daily World", ilustrează 
amploarea șomajului și a întreru
perii lucrului în Statele Unite. In 
1970 s-au pierdut, datorită ȘOMA
JULUI, 1 022 000 000 zile-om, iar 
datorită GREVELOR, 62 milioane 
zile-om.

ITALIA Lupta 
a feroviarilor și

Lucrătorii de la căile ferate din 
împrejurimile Romei — transmite 
corespondentul Agerpres — au de
clarat marți o grevă de 24 de ore, 
revendicind îmbunătățirea condiții
lor de muncă. Zilele trecute a avut 
loc o adunare comună a Consilii
lor generale ale sindicatelor fero
viarilor aparținind celor trei mari 
centrale — C.G.I.L., C.I.S.L. și
U.I.L. In cadrul reuniunii, care re
prezintă un nou pas in dezvoltarea 
procesului unitar al mișcării sindi-
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revendicativă 
constructorilor 

cale italiene — au fost analizate o- 
biectivele revendicărilor lucrătorilor 
de la căile ferate.

La chemarea centralelor sindica
le. marți a început in întreaga Italie 
o „săptămină de luptă" a munci
torilor din construcții. Aceștia cer 
urgentarea aprobării de către par
lament a noii reforme in domeniul 
construcțiilor de locuințe. în secto
rul agricol, oamenii muncii au a- 
nuntat o grevă națională pentru 22 iulie.
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