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Președintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, a primit 
miercuri, 14 iulie 1971, pe amba
sadorul extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Chile la Bucu
rești, Julio Homero Luciano Ruiz 
de Loizaga, la cererea acestuia.

Cu acest prilej, ambasadorul 
chilian a transmis președintelui 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, din partea pre
ședintelui Republicii Chile, tova
rășul Salvador Allende și a guver

nului Republicii Chile, Invitația da 
a face o vizită de prietenie în a- 
ceastă țară. Tovarășul Nicolaa 
Ceaușescu a acceptat cu plăcere 
această invitație.

Convorbirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

Delegația Frontului Național și guvernului
Angajamentul hotărit al conștiinței, 

rațiunii și voinței noastre: 
Îndeplinirea firmă a programului 
DE EDUCARE COMUNISTĂ A POPORULUI 

SINTETIZAT IN EXPUNEREA
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Republicii Democrate Populare a Yemenului
Miercuri dimineață, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al P.C.R., președintele Consi
liului de Stat al Republicii Socia
liste România, a primit delegația 
Frontului Național șl guvernului 
Republicii Democrate Populare a 
Yemenului, condusă de Mahmud 
Abdallah Oshish, membru al Comi
tetului Executiv al Frontului Na
țional, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, care face o vizită de 
prietenie în țara noastră, la invi
tația C.C. al P.C.R. și guvernului 
român. Au fost de față Abdul Azia 
Abdul Wall, membru al Comanda
mentului general al Frontului Na
țional, adjunct al ministrului afa
cerilor interne, Ahmed Salem U- 
beid, membru al Comisiei perma
nente a Consiliului suprem al po
porului, comandant al forțelor ar
mate aeriene, membru supleant al 
Comandamentului general al Fron
tului Național, Abdulah Ghanem, 
consilier juridic.

Au participat tovarășii Paul Ni- 
culescu-Mizil, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., și Ion Pățan, membru al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri.

Cu acest prilej, șeful delegației 
yemenite a înmînat președintelui 
Nicolae Ceaușescu un mesaj din 

partea președintelui Consiliului 
Prezidențial al Republicii Demo
crate Populare a Yemenului, Sa
lim Robya All, în care se trans
mite un salut personal și urări de 
fericire, se exprimă dorința de a 
dezvolta relațiile de prietenie și 
colaborare dintre cele două po
poare și țări. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a mulțumit cu căldură 
pentru mesajul primit, a adresat 
la rîndul său președintelui Salim 
Robya Aii urări de sănătate și 
succes, a exprimat dorința Parti
dului Comunist Român și a Repu
blicii Socialiste România de a ex
tinde legăturile reciproce de cola
borare prietenească multilaterală 
și a transmis urări de noi succese 
în lupta poporului Republicii De
mocrate Populare a Yemenului 
pentru o continuă dezvoltare eco
nomică și politică, pentru trans
formări sociale progresiste și ridi
carea nivelului de trai al poporu
lui, pentru apărarea libertății șl 
consolidarea independenței națio
nale.

Convorbirea a prilejuit o infor
mare reciprocă în legătură cu 
preocupările ambelor partide și 
guverne pe plan politic, economic, 
social, precum și examinarea unor 
probleme de interes comun, a unor 
aspecte actuale ale vieții interna
ționale.

Reprezentanții P.C.R. și Frontu
lui Național au reafirmat voin
ța comună de a extinde și 
diversifica raporturile de solidari
tate internaționalistă, respect mu
tual și cooperare dintre cele două 
organizații politice, schimbul de 
experiență dintre acestea, pe baza 
autonomiei, egalității și neameste
cului în treburile interne, spre bi
nele ambelor popoare, în intere
sul cauzei forțelor antiimperialis- 
te de pretutindeni.

Cele două părți au subliniat ho
tărîrea lor comună de a milita ac
tiv și în viitor pentru triumful 
cauzei unității de acțiune și coezi
unii tuturor forțelor care luptă 
împotriva politicii imperialiste de 
dominație și agresiune, împotriva 
discriminării rasiale, a colonialis
mului și oricărei forme de neoco
lonialism, pentru eliberare națio
nală și socială, pentru dreptul im
prescriptibil al oricărui popor de 
a se dezvolta de sine stătător, pe 
calea progresului social, de a se 
afirma suveran în relațiile Inter
naționale, în concordanță cu aspi
rațiile sale legitime, pentru cauza 
păcii și colaborării internaționale.

Convorbirea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă de înțelegere reci
procă și prietenie.

Amplu! program de acțiu
ne pentru dezvoltarea con
științei socialiste, revoluțio
nare a întregului popor, 
pentru ridicarea Ia un înalt 
nivel a activității politico- 
ideologice, de educare mar- 
xist-Ieninistă a membrilor 
de partid, a tuturor oa
menilor muncii, cuprins 
în expunerea tovarășului

Nicolae Ceaușescu, întruneș
te o unanimă și însuflețită 
adeziune. Un mare număr de 
telegrame, scrisori, mesaje 
de pe tot cuprinsul patriei 
continuă să sosească pe a- 
dresa Comitetului Central al 
partidului, personal a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
prin care organizații de 

partid, județene șl orășe
nești, institute de cultură și 
învățămînt, uniuni de crea
ție artistică, comuniști din 
unități industriale, din agri
cultură, din unitățile milita
re, propagandiști, profesori, 
oameni de artă, activiști ai 
organizațiilor obștești își 
exprimă hotărîrea de a trans

pune în viață cu fermitate 
programul politic trasat de 
secretarul general ai parti
dului, angajamentul lor 
necondiționat de a acționa 
combativ șl consecvent pen
tru întărirea spiritului parti
nic, revoluționar, în întrea
ga activitate politico-ideolo- 
gică și educativă.

IN CONDUCEREA ACTIVITĂȚII ECONOMICE A ÎNTREPRINDERILOR

Excesul de situații statistice
TELEGRAME ADRESATE COMITETULUI CENTRAL AL P.C.R.,

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Comuniștii, toți locuitorii Capitalei 

au primit cu viu Interes și deosebită 
satisfacție propunerile prezentate de 
dumneavoastră, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, in vederea îmbu
nătățirii activității politico-ideologice, 
de educare marxist-leninistă a mem
brilor de partid, a tuturor oamenilor 
muncii, adoptate în unanimitate de 
Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R.. 
precum și ampla expunere pe care 
ați făcut-o ia consfătuirea de lucru 
a activului de partid din domeniul 
ideologiei și al activității politice și 
cultural-educa ti ve.

Deopotrivă Întregului popor, oame
nii muncii din Capitală aprobă și 
susțin cu hotărire programul profund 
partinic, de o excepțională impor
tanță principială și practică, cuprins 
in aceste documente, vâzînd in apre
cierile, orientările și măsurile pe care 
ele le conțin o expresie elocventă a 
exigențelor actuale ale dezvoltării 
societății românești, a consecvenței 
cu care conducerea partidului aplică 
linia politică stabilită de Congresul 
al X-lea, o condiție esențială a înain
tării și mai rapide a țării noastre pe 
calea socialismului, a ridicării bună
stării materiale și spirituale a tutu
ror cetățenilor ei.

Privind In spiritul cerințelor ți a- 
precîenlor formulate de dumneavoas
tră activitatea noastră de pină acum, 
ca șl sarcinile ce ne revin in acest 
domeniu, comuniștii, activiștii de 
partid ai organizațiilor de masă și 
obștești, muncitorii, inginerii și teh
nicienii, cadrele didactice, oamenii 
de știință șl cultură, tineri și vîrst- 
nici din Capitală dau glas adeziuni) 
lor depline față de programul sta

Fiecare membru de partid- 
un militant politic activ 

pe frontul educației!
Propunerile tovarășului Nicolae 

Ceaușescu către Comitetul Executiv 
al partidului, expunerea sa la re
centa consfătuire avind ca scop ana
liza muncii ideologice, educative, au 
fost primite de muncitorii uzinei 
noastre cu o vie satisfacție. Ne-am 
zis : iată ce atenție deosebită, cită în
semnătate acordă tovarășul Ceaușescu, 
întreaga conducere de partid proble
melor pe care le ridica activitatea 
de educație a comuniștilor, a celor
lalți oameni ai muncii in spiritul 
idealurilor comuniste, al eticii noi. 
Desigur, diferitele laturi ale activi
tății poLitico-ideologice au mai fost 
analizate și cu alte prilejuri. Acum, 
însă, s-a făcut o analiză de un nivel 
fără precedent în munca de partid 
de la noi, o analiză extrem de apro
fundată, care s-a ocupat de toate 
laturile muncii educative, de felul in 
care toți factorii răspunzători se 
achită de sarcinile cu care au fost 
investiți. Am citit și recitit expu
nerea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la închiderea consfătuirii amintite ; 
ce concluzii desprindem direct, pen
tru activitatea noastră in uzină, din 
acest document excepțional de bogat 
în idei ? Membrii comitetului de 
partid al uzinei, ai comitetelor pe 
•ecțli și «1 birourilor organizațiilor 
4» bază de la uzina de utilaj chimia 

bilit de conducerea partidului. Satis
facția și căldura cu care îmbrățișăm 
acest program sint însoțite de anga
jamentul și hotărirea fermă a orga
nizației municipale București a Parti
dului Comunist Român de a întări 
conducerea și controlul organizațiilor 
de partid, spiritul partinic, militant 
in toate sectoarele vieții materiale și 
spirituale, de a lichida deficiențele, 
lipsurile și neajunsurile ce se mani
festă in domeniul muncii politico- 
ideologice și cultural-educative, de a 
manifesta fermitate ideologică, com
bativitate și intransigență partinică 
față de orice influențe și mentalități 
retrograde, străine ideologiei și 
moralei noastre socialiste. Dezbă- 
tind in acest spirit activitatea 
desfășurată, vom elabora programe 
concrete de acțiune pentru fiecare 
organizație de partid, de sindicat și 
de tineret, instituție cultural-artis- 
tică, de invățămint și cercetare, in ve
derea îmbunătățirii activității noas
tre de educare socialistă, marxist- 
leninistă a comuniștilor și a celor
lalți oameni ai muncii, a perfec
ționării Întregului proces de in
strucție și educație, a sporirii efi
cienței activității politico-ideologi ce 
și cultural-educative in ridicarea 
conștiinței socialiste a maselor, in 
mobilizarea acestora la înfăptuirea 
politicii interne și externe a parti
dului și statului nostru, a progra
mului de dezvoltare multilaterală a 
socialismului în România.

Vă asigurăm, tovarășe secretar 
general, că vom depune toate for
țele. întreaga energie și capacitate 
de muncă pentru aplicarea exem
plară in viață a indicațiilor date de

„Grivița roșie**  sint convinși că este 
absolut necesar să-și autoanalizeze, 
in spiritul înaltei exigențe ce se de
gajă din recentele documente de 
partid, modul in care au muncit pină 
acum pe linie educativă, să acțio
neze cu hotărire și perseverență, fo
losind toate mijloacele care le stau la 
indeminâ. pentru a îmbunătăți 
substanțial activitatea educativă în 
colectivele pe care le conduc. Aceste 
eforturi sint cu atit mai necesare cu 
cit și in uzina noastră se manifestă, 
din păcate, multe din lipsurile care 
au fost pe bună dreptate criticate de 
secretarul nostru general. Mâ refer, 
în primul rind, la faptul că și la noi 
munca de partid a suferit de o anu
mită unilateralitate, confundindu-se 
aspectul precumpănitor al probleme
lor economice cu preocuparea doar 
numai pentru acestea. Apoi, am în 
vedere și faptul că problemele de 
educație, de conștiință se conside
rau a fi numai de resortul propagan
diștilor, al invățămintului de partid

Ion BĂNICĂ
muncitor, secretarul comitetului 
de partid al secției cazangerie 
din uzina de utilaj chimic 
„Grivița roșie'
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dumneavoastră, că ne vom strădui 
să ridicăm propria activitate la înăl
țimea exigențelor promovate perma
nent de conducerea partidului, a ce
rințelor etapei actuale de dezvoltare 
a țării noastre, sporindu-ne contri
buția la realizarea țelului nobil și 
umanist al educării omului nou, mi
litant activ pentru construirea so
cialismului și comunismului in 
România, pentru triumful cauzei 
păcii, libertății și progresului in 
întreaga lume. COMITETUL MUNI
CIPAL BUCUREȘTI AL PARTIDU
LUI COMUNIST ROMAN.

★
Scriitorii din România își exprimă 

întreaga adeziune la propunerile 
prezentate Comitetului Executiv al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român și aprobate de 
acesta privind îmbunătățirea muncii 
Ideologice, politice și cultural-educa
tive și la tezele cuprinse în expu
nerea dumneavoastră in cadrul con
sfătuirii cu activul de partid din 
aceste domenii, expunere care con
stituie o bogată desfășurare de prin
cipii și idei, menite să ridice la un 
înalt nivel viața spirituală a națiu
nii, combativitatea noastră revolu
ționară.

Pentru noi, aceste documente 
sînt un prilej de matură meditație, 
de analiză aprofundată și consec
ventă, care trebuie să se fructifice 
în crearea unor opere majore, pline 
de conținut, de un înalt nivel artis
tic, modalitatea cea mai grăitoare 
și mai reală de a răspunde sporite
lor exigențe ale partidului și po
porului nostru, constructor al noii

Ridicarea nivelului de pregătire 
marxist-leninistă a cadrelor — 
o cerință fundamentală pentru 

mersul înainte al societății noastre
Evenimentul care astăzi prilejuiește 

adinei reflecții, in contextul adeziunii 
unanime a întregului nostru popor il 
constituie, in mod neîndoielnic, mă
surile propuse de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R. pentru îmbunătățirea 
activității politico-ideologice, de edu
care marxist-leninistă a membrilor de 
partid, a tuturor oamenilor muncii, și 
ampla lor fundamentare științifică cu
prinsă In recenta expunere a secre
tarului general al partidului. Conținu
tul de idei deosebit de bogat, aria 
largă, atotcuprinzătoare, principialita
tea comunistă, înalta responsabilitate 
partinică, realismul și clarviziunea 
cu care sint tratate problemele acti
vității ideologice educative conferă a- 
cestor documente o netăgăduită va
loare teoretică și practică.

Edificarea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, proces de o am
ploare și complexitate nemaiintilmte 
In evoluția anterioară a societății o- 
menești, presupune, in mod obiectiv, 
pe lingă crearea bazei tehnico-mate- 
riale, a noilor relații sociale, și dez
voltarea multilaterală a personalită
ții umane, crearea omului nou, fău
rirea conștiinței socialiste. Așa cum au 
demonstrat clasicii teoriei comunis
mului științific și cum, de altfel, a 

societăți. Literatura este un mijloc 
de seamă pentru modificarea con
științelor, pentru ridicarea lor la o 
treaptă superioară etică, potrivită 
unei lumi mai bune și mai drepte.

în același timp, documentele supu
se dezbaterii întregului partid repre
zintă un prețios îndreptar pentru 
activitatea uniunii noastre, pentru 
întărirea muncii și a consecvenței 
ideologice pe care se așează ferm ac
tivitatea noastră de creație menită 
să slujească poporului și operei de 
construire a socialismului in țara 
noastră. înțelegem că pentru a scrie 
o literatură avansată, legată de ma
rele efort constructiv al maselor 
largi de oameni al muncii, nu putem 
face nici un rabat ideologic, nu ne 
putem abate de la învățătura parti
dului nostru, marxism-leninismul, 
ale cărei principii ferme și revolu
ționare corespund intereselor națiunii 
noastre socialiste și sint singurul 
mijloc pentru un contact profund cu 
întreaga bogăție a realității, sursa 
de seamă a unei arte majore, care 
6ă reflecte momentele istorice prin 
care trecem.

Ne angajăm în fața națiunii, 
a partidului și a dumneavoastră 
personal, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, 6ă dăm acele cărți mili
tante, capabile să fie instrumente în 
făurirea omului nou al societății so
cialiste multilateral dezvoltate. CON
SILIUL DE CONDUCERE AL UNIU
NII SCRIITORILOR DIN REPU
BLICA SOCIALISTA ROMANIA.

(Continuare în pag. a Il-a) 

confirmat întreaga istorie a edificării 
noii orinduiri sociale, deci și propria 
noastră istorie și experiență, construi
rea socialismului nu poate fi decît o- 
pera milioanelor de oameni ai muncii, 
operă care se înfăptuiește în mod con
știent, sub conducerea partidului mar- 
xist-leninist al clasei muncitoare. 
Tocmai in aceasta se concretizează 
saltul omenirii din imperiul necesi
tății in cel al libertății, cînd, după 
cum scria Engels, „Oamenii își vor 
făuri, pe deplin conștienți, propria lor 
Istorie**  și cînd „cauzele puse in miș
care de ei vor avea în chip precum
pănitor și în măsură tot mai mare f>- 
fectele voite de ei".

Prin cucerirea puterii politice de 
către clasa muncitoare și trecerea in 
stăpinirea societății a principalelor 
mijloace de producție, poporul nostru, 
condus de Partidul Comunist Român, 
a asigurat realizarea premiselor fun
damentale pentru organizarea și con
ducerea conștientă a întregii vieți

Prof. unlv. dr. 
Aurel NEGUCIOIU 
prorector al Universității 
„Babeș-Bolyai'-Cluj
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este costisitor, îngreunează 
elaborarea deciziilor

Informarea promptă și sistemati
zată pe toate treptele organizatorica 
este, așa cum practica însăși o de
monstrează, o condiție indispensabi
lă pentru adoptarea unor decizii op
time, pentru asigurarea unei inter
venții competente și la momentul 
oportun in organizarea și dirijarea 
producției, pentru exercitarea func
ției de control privind bunul mers 
al activității din fiecare unitate eco
nomică. Așa se și explică de ce în 
ansamblul măsurilor luate de parti
dul și statul nostru privind perfec
ționarea organizării și conducerii e- 
conomiei naționale, un loc deosebit 
îl ocupă îmbunătățirea sistemului in
formațional, Instrument principal de 
cunoaștere și de organizare a pro
ducției și a muncii.

In acest spirit, referindu-se la sti
lul novator al sistemului de condu
cere pe filiera minister-centrală in- 
dustrială-intreprindere, Ia ședința 
Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. 
și a guvernului din noiembrie 1970, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia 
că perfecționarea continuă a condu
cerii nu trebuie să se limiteze doar 
la reducerea aparatului administrativ 
al ministerelor, ci, concomitent cu 
îmbunătățirea activității tuturor de
partamentelor, centralelor industria
le și întreprinderilor, este necesar să 
se pună ordine în evidență, să se îm
bunătățească metodele de muncă.

Ce rezolvări s-au dat în practică 
acestei probleme ?

Cum este și firesc, în condițiile 
sporirii permanente a sarcinilor can
titative și calitative, problemele caie 
trebuie rezolvate de către fiecare u- 
nitate economică sînt din ce în ce 
mai complexe, iar necesarul de in
formații din ce în ce mai mare. Vo
lumul informațiilor cu care se ope
rează nu poate fi, însă, mărit oricît 
de mult, nu poate fi supus arbitra- 
riului. Esențial este să se evite a- 
bundența, aglomerarea de date și să 
se selecteze cele mai relevante și 
utile dintre ele. Fac aceste precizări 
deoarece trebuie spus, de la bun în
ceput, că, deși in numeroase centrale 
industriale și întreprinderi s-au ini
țiat studii laborioase în vederea 
perfecționării sistemului informațio
nal, în practică se întîlnesc, adeseori, 
solicitări exagerate de informații, fie 
din rutină, fie numai pentru a se 
cunoaște situația dacă... Întreabă 
cineva. Așa se face că in momentul 
de față există o serie de registre de 
evidență a personalului, ordonate pe 
diferite criterii, precum și numeroa
se evidențe ale producției secțiilor 
pe zile, pe decade și semidecade ți
nute simultan în mal multe servi
cii, in condițiile în care doar o parte 
din datele raportate sînt utilizate 
pentru luarea unor decizii. La Trus
tul de montaj utilaj chimic din Bucu
rești, de pildă, la un moment dat, in 
activitatea tehnologică de progra
mare și urmărire a producției se 
utilizau, nici mai mult, nici mai pu
țin, decit 84 de documente. Studiile 
elaborate de către trust pe baza 
unor metode modeme de investiga
ție au dus la concluzia că, pentru 
luarea deciziilor, sînt suficiente 21 
de documente, ceea ce reprezintă o 
reducere de 75 la sută.

Existența unor astfel de situații și 
In alte unități din economie trebuie 
să determine o intensificare a acțiu
nii de perfecționare a sistemului in
formațional, in vederea eliminării 
risipei unui important volum de 
muncă socială. Aceasta este nece
sară cu atit mai mult cu cit In mun
ca de evidență sînt foarte adesea 
utilizate cadre cu pregătire supe
rioară.

In repetate rlnduri s-a trasat ea 

sarcină să se înlăture situațiile care 
duc la sufocarea activității vii a uni
tăților economice in noianuri de 
hîrtii și avize, la birocratizarea 
muncii unor salariați, in loc 
ca aceștia să fie folosiți în 
activități creatoare, în Interesul pro
ducției. Rezultă că pentru înde
plinirea acestor deziderate, problema 
de importanță cardinală, căreia con
ducerile întreprinderilor și centrale
lor industriale trebuie să-i găsească 
o grabnică soluționare, constă in sta
bilirea unei cantități raționale de in
formații. In circuitul informațional 
să fie cuprinse numai acele mesaje 
care se dovedesc a fi realmente uti
le pentru luarea și îndeplinirea unei 
decizii și care, in acest fel, justi
fică timpul consumat pentru culege
rea, prelucrarea și transmiterea lor.

Nu puține sînt cazurile cind infor
mații de tip asemănător figurează și 
sint ținute „la zi“ in mai multe fi
șiere, fie in cadrul aceluiași com
partiment, fie in mai multe com
partimente. Bunăoară, la uzina „Re (Continuare în pag. a V-a)

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI 
... Vă muHumesc sincer dumneavoastră, tovarășe președinte, și Con

siliului de Miniștri al Republicii Socialiste România pentru cuvintele 
de compasiune primite în legătură cu urmările tragice ale incendiului 
de la rafinăria de petrol din Czechowice.

Condoleanțele dumneavoastră izvorlte din inimă au fost transmis» 
familiilor victimelor acestui dureros accident.

PIOTR JAROSZEWICZ
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Polone

publica**  din Capitală se poate ob
serva că aceleași date referitoare la 
numele și prenumele salariaților, 
profesia de bază, funcția, data anga
jării și secția in care lucrează se re
găsesc atit în „registrul angajaților" 
cit și în „registrul numerelor matri
cole". Dacă avem In vedere că in
formațiile utilizate sint comune, a- 
tunci este limpede că acest consum 
de timp de muncă „în paralel" ar 
putea fi eliminat prin menținerea 
unei singure evidențe. Tot astfel, în 
majoritatea unităților economice, 
serviciul de planificare urmărește 
realizarea producției in paralel cu 
serviciile desfacere, C.T.C. și pro
ducție.

Sînt cazuri elocvente de insuficien
tă atenție cu care conducerile unor 
Întreprinderi și centrale industriale

Dr. lng. Come! HIDOȘ 
adjunct al ministrului muncii
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Angajamentul hotărit al conștiinței, rațiunii și voinței noastre: 
ÎNDEPLINIREA FERMĂ A PROGRAMULUI DE EDUCARE 

COMUNISTĂ A POPORULUI, SINTETIZAT IN EXPUNEREA 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

(Vrmare din pag. I) mului nou. cu o înaltă conștiință socia
listă.

Exprlmlndu-ne întreaga adeziune la pro
punerile dumneavoastră de o istorică În
semnătate. luind pildă vie viața dumnea
voastră de adevărat revoluționar comunist, 
purtind pecetea fierbinte a exigenței, a 
maltei principialități, vă asigurăm, mult Iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom 
milita neobosit, cu fermitate pentru îmbu
nătățirea activității politico-ideologiee, pen
tru educația partinică a întregului nostru 
activ, pentru ridicarea gradului de comba
tivitate a presei locale, pentru îmbogățirea 
activității așezămintelor culturale și insti
tuțiilor de artă, pentru creșterea neconte
nită a prestigiului și autorității partidului 
in rindul tuturor oamenilor muncii. COMI
TETUL JUDEȚEAN DÎMBOVIȚA AL 
P.C.R.

★
In numele comuniștilor, al tuturor oame

nilor muncii români și maghiari. Comitetul 
județean de partid Harghita exprimă sa
tisfacția deosebită și adeziunea deplină față 
de propunerile de măsuri cu privire la îm
bunătățirea activității politico-ideologiee, 
de educare marxist-leninistă a membrilor 
de partid, a tuturor oamenilor muncii a- 
doptate de Comitetul Executiv al Comite
tului Central al Partidului Comunist Român 
și dezbătute de recenta consfătuire de lucru 
a activului de partid din domeniul ideolo
giei și al activității politice și cultural- 
educative, program profund partinic, de 
excepțională importanță, menit să ridice la 
un nivel calitativ superior întreaga activi
tate educativă din patria noastră, să asi
gure îndeplinirea exemplară și neabătută a 
hotâririlor Congresului al X-lea al P.C.R. 
cu privire la activitatea ideologico-educati- 
vă a partidului.

Vom milita neobosit pentru a imprima . 
întregii munci ideologice și politico-educa
tive desfășurate in județ un înalt spirit 
partinic și combativitate revoluționară 
pentru lichidarea deficiențelor, lipsurilor și 
neajunsurilor care mai există in acest do
meniu.

Dorim și cu această ocazie să asigurăm 
conducerea superioară de partid și de stat.

TELEGRAME ADRESATE COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN, 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU

pe dumneavoastră personal, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că toți comu
niștii și ceilalți oameni ai muncii din jude
țul Harghita vom munci cu hotărire și en
tuziasm revoluționar pentru a înfăptui in 
mod exemplar toate sarcinile care ne re
vin in actuala etapă de dezvoltare socia
listă a scumpei noastre patrii. Republica 
Socialistă România. COMITETUL JUDE
ȚEAN HARGHITA AL P.C.R.

★

Membrii organizației județene Sibiu a 
Partidului Comunist Român, toți oamenii 
muncii români, germani, maghiari din 
această parte a țării au primit cu viu 
interes și profundă satisfacție recentele 
propuneri de măsuri pentru întărirea spi
ritului partinic, a combativității revoluțio
nare in întreaga activitate politico-ideolo- 
gică și educativă prezentate de dumnea
voastră. tovarășe Nicolae Ceaușescu, și în
sușite in unanimitate de Comitetul Execu
tiv al Comitetului Central.

Ințelegind unitatea dialectică indestructi
bilă intre acțiune și conștiință, între munca 
creatoare de bunuri materiale sau spiri
tuale și convingerile politico-ideologiee. ne
cesitatea unei atitudini conforme cu cerin
țele societății noastre, cu idealurile pe care 
le slujim și care subliniază in cel mai 
înalt grad răspunderea națională și inter
națională a partidului, a poporului nostru, 
avem și mai clare sarcinile ce ne revin 
pentru creșterea rolului organizațiilor de 
partid in îndrumarea muncii educative a 
maselor pentru soorirea eficientei învătă- 
min tulul de partid, a întregii activități po
litice și cultural-educative in rindul comu
niștilor. al celorlalți oameni ai muncii de 
la orașe și sate, virstnici și tineri.

Asigurăm Comitetul Central, pe dumnea
voastră personal, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. că vom lupta neabătut ca par
ticiparea activă și creatoare a oamenilor 
muncii din județul nostru pentru tradu
cerea in viată a politicii generale a parti
dului elaborată la Congresul al X-lea să se 
ridice la noi cote de eficiență prin spori
rea gradului de înțelegere a imperativelor 
eoocii. printr-o atitudine militantă hotă- 
rită, principială, printr-un înalt spirit pa
triotic. de dăruire și o largă viziune uma
nistă. internationalists. Exemplul dumnea
voastră viu. cu putere de simbol, ne este 
îndemn si călăuză. BIROUL COMITETULUI 
JUDEȚEAN SIBIU AL P.C.R.

★

Activul de partid, comuniștii, slujitorii in
stituțiilor de invățămint și cultură, toți oa
menii muncii din județul Suceava, alături 
de întregul nostru popor, au primit cu deo
sebit interes și satisfacție recentele măsuri 
adoptate de Comitetul Executiv al Comite
tului Central al Partidului Comunist Român, 
inițiate cu atita clarviziune de dumneavoas
tră, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, și 
iși manifestă deplina adeziune, hotârirea 
nestrămutată de a acționa cu fermitate pen
tru aplicarea lor in viață.

Organizația noastră județeană dă o înaltă 
apreciere grijii deosebite manifestate de 
conducerea superioară de partid, de dum
neavoastră personal, tovarășe secretar ge
neral, pentru creșterea combativității revo
luționare a comuniștilor față de influențele 
și mentalitățile străine principiilor eticii co
muniste, pentru promovarea largă a ideolo
giei marxist-leniniste a Partidului Comu
nist Român, intărirea continuă a capacită
ții de luptă și creșterea rolului său condu
cător in toate domeniile de activitate.

Urmind exemplul dumneavoastră de prin
cipialitate, combativitate și intransigență re
voluționară, ne angajăm, mult stimate to
varășe Ceaușescu, in numele comuniștilor 
din județul nostru, să luptăm cu energie și 
fermitate pentru promovarea pozițiilor po
litice și ideologice ale partidului nostru, 
pentru formarea și dezvoltarea conștiinței 
socialiste a tuturor oamenilor muncii și mo- 

bilizarca lor activă la înfăptuirea sarcinilor 
mărețe pe care le ridică construirea socia
lismului șl comunismului in patria noastră. 
BIROUL COMITETULUI JUDEȚEAN SU
CEAVA AL P.C.R.

★

Comuniștii, toți oamenii muncii din ju
dețul Vrancea au luat cunoștință cu deose
bit interes și satisfacție de propunerile pre
zentate de dumneavoastră, scumpe tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, cu privire la îmbunătă
țirea activității politico-ideologiee, de edu
care marxist-leninistă a membrilor de 
partid, a tuturor oamenilor muncii, apro
bate in unanimitate de către Comitetul 
Executiv al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român.

Ele se înscriu pe linia directivelor Con
gresului al X-lea al partidului, constituind 
o necesitate obiectivă a etapei pe care o 
parcurge țara noastră, de construire a so
cietății socialiste multilateral dezvoltate.

Aprobarea de către toți cei ce muncesc 
din județul nostru a propunerilor de excep
țională importanță pentru partidul și po
porul nostru se bazează pe convingerea că 
aplicarea lor va duce la imbunătățirea ac
tivității de educare partinică, de dezvoltare 
a conștiinței socialiste a maselor. E; văd in 
acest document incă o dovadă a constanței 
politicii partidului nostru. intransigența 
față de influențele ideologiei burgheze, in
toleranța față de ideile retrograde, nocive, 
față de tot ceea ce ar putea vicia socie
tatea noastră socialistă.

Exprimind sentimentele tuturor oamenilor 
muncii din județ. Biroul Comitetului jude
țean de partid Vrancea se angajează să 
militeze cu toată fermitatea pentru întări
rea spiritului de partid in toate domeniile, 
să îmbunătățească activitatea sa ideologică 
de educare marxist-leninistă a membrilor 
de partid și a celorlalți oameni ai muncii, 
să nu precupețească nimic in munca ce o 
desfășoară pentru aplicarea in viață a 
ideilor generoase, umaniste ce reies din 
propunerile prezentate de dumneavoastră. 
COMITETUL JUDEȚEAN VRANCEA AL 
P.C.R.

Consiliul oamenilor muncii de naționali
tate maghiară din Republica Socialistă Ro
mânia. muncitorii, țăranii, intelectualii de 
naționalitate maghiară, împreună cu În
treaga populație a tării, iși exprimă ade
ziunea lor totală la măsurile privind per
fecționarea activității politico-ideologiee, 
de educare marxist-leninistă a membrilor 
de partid, a tuturor oamenilor muncii, pre
zentate de dumneavoastră, stimate tovarășe 
Ceaușescu, adoptate de Comitetul Executiv 
al C.C. al P.C.R. șl dezvoltate in cuvintarca 
pe care ați ținut-o la consfătuirea de lu
cru a activului de partid din domeniul ideo
logiei și al activității politice si cultural- 
educative.

Dind ecou gindurilor oamenilor muncii 
de naționalitate maghiară din țara noastră, 
considerăm că perfecționarea continuă a ac
tivității economice, politice-ideologice si so
ciale. in concordantă cu hotăririle Congre
sului al X-lea al P.C.R.. va contribui si 
mai mult la Întărirea frăției și unității so
cialiste intre poporul român si naționalită
țile conlocuitoare, la înfăptuirea politicii 
de egalitate deplină 'n drepturi, dusă cu 
consecventă de partidul nostru.

Eliminarea neajunsurilor arătate în re
centele documente de partid, respectarea 
consecventă a principiilor fundamentale ale 
marxism-leninismului, examinarea intr-un 
spirit combativ și novator a realităților zile
lor noastre, întărirea spiritului partinic și 
a combativității revoluționare ne vor ajuta 
să urmăm pe mai departe, fără șovăire, 
calea înfăptuirii mărețelor idealuri ale so
cialismului și comunismului. Aceste, idea
luri exclud orice concepții retrograde și. ca 
atare, orice tendință de învrăjbire națio
nală. Iată de ce, bazîndu-se pe temeliile 
solide ale egalității efective in drepturi, ale 
demnității, înțelegerii și stimei reciproce, 
oamenii muncii de naționalitate maghiară 
din România, alături de toți oamenii mun
cii, fără deosebire de naționalitate, urmează 
chemarea dumneavoastră, tovarășe secretar 
general, și resping cu fermitate izvorită 
din cea mal profundă convingere orice for
mă de manifestare a naționalismului și șo
vinismului, din partea oricui ar veni.

Noi, care trăim pe aceste meleaguri, 
împreună cu oamenii muncii români și de 
alte naționalități, sintem animați de tradi
țiile luptelor noastre comune, seculare, 
pentru libertate, egalitate, dreptate socială 
și națională, sintem atașați profund și 
susținem cu hotărire politica Internă și 
externă a partidului și statului nostru, 
urmăm în continuare neabătut drumul 
făuririi societății socialiste multilateral 
dezvoltate In patria noastră comună, Repu
blica Socialistă România.

Nu vom precupeți nici un efort pentru 
a ne aduce contribuția la traducerea in 
viață a acestui măreț program, chezășie 
sigură a vieții noastre tot mai fericite, tot 
mai prospere. CONSILIUL OAMENILOR 
MUNCII DE NAȚIONALITATE MAGHIA
RA DIN REPUBLICA SOCIALISTA 
ROMANIA.

★
Consiliul oamenilor muncii de naționali

tate germană din Republica Socialistă 
România, toți oamenii muncii de naționali
tate germană, alături de întregul nostru 
popor, au primit cu deosebită satisfacție 
și deplină adeziune măsurile adoptate de 
Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. cu pri
vire la perfecționarea activității politico- 
ideologiee. de educare marxist-leninistă a 
membrilor de partid, a tuturor oamenilor 
muncii.

Noi vedem in aceste măsuri, precum și in 
analiza făcută in expunerea dumneavoastră, 
stimate tovarășe Ceaușescu. la consfătui
rea de lucru a activului de partid din do
meniul ideologiei și al activității politice 
și cultural-educative, incă o dovadă a fer
mității de neclintit cu care partidul nostru 
asigură transpunerea in viată a principiilor 
ideologiei noastre, conducerea și îndru
marea întregii munci politico-ideologiee.

Modul în care partidul nostru a rezolvat 
problema națională in spiritul învățăturii 
marxist-leniniste, asigurind deplina egali
tate in drepturi a tuturor cetățenilor, fără 
deosebire de naționalitate, masurile adop
tate pentru imbunătățirea continuă a mun
cii politico-ideologiee de dezvoltare a 
conștiinței socialiste a celor ce muncesc din 
patria noastră vor determina o și mai puter
nică întărire a unității de granit a întregu
lui popor, a tuturor cetățenilor — români, ma
ghiari. germani și de alte naționalități — in 
jurul Partidului Comunist Român.

Asigurăm Comitetul Central al partidu
lui, pe dumneavoastră, iubite tovarășe 
Ceaușescu. de hotârirea fermă a Consiliu
lui oamenilor muncii de naționalitate ger
mană, de a nu precupeți nici un efort pen
tru a contribui in mai mare măsură la 
educarea oamenilor muncii de naționali
tate germană in spiritul patriotismului so
cialist. al concepțiilor revoluționare ale 
clasei muncitoare, al dragostei și devota
mentului față de patria noastră comună, 
de a milita neobosit pentru promovarea 
largă a ideologiei partidului nostru, a po
liticii sale marxist-leniniste, pentru cimen
tarea și mai puternică a prieteniei și fră
ției, a unității dintre oamenii muncii ro
mâni. maghiari, germani și de alte națio
nalități. Totodată, vom manifesta în în
treaga noastră activitate intransigență re
voluționară și combativitate sporită împo
triva influențelor ideologiei burgheze, a 
mentalităților retrograde a oricăror ten
dințe și forme de exprimare a naționalis
mului sau șovinismului, indiferent din 
partea cui ar veni.

Conștienți de răspunderea lor socială, oa
menii muncii de naționalitate germană, in 
strinsă unitate cu oamenii muncii români, 
maghiari și de alte naționalități, vor 
munci cu toată dăruirea pentru tradu
cerea in viață a vastului program adoptat 
de Congresul al X-lea al P.C.R.. pentru 
făurirea societății socialiste multilateral 
dezvoltate in patria noastră comună. Repu
blica Socialistă România. BIROUL CONSI
LIULUI OAMENILOR MUNCII DE NA
ȚIONALITATE GERMANA DIN REPU
BLICA SOCIALISTA ROMANIA.

Ne angajăm In fața conducerii de par
tid. in fața dumneavoastră, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să acționăm cu consec
vență și fermitate prin mijloace specifice, 
accesibile virstei membrilor Organizației 
pionierilor, pentru orientarea muncii poli
tico-educative in direcția promovării in rîn- 
duriie pionierilor și școlarilor a ideologici 
partidului nostru, a educării lor in spiritul 
patriotic, al demnității, hărniciei și atitu
dinii înaintate fată de muncă, al priete
niei și frăției copiilor români, maghiari, 
germani, sirbi și de alte nationalită»i. m 
spiritul ideilor expuse in proDunerile de 
măsuri pentru îmbunătățirea activității po- 
lițico-ideologice. de educare marxist-leni
nistă a membrilor de Dartid, a tuturor oa
menilor muncii. BIROUL CONSILIULUI 
NAȚIONAL AL ORGANIZAȚIEI PIONIE
RILOR.

★
Oamenii de știință, cercetătorii, colectivul 

de muncă al Academiei Republicii Socia
liste România au primit cu deosebită satis
facție propunerile prezentate de dumnea
voastră, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
pentru intărirea spiritului partinic, a com
bativității revoluționare in întreaga activi
tate politico-ideologică și educativă, pentru 
îmbunătățirea activității de educare marxist- 
leninistă a membrilor de partid, a tuturor 
oamenilor muncii, aprobate de Comitetul 
Executiv al C.C. al P.C.R., și iși exprimă 
totala lor adeziune față de aceste propuneri.

Călăuzindu-ne permanent după concepția 
partidului, materialismul dialectic si istoric, 
după documentele Partidului Comunist 
Român — în spiritul măsurilor pe care le-ați 
inițiat șt ai cuvîntării pe care ați rostit-o la 
consfătuirea de lucru a activului de oartid 
din domeniul ideologiei și al activității po
litice și cultural-educative, vă asigurăm că 
vom intensifica eforturile pentru ca cercetă
torii. oamenii de știință din cadrul Acade
miei să se manifeste In întreaga lor activi
tate ca cetățeni înaintați, cu o înaltă con
știință socialistă, pătrunși de spiritul patrio
tismului socialist, al devotamentului nemăr
ginit față de partid, de popor și de patria 
noastră. Republica Socialistă România.

Organizația de partid, conducerea Acade
miei și conducerile Institutelor vor milita 
pentru instaurarea fermă a spiritului parti
nic in activitatea de cercetare și in munca 
obștească, a combativității față de teoriile 
retrograde, neștiințifice. idealiste, precum și 
față de mentalitățile învechite, conserva
toare. pentru cultivarea pasiunii și dăruirii 
de «ine in muncă, a trăsăturilor proprii In
telectualității noastre înaintate.

împreună cu întreaga noastră intelectuali
tate, vă asigurăm, stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. că vom munci cu toată energia 
și cu toată hotârirea pentru înfăptuirea nea
bătută a politicii interne și externe promo
vată de partid, cale sigură pentru propăși
rea patriei noastre pe drumul socialismului 
și comunismului, pentru Dace si înțelegere 
între popoare. ACXDEMIA REPUBLICII 
SOCIALISTE ROMÂNIA.

Salariații uzinei de construcții de mașini 
din Reșița, in frunte cu cei peste 2 700 de 
comuniști, au luat cunoștință cu pro
fundă satisfacție de propunerile tăcute de 
dumneavoastră, stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. și adoptate de Comitetul Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. pentru îmbunătăți
rea activității politico-ideologiee de edu
care marxist-leninistă a membrilor de par
tid. a tuturor oamenilor muncii.

Constructorii de mașini consideră propu
nerile de măsuri un minunat instrument 
pus la indemina organizațiilor de partid, 
necesar în activitatea de ridicare a nivelu
lui de conștiință al maselor, și ne mani
festăm deplina adeziune și. in același timp, 
hotârirea fermă de a îndeplini programul 
de măsuri in scopul ridicării nivelului po

litico-ideologic al salariaților din uzină la 
nivelul cerințelor actuale. COMITETUL DE 
PARTID AL UZINEI I)E CONSTRUCȚII 
DE MAȘINI — REȘIȚA.

Cei aproape 20 000 de salariați ai Com
binatului siderurgic Hunedoara, in frunte 
cu comuniștii, consideră că propunerile de 
măsuri prezentate de dumneavoastră, mult 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. pentru 
orientarea întregii munci politice și ideo
logice desfășurate în rindul constructorilor 
societății socialiste, vor duce la formarea 
unui profil moral sănătos al întregii noas
tre națiuni.

Ne angajăm. Iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să folosim cu mai multă efica
citate toate mijloacele de influențare poli
tică în rindul siderurgiștilor hunedoreni, să 
ne îmbunătățim stilul șl metodele de mun
că in întreaga noastră activitate, fiind con
vinși că în felul acesta vom aduce o con
tribuție mai mare la creșterea rolului con
ducător al partidului, a prestigiului și au
torității sale in rindul oamenilor muncii, 
la obținerea unor rezultate tot mai bune 
pe linia îndeplinirii sarcinilor planului de 
stat și a angajamentelor asumate. COMI
TETUL DE PARTID ȘI COMITETUL DE 
DIRECȚIE DIN COMBINATUL SIDERUR
GIC HUNEDOARA.

★
Comuniștii și ceilalți lucrători din Mi

nisterul Justiției, alături de toți oamenii 
muncii din patria noastră, au primit cu 
profund interes și deosebită satisfacție 
propunerile cu privire la imbunătățirea 
activității politico-ideologiee. de educare 
marxist-leninistă a membrilor de partid, 
a tuturor oamenilor muncii.

Vom acționa cu combativitate sporită 
împotriva acelora ce atentează, sub orice 
formă. Ia baza materială a societății noas
tre. și vom contribui astfel la consolida
rea și dezvoltarea avutului obștesc. Vom 
intensifica popularizarea legilor, pen
tru a contribui la educarea maselor de 
cetățeni in spiritul respectării cu strictețe 
a normelor de drept și vom acționa cu 
mai multă eficiență pentru prevenirea și 
combaterea manifestărilor antisociale. in 
scopul creării unei opinii de masă impo- 

triva tuturor acelora care Încalcă legalita
tea socialistă.

Vă asigurăm. 6timate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că exemplul dumneavoastră 
personal de înaltă ținută revoluționară si 
inepuizabilă energie creatoare, pusă în 
slujba poporului, va constitui pentru noi 
toți un puternic imbold in munca de în
făptuire a politicii partidului și statului 
nostru in domeniul justiției. MINISTERUL 
JUSTIȚIEI.

Personalul Marelui Stat Major, alături de 
toți oamenii muncii din tara noastră, a pri
mit cu deplină satisfacție și profund inte
res propunerile prezentate de dumneavoas
tră. cu privire la imbunătățirea activității 
politico-ideologiee, de educare marxist-le
ninistă a membrilor de partid, a întregului 
nostru popor, pe care le consideră ca fiind 
de însemnătate excepțională pentru ridi
carea pe o treaptă superioară a muncii de 
educare partinică a omului societății socia
liste multilateral dezvoltate.

Noi vedem in măsurile adoptate, în in
dicațiile dumneavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, un strălucit program de acțiune, 
profund partinic, de o excepțională impor
tanță.

Vom cultiva In rindul Întregului perso
nal spiritul unei înalte ordine și discipline, 
al vigilenței revoluționare, atitudinea com
bativă, intransigentă față de orice neajun
suri din munca și comportarea militarilor, 
pentru a ridica și păstra neștirbite demni
tatea și onoarea de militar al Forțelor Ar
mate ale Republicii Socialiste România.

Vă asigurăm, tovarășe secretar general, că 
tn cal’tate de membri ai Partidului Comu
nist Român, care ne desfășurăm activitatea 
in armată, vom acționa cu neabătută hotâ- 
rire pentru ca sarcinile trasate de partid 
și de dumneavoastră personal forțelor noas
tre armate să fie duse integral la îndepli
nire in spiritul înaltei exigențe comunisto, 
in scopul ridicării capacității de luptă a 
unităților și marilor unități. MARELE STAT 
MAJOR.

★

Au mai trimis telegrame In care-și ex
primă hotârirea fermă de a transpune cu 
fermitate in viață măsurile adoptate de 
partid pentru intărirea spiritului partinic 
in întreaga activitate politico-ideologică și 
educativă a membrilor de partid, a tuturor 
militarilor Academia Militară, Comanda
mentul infanteriei și tancurilor. Consiliul 
politic ai Comandamentului Apărării Anti
aeriene, Consiliul Militar al Marinei Mi
litare, organizațiile de bază P.C.R. din u- 
nitățile militare nr. 0495 și 0166 ale M.A.I., 
din unitățile militare nr. 0136 și 0638.

★

Participanții la recenta plenară lărgită a 
Consiliului politic al trupelor M.A.I. au 
dezbătut cu însuflețire și cu deplină res
ponsabilitate, in spirit critic și autocritic, 
pe baza măsurilor adoptate de Comitetul 
Executiv ai C.C. al P.C.R., sarcinile coman
danților, organelor și organizațiilor de 
partid, pentru ridicarea continuă a nivelului 
de pregătire politico-ideologică și de edu
care marxist-leninistă a membrilor de 
partid, a tuturor militarilor, promovarea cu 
fermitate a spiritului muncitoresc, revolu
ționar de muncă și de viață, indicat de 
partidul nostru

Vă asigurăm, tovarășe secretar general, 
că organele și organizațiile de partid, toți 
comuniștii din trupele M.A.I. sint pe de
plin conștienți de importanța sarcinilor cu
prinse in propunerile de măsuri adoota»e 
de Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. și 
de răspunderea ce o poartă in fața parti
dului pentru educarea politico-ideologică a 
militarilor, formarea lor ca apărători nein- 
fricați ai cuceririlor revoluționare ale oa
menilor muncii, devotați trup și suflet 
patriei noastre socialiste, poporului, Parti- 

dulul Comunist Român, forța politică con
ducătoare a întregii națiuni. CONSILIUL 
POLITIC AL TRUPELOR M.A.I.

Plenara Consiliului politic al trupelor de 
securitate, luind în dezbatere sarcinile co
mandanților, organelor și organizațiilor de 
partid pentru intensificarea muncii politico- 
ideologiee in vederea dezvoltării conștiinței 
socialiste, a formării și dezvoltării trăsătu
rilor morale și de luptă ale militarilor, dă 
o înaltă apreciere recentelor măsuri adop
tate, la propunerea dumneavoastră, de Co
mitetul Executiv al C.C al P.C.R. pentru 
educarea marxist-leninistă a membrilor de 
partid, a tuturor oamenilor muncii, pentru 
întărirea spiritului partinic, revoluționar al 
întregului proces educativ in patria noastră.

Ne angajăm in fața dumneavoastră sâ 
milităm neobosit pentru educarea tuturor 
militarilor din trupele de securitate în spi
ritul patriotismului socialist, al dragoste* * .*  
si devotamentului nețărmurit fată de parWu ' 
si popor, al hotăririi ferme de a nu pre
cupeți nimic pentru apărarea cuceririlor re
voluționare ale oamenilor muncii, a inde
pendenței și suveranității naționale a Ro
mâniei socialiste.

Comuniștii. toți oamenii muncii din jude
țul Argeș su primit cu un sentiment de 
profundă aprobare și satisfacție complexul 
program partinic propus de dumneavoastră, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. pentru edu
carea marxist-leninistă a membrilor de 
partid, & tuturor oamenilor muncii. Apre
ciem și această inițiativa a secretarului ge
neral al partidului nostru ca o strălucită 
confirmare a stilului său de muncă, pătruns 
oe înaltă principialitate comunistă, a grijii 
sale statornice pentru triumful deplin, in 
toate sferele de activitate, a ideologiei mar- 
x.st-leniniste, pentru creșterea rolului de 
conducător al partidului in viața socială. Ne 
însușim din țoală inima acest program de 
excepțională valoare teoretică și practică 
pentru formarea profilului moral al gene
rațiilor de astăzi și de miine, pentru că el 
răspunde gindurilor întregului partid, în
tregului popor.

Principialitatea sl exigența, spiritul viu, 
novator, fermitatea ideologică, combativita
tea partinică ce caracterizează Întreaga 
dumneavoastră viață și activitate, iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, vor constitui 
pentru noi modelul suprem de acțiune. In 
sensul propunerilor făcute de dumneavoas
tră, organele și organizațiile de partid, 
comuniștii din județul Argeș vor milita 
energic pentru cunoașterea temeinică a po
liticii partidului, a trecutului său glorios de 
luptă și a programului său actual de trans
formare revoluționară a societății, pentru 
înțelegerea tot mai profundă de către fie
care om al muncii a înaltelor responsabi
lități politice, sociale, cetățenești, inrădă- 
c.narea adincâ in viață a tuturor normelor 
socialiste de comportare in muncă. în socie
tate. in familie, vor fi intolerante față de 
orice fel de manifestări ale ideologiei bur
gheze, idealiste, retrograde.

Mulțumindu-vă din toată inima pentru 
grija față de dezvoltarea armonioasă a so
cietății socialiste românești și a oamenilor 
ei — grijă încă o dată strălucit confirmată 
in aceste zile — asigurăm Comitetul Cen
tral al partidului, pe dumneavoastră per
sonal. tovarășe Nicolae Ceaușescu. că vom 
face totul pentru îndeplinirea sarcinilor ce 
ne revin, vom fi la inălțimea misiunii pe 
care ne-a Incredințat-o partidul. BIROUL 
COMITETULUI JUDEȚEAN ARGEȘ AL 
P.C.R.

Organizația județeană Buzău a Partidu
lui Comunis: Român, oamenii muncii din 
întreprinderile industriale, unitățile agri
cole. din Instituții, toii locuitorii județului 
nostru au luat cunoștință cu adincâ satis
facție si dau o înaltă apreciere amplului 
program de măsuri promis de dumneavoas
tră. idbite tovarășe Nicolae Ceaușescu, șj 
aprobat în unanimitate de Comitetul Exe
cutiv al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român privind Îmbunătățirea ac
tivității de educare marxist-leninistă a în
tregului nostru popor. pentru întărirea 
spiritului partinic și revoluționar al acti
vității politico-ideologiee din țara noastră.

Deslușim, totodată, din acest prețios do
cument că trebuie să revedem in spirit cri
tic și autocritic stilul și metodele noastre de 
muncă folosite in organizarea și conducerea 
activității de educare comunistă a maselor, 
să stabilim asemenea măsuri ca in cel mai 
scurt timp să lichidăm formalismul si bi- 
•ocra tifonul. să crească răspunderea orga
nizațiilor de partid in îndrumarea activită
ți politico-ideologiee.

Exprimind hotârirea unanimă a activului 
îe partid, a tuturor factorilor chemați să 
nfăptuiaseft transformările radicale cu
prinse in programul de educare marxist- 
eninistă propus de dumneavoastră, mult 
rtimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, vă asi
gurăm că vom depune eforturi și mai sus- 
inute pentru a cultiva la comuniști, la or
ganizațiile de sindicat, tineret $i femei, la 
oti oamenii muncii din județul Buzău inal- 
ele virtuți și valori moral-spirituale ale 
«porului român, pasiunea. dăruirea si spi- 
•?ul de sacrificiu, dragostea fată de muncă 
lentru făurirea societății socialiste multi- 
ateral dezvoltate, pentru afirmarea tot mai 
lutemicâ a rolului de conducător politic al 
lartidului nostru in toate domeniile de ac- 
vitate. COMITETUL JUDEȚEAN BUZĂU 
iL P.C.R.

★

Ansamblul de măsuri pentru îmbunătă- 
irea activității politico-ideologiee, de edu- 
are marxist-leninistă a membrilor de partid, 
tuturor oamenilor muncii, propus de dum- 
ea voastră, stimate tovarășe Nicolae 
eaușescu, în cadrul Comitetului Executiv 
1 C.C. al P.C.R. a găsit un puternic ecou 
i organizațiile de partid din întreprinderile 
i instituțiile județului Cluj, in organizațiile 
e masă și obștești, în rindul colectivelor 
e creație, Invățămint $i cultură.
Oamenii muncii din județul Cluj, români, 

laghiari, germani și de alte naționalități, 
ăd in propunerile dumneavoastră un 
mplu program de acțiuni limpede gîndlt, 
e înaltă responsabilitate si principialitate 
>munistă, care corespunde unor necesități 
Ttuale ale dezvoltării noastre socialiste, 
intern convinși că traducerea lui in viață 
i determina ascensiunea întregii activități 
slitico-ideologioe șl cultural-educative la 
ivelul marilor realizări obținute în toate 
delalte sectoare ale construcției socialiste, 
î contribui in mod esențial la ridicarea 
raștiinței politice a tuturor categoriilor de 
imeni ai muncii.
Transmițindu-vă stima și recunoștința 
păstră, dragostea pe care v-o purtăm, vă 
credințăm, tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
>m munci cu răspundere și dăruire pen- 
u ridicarea rolului conducător al parti
dul. al clasei muncitoare in întreaga viață 
plitică, socială și economică, pentru im- 
inâtățirea activității organizațiilor de 
T.C. și sindicat, pentru sporirea aportu- 
i ziarelor, revistelor, filialelor uniunilor
• creație, instituțiilor de artă și învăță- 
int la educarea comunistă a maselor, la 
deplinirea programului elaborat de Con- 
•esul al X-lea al partidului, pentru edifi- 
irea societății socialiste. înflorirea con- 
luă a patriei dragi. România socialistă. 
JMITETUL JUDEȚEAN CLUJ AL P.C.R.

★

Comuniștii din organizația de partid Dîm- 
r.’ița, toți oamenii muncii din județ au 
imit cu profundă și entuziastă satisfacție 
centele propuneri de măsuri prezenta»e
• tovarășul Nicolae Ceaușescu Comitetului 
recutiv al Comitetului Central al Parti- 
ilui Comunist Român.
Mărturii elocvente ale strălucitului dum- 
avoastră spirit creator, propunerile sint 
excepțională reafirmare a unor coordo- 
te definitorii ale întregii activități a parti- 
Llui nostru, coordonate străbătute cu fer
ita te de combativitate comunistă față de 
anifestările ideologiei burgheze — idea
lă, retrogradă — de fierbinte grijă fată de 
opiul |i complexul proces al formării o-

Trăiască Partidul Comunist Român. Co
mitetul său Central. în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, comandantul 
al forțelor noastre armate. 
TOLITIC AL TRUPELOR 
RITATE.

suprem 
CONSILIUL 
DE SECU-

*
Comuniștii, și alături de ei toți ofițerii, 

maiștrii militari, subofițerii, salariații civili 
și militarii in termen din Comandamentul 
trupelor de grăniceri au primit cu profund 
interes mobilizatorul program de educație 
națională inițiat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și adoptat in unanimitate de Co
mitetul Executiv al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român.

Vom situa acest program la baza întregii 
noastre activități.

încredințăm conducerea superioară de 
partid, pe comandantul suprem al forțelor 
armate, că vom revedea și vom folosi cu 
mai multă pricepere formele de influențare 
politico-ideologică, ne vom îmbunătăți stilul 
și metodele de muncă în activitatea de in
struire și educare ce o desfășurăm, fiind 
convinși că aceste măsuri vor duce Ia dez
voltarea conștiinței politice, la îndeplinirea 
cu rezultate superioare a misiunilor încre
dințate trupelor de grăniceri, străjuitoare de 
nădejde ale frontierei naționale a Româ- 
n i socialiste. COMANDAMENTUL TRU
PELOR DE GRĂNICERI.

Comuniștii și. alături de ei, toate cadrele 
din Inspectoratul general- al -miliției au 
primit ’ cu profundă satisfacție propunerile 
pe care, dumneavoastră le-ați făcut in șe
dința Comitetului Executiv al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român, cu 
privire la ansamblul de măsuri referitoare 
la îmbunătățirea întregului conținut al ac
tivității politico-ideologiee. de educare 
marxist-leninistă a membrilor de partid, 
a tuturor oamenilor muncii din patria 
noastră.

Conștienți de sarcinile ce ne revin din 
acest program de educație partinică, vă asi
gurăm, iubite tovarășe secretar general, 
că vom desfășura o intensă muncă politico- 
educativă în scopul apărării cu fermitate a 
avutului obștesc și personal al cetățenilor, 
a ordinei și liniștei publice, a respectării și 
aplicării cu strictețe a legalității socialiste.

Pătrunși de importanța sarcinilor și 
conștienți de răspunderea pe care o pur
tăm pentru traducerea lor in viață, ne an
gajăm și pe această cale să facem totul, la 
nevoie dîndu-ne și viața, pentru apărarea 
cuceririlor revoluționare ale poporului, 
pentru apărarea patriei noastre scumpe. 
Republica Socialistă România. COMITETUL 
DE PARTID ȘI CONDUCEREA INSPEC
TORATULUI GENERAL AL MILIȚIEI.

★

Alături de întregul nostru popor munci
tor. sintem ferm hotărîți să depunem toate 
eforturile pentru traducerea în viață a sar
cinilor școlii superioare reieșite din pro
gramul de măsuri propus de dumnea
voastră. iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,- 
pentru dezvoltarea conștiinței socialiste * 
oamenilor muncii, pentru întărirea spiritului 
partinic, revoluționar al întregii activități 
politico-ideologiee din țara noastră.

Cadrele didactice, studenții si personalul 
tehnico-administrativ din institutul nostru 
vor acționa neabătut In vederea perfecțio
nării invățămintului superior la nivelul ce
rințelor revoluției tehnico-științifice con
temporane și ale făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate, prin imbunătățirea 
continuă a conținutului șj metodologiei pro
cesului instructiv, prin legarea tot mal 
strinsă a activității științifice de rezolvarea 
concretă a problemelor edificării socialis
mului in România și prin situarea pe plan 
superior a activității educative si ideolo
gice.

Ne vom strădui ca prin întreaga noastră 
activitate să răspundem înaltei aprecieri pe 
care o dau partidul și statul misiunii de 
răspundere a școlii si ne angajăm să dăm 
economiei și culturii specialiști cu o cit 
mai bună pregătire si de o înaltă Jnută 
morală, care să contribuie activ la continua 
înflorire a scumpei noastre patrii. INSTI
TUTUL POLITEHNIC DIN IAȘI.

★
Creatorii comuniști, toți lucrătorii Tea

trului de Stat din Tg. Mureș — români 
și maghiari deopotrivă — am primit cu 
deplină satisfacție propunerile prezentate 
de dumneavoastră, stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. privind îmbunătățirea activi
tății politico-ideologiee. de educare mar
xist-leninistă a membrilor de partid, a tu
turor oamenilor muncii.

Sintem ostași ai partidului și ne consi
derăm mobilizați in amplul proces revolu
ționar și educativ prin care Partidul Co
munist Român, condus cu înțelegere și 
principialitate comunistă de dumneavoas
tră, modelează omul nou. cetățea
nul de azi și de miine al României socia
liste, om de mare cultură și neabătută fer
mitate ideologică. COLECTIVUL TEATRU
LUI DE STAT TG. MUREȘ.

★

Au mai adresat telegrame In care-și ex
primă adeziunea totală față de conținutul 
bogat al documentului adoptat de Comite
tul Executiv al Comitetului Central al 
partidului, angajamentul de a depune 
eforturi susținute pentru îmbunătățirea 
substanțială a întregii lor activități, colec
tivul de activiști din Academia de învă- 
(âmint social-politic ..Ștefan Gheorghiu", 
Editura „Junimea- și Filiala Uniunii ar
tiștilor plastici-Iași, comitetul de partid 
din Banca Națională a Republicii Socia
liste România ș.a.
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Unitatea fermă a gindirii 

și acțiunii comuniste
Vna diu semnificațiile ad nei al*  propu

nerilor prezentate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu in fata Comitetului Executiv, 
precum și a expunerii la consfătuirea de 
lucru cu privire la îmbunătățirea activități 
pollticQ-ideologice. <j<- educare marxist-ie- 
ninistă a membrilor de partid, a tuturor oa
menilor muncii constă, fără îndoială, in ac
celerarea. adincirea si perfecționarea dez
voltării creatoare, novaioare. critice și re
voluționare a gindirii șj acțiunii comuniste, 
ce te afirmă, fără precedent. In ultimii 
ani.

soclal-economice. Aceste premise au fost, 
treptat, amplificate in procesul de dezvol
tare a economiei și culturii socialiste, de 
perfecționare continuă a conducerii socie
tății noastre. Este cunoscut că în ultimii 
ani au fost luate o serie de măsuri deose
bit de importante, între care adincirea pe 
multiple planuri a democrației socialiste, 
asigurarea participării nemijlocite a re
prezentanților clasei muncitoare, clasa cea 
mai înaintată a societății noastre. Ia con
ducerea organelor economice, sociale și de 
stat, introducerea în toate domeniile de ac
tivitate și la toate nivelurile a principiului 
muncii colective — toate ducind la crește
rea continuă a rolului activității conștiente 
în opera de făurire a noii orinduiri pe pă- 
mîntul patriei noastre.

Asigurarea acestui cadru larg, cuprinză
tor de afirmare a puterii de creație a oa
menilor muncii din țara noastră ar rămîne, 
desigur, ineficientă dacă fiecare dintre a- 
ceșfia și, în primul rînd, cadrele conducă
toare din organele și organizațiile de partid 
nu ar avea pe deplin clară conștiința res
ponsabilității acțiunii lor sociale, nu s-ar 
strădui să cunoască și să folosească cu pri- 
ceoere acțiunea legilor obiective.

Sublinierea fermă, categorică a importan
ței laturii ideologice, marxist-Ieniniste, in 
pregătirea cadrelor este îndreptată și îm
potriva unei concepții eronate — că pregă
tirea de specialitate. tehnico-profesională 
ar fi suficientă pentru cerințele unor munci 
de conducere. De fapt, tocmai această con
cepție greșită a inspirat și hotărîrea greșită 
de a se restrînge predarea științelor sociale 
în școală, în învățămîntul superior. O fermă 
replică a dat acestei concepții secretarul ge
neral al partidului, subliniind că „nu r* pu
tea fi conducător de partid și de stat acel* 
eare nu se preocupă de ridicare* nivelului 
său Ideologic-politic. El poate fi un bun spe
cialist, poate fi un bun funcționar, dar nu un 
conducător politic".

Intr-adevăr, numai pe temeiul științei 
piarxist-leniniste, care oferă cheia cerce

înausi secretarul general al partidului *-  
trage atenția asupra faptului că sensul si 
obiectivele fundamentale ale acestui corn 
nl*x  de rnăsurj privind formarea comunistă 
a omului României socialiste se înscriu, la 
fel ca întreaga noastră activitate teoretică 
ni practică. >n orientarea prospectivă, ex
ploratoare si constructoare a vi torului, pro
prie Partidului Comunist Homan. Acest 
lucru s-a precizat, clar și răspicat : „nu 
•>*.e  vorba de întoarcere la nici un fel ele 
trecut, ci este vorba de a deschide o ealc 
mal largă spre viitor, calea cpre viitorul 
comunist al poporului nostru".

Cred că numai mințile stăpinite de ru
tină. obișnuite cu lenea de a gindi. că nu
mai individul incapabil să participe, cu 
toată sensibilitatea Iui. la procesul istoric 
de transformare a lumii și a omului Însuși. 
Indeplinindu-și rolul fuheționărește, fără 
angajarea deplina a ființei sale — cuget, 
voință, sensibilitate — in dezvoltarea ’ edi
ficiului socialist al societății românești, ar 
] >'x fi inclina‘e să vadă in reafirmarea
intransigenței principiale a spiritului critic 
și revoluționar propriu marxism-leninis- 
mului altceva decit ceea ce vizează ea in 
realitate : potențarea competențelor și a 
capacităților creatoare printr-un nou aflux 
9*  energie, stimularea participării fiecăruia 
Vt a tuturor la elaborarea, conducerea, reali
zarea și evaluarea treburilor obștești, creș
terea rolului și. deci, a responsabilităților 
sociaie ale fiecărui membru al colectivității 
noastre sociale. In această perspectivă, 
ideile expuse de secretarul general al parti
dului, in forma sintetică din propuneri și 
apoi amplu fundamentate in expunere, 
dezbaterea lor publică, in climatul demo
crației socialiste in plină afirmare, consti
tuie un apel la inițiativă istorică a mase
lor. la priceperea de a înnoi necontenit con
ținutul și forma căilor multiple de perfec
ționare a societății socii ’iste, care este, in 
ultimă instanță, legată perfecționarea a 
însuși omului.

Ceea ce caracterizează, printre altele, st'- 
lul de muncă al partidului nostru este grija 
neadormită, strădania neobos'tă de a reali
za acordul dintre vorbe și fapte. Ca unul 

•-•-mi desfășor activitatea și în cadrul 
Academiei de științe sociale și politice, 
consider că recentele măsuri obligă la o 
reflecție adnci'â. plină de răspundere si 
ferită de pripeală, asupra căilor de dezvol-

Conducerea activității ideologice 

și educative — indatorire principală 

a organelor și organizațiilor de partid
Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu 

la recenta consfătuire de lucru a activului 
de partid din domeniul ideologiei și al ac
tivității politice și cultural-educative re
prezintă un document de o excepțională 
însemnătate, conținind o mare bogăție de 
idei. îndrumări de cel mai mare preț pen
tru toate sectoarele frontului nostru ideo
logic

Mă voi referi in cele ce urmează doar la 
una dintre problemele tratate, care mi se 
pare de importanță majoră pentru atin
gerea tuturor celorlalte obiective propuse. 
Este vorba de cerința ca activitatea ideo- 
logico-educativă. de ridicare a conștiinței 
socialiste a comuniștilor, a tuturor oame
nilor muncii să se desfășoare sub condu
cerea nemijlocită și permanentă a orga
nelor și organizațiilor de partid, care sâ 
o considere ca o problemă centrală, ca o 
îndatorire a lor principală. Este cu Șesâ- 
virșire limpede că numai conducerea de 
către partidul comunist, avangarda clasei 
muncitoare, înarmată cu ideologia marxist- 
leninistă. poate să imprime activității po
litico-educative acea inaltă principialitate, 
acel spirit militant, revoluționar, fără de 
care nu poate fi concepută o reală, auten
tică educație comunistă.

Neajunsurile in modul de conducere a 
muncii Ideologice care au fost criticate de 
secretarul general al partidului se regâseșe 
și In activitatea Comitetului județean Ar
geș. a secției do propagandă și a cabine
tului de partid, a organizațiilor de partid 
din județ. Și la noi s-au manifestat-, din 
partea organelor de partid, unele tendințe 
de a se lăsa activitatea ideologică, in bună 
măsură, doar in seama celor cu sarcini 
distincte, nemijlocite îri această direcție — 
propagandiști, responsabilii cu agitația și 
propaganda din comitetele și birourile or
ganizațiilor de partid, activiști ai cabine
tului de partid etc. O carență serioasă 
râspindită in multe organizații de partid 
este abordarea problemelor activității ideo
logice mai ales sub raport organizatoric și 
statistic, neglijindu-se elementele esențiale 
care-i condiționează eficiența, și anume 
conținutul de idei, legătura cu viața, com
bativitatea și spiritul revoluționar, latura 
formativă etică.

Se înțelege că aceste minusuri în desfă
șurarea muncii ideologico-educative au avut 
consecințe negative, au făcut ca și la noi 
rezultatele să nu fie pe măsura realizărilor 
din alte sectoare ale construcției socialiste. 
Dar. pe lingă acest aspect, trebuie subliniat 
și altul : respectiv, cred că in aceste mi
nusuri trebuie căutată una din cauzele ma
nifestărilor de interes scăzut, de ecou slab 
in conștiința oamenilor ale unor expuneri, 
conferințe și alte activități din cadrul in- 
vâțămintului de partid. După cum am pu
rul constata, orice rupere de viață, lipsa 
de reacție față de mentalitățile și atitudi
nile înapoiate diminuează nu numai va
loarea și forța educativă a propagandei, dar 
și interesul față de ea.

Consider câ pentru traducerea in fapt 
a cerinței imperioase ca activitatea politi
co-ideologi că să devină o preocupare prin
cipală. permanentă a întregului partid, este 
de o importanță deosebită organizarea p -
nodicâ m cadrul fiecărui organ și organî-

Lumini care vor dezvolta conștiința 
și puterea de muncă a intregii 

națiuni
Una din realitățile cele mai pregnant se

sizabile ale artei autentice dintotdeauna și 
de pretutindeni a fost patriotismul, aparte
nența creatorului la valorile morale și mate
riale ale poporului său. Cunoașterea in a- 
dtnri™ a vieții «i gindurilor, a producțiilor 

tare a unității dmtr? teo. .e și practică -- 
pe de o parte, prin transpunerea opera
tivă. curajoasă și responsabilă a rezultate
lor cercetării in viață, pe de alta, prin 
orienlarea cercetării spre problemele acute 
ale practicii sociale. chemată sâ constituie 
sursa de inspirație și fertilizare a cercetă
rii. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a indicat 
cileva din aceste teme. Cea mai impor
tanta ..temă a cercetării și practicii" rămîne 
formarea comunistă a omului de azi și de 
miine. Sudarea teoriei șț a practicii nu con
stă in Înlăturarea lor administrativă, ci in
tr-o metodologia unitară de acțiune și 
gindire prin care individul este integrat in 
uractica socială creator-revolutionara a 
procesului de dezvoltare multilaterală a so 
vietății socialiste, și prin care, in același 
timp, exigențele acestei practici sociale se 
transformă in coordonate, linii directoare, 
proiecte de viață ale personalității fiecăruia 
și a tuturora.

Reflecția critică și autocritică asupra cer
cetării in domeniul silințelor sociale în
dreptățește concluzia câ este necesară opo
ziție activă, de combatere a oricăror ten
dințe de izolare de viață, ati< in sensul 
rxcrcițillor abstracte, pur speculative, fără, 
sau avind o .slabă contingență cu practica — 
precum și in sensul unor activități facile, 
superficiale, de parafrazare, re-interpretare 
sau simplă ornamentare intelectuală a unor 
adevăruri de mult cunoscute. Alegerea 
temelor de investigație trebuie să se facă 
în funcție de cerințele reale ale dezvoltării 
societății și individului, desfășurarea cer
cetării trebuie să asimileze dinamica prac
ticii sociale de azi, și. in același timp, sa 
o devanseze, sâ-i elucideze problemele cu
rente și de perspectivă. Academia de știin
țe sociale și politice reunește cadre de 
partid și de stat, cadre de cercetare, avind 
un rol proeminent In ansamblul vieții ideo
logice din țara noastră. Tn lumina expune
rii tovarășului Nicolae Ceaușescu acest rol 
devine și mai clar definit, cu exigențe su
perioare, intr-o viziune de responsabilitate 
mai inaltă. Conducerea științifică a socie
tății socialiste nu înseamnă numai folo
sirea cercetării în fundamentarea deciziei 
politice, dar și studiul pregătitor care să 
contribuie la cristalizarea deciziei politice, 
la opțiunile ei : de fapt, este preocunarea 
prioritară a oricărei cercetări științifice — 
iar științele sociale nu se pot constitui în 
excepții. Tn acest sens. Academia de știinte 
sociale și politice a avut inițiative judi
cioase, dar a sosit timpul ca ele să dobin- 
dească amploarea impusă de dezvoltarea 
impetuoasă a socialismului ir. țara noastră, 
de cerințele sintetizate de secretarul general 
al partidului. A contribui la îndeplinirea 
acestor sarcini este pentru noi un angaja
ment ferm și o datorie de onoare.

Prof. unlv. dr. docent 
Pavel APOSTOL

zație de partid, a unor dezbateri asupra 
problemelor muncii politice, ideologice și 
cultural-educative de masă, așa cum a sub
liniat in expunerea sa secretarul general al 
partidului. Apreciez câ un rol pozitiv îl 
va avea, în acest sens, analiză, cei puțin o 
dată pe an. de către comitetele județene de 
partid. în plenul lor, a conținutului mun
cii politico-educative, precum și analiza sis
tematică a activității oe care o desfășoară 
organizațiile și instituțiile cu caracter pro
pagandistic și cultural-educativ, comuniștii 
care lucrează în cadrul acestora.

Firește, asemenea analize nu epuizează 
nici pe departe gama modalităților de con
ducere a activității politico-ideologice și cul
tural-educative. Este absolut necesar ca ana
lizele exigente, aprofundate, să fie-- însoțite 
de o activitate operativă, eficientă, pentru fi
nalizarea in practică a concluziilor trase, 
concomitent cu îndrumarea și sprijinul con
cret, nemijlocit din partea organelor de 
partid.

In această privință, nouă, celor de la ca
binetul de partid, ne revin sarcini multiple 
și de deosebită. însemnătate. Sîntem hotă- 
riți să organizăm viitorul an de învățămint 
pe baza cunoașterii mai temeinice a reali
tăților. pentru a asigura, de la început, o de
plină concordanță a acestuia cu exigențele 
ideologice actuale, cu cerințele specifice di
feritelor categorii de cursanți. Vom acorda, 
în mod prioritar, atenție îmbogățirii conți
nutului de idei al invățămintului, prin abor
darea acelor probleme teoretice care preo
cupă în mod deosebit partidul în actuala 
etapă, cum ar fi fundamentarea și explica
rea conceptului de societate socialistă multi
lateral dezvoltată, problemele creșterii ro
lului conducător al partidului in toate sfe
rele vieții sociale, raportul dialectic dintre 
cointeresare materială și rolul conștiinței 
socialiste in realizarea sarcinilor construc
ției socialiste, problemele umanismului si 
democrației, ale eticii comuniste si echității 
sociale, acțiunea diferitelor legi economice 
în condițiile socialismului, problemele dez
voltării națiunii socialiste, ale relațiilor in
ternaționale, ale dezvoltării mișcării comu
niste și muncitorești etc.

Ne propunem să asigurăm pentru anul 
viitor o mai bună compoziție a corpului de 
lectori și propagandiști prin atragerea celor 
mai bune cadre propagandistice existente in 
județ, in primul rînd activiști de partid — 
cărora le revine misiunea de a acționa per
severent ca un factor iradiant, de stimulare 
a participării întregului activ de partid la 
munca ideologico-educativă.

Tn fața noastră, a tuturor activiștilor par
tidului. se află acum un program de activi
tate politicâ-ideologică și cultural-educativâ 
cu o arie și cu un conținut impresionante. 
Traducerea lui in viață depinde de modul 
angajant, calificat, ca și de gradul de dărui
re pe care le vom dovedi in munca practică 
de făurire a omului nou ai societății noas
tre de azi și de miine. Nimic nu poate fi 
mai nobil decit atingerea acestui țel.

Stefan PARTENIF
directorul Cabinetului județean 
de partid Argeș

spirituale ale colectivității din care făcea 
parte a asigurat premise dintre cele mai fa
vorabile unor realizări de prestigiu in cele 
mai variate domenii ale artei românești. Si 
numai această legătură intimă, indestructibi
lă cu sufletul unui întreg popor, poate gene

ra adevăratele emoții estetice : numai ea 
poate determina cunoașterea și înțelegerea 
vieții — de fundamentală importanță in 
procesul de creație, lată de c*  cuvintele 
tovarășului Nicolae Ceaușescu rostite la 
consfătuire*  de lucru a activului do partid 
din domeniu] ideologiei și activității politi
ce și cultural-educative surprind in esența 
lui ace.'t fenomen de vitalii importanță 
pentru dezvoltarea artei românești. „Nu 
r și nu puf pin accepta nici un fel
de libertate pentru creațiile inspirate d.o 
concepțiile străine de ideologia clasei mun
citoare. In România pot fi acceptate numai 
arta fi Ut era tura, care xtau pe poziția clarei 
nuncitoar". care servesc poporului, socia
lismului. nafiunii noastre" — afirm» 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Avem Intr-adevăr nevoie de o arta In 
slujba clasei muncitoare, a socialismului, de 
o arlâ care să vorbească lumii despre spi
ritualitatea poporului nostru, despre sinteza 
sentimentelor lui fundamentale sedimenta
te de-a lungul istoriei.

Printr-un destin superior. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu șl împreună cu el cei 
care au luptai, și luptă umăr la umăr pen
tru realizare» principiilor sociale înaintat*,  
apară, in fond, prin orientările date cultu
rii. libertatea de creație. Libertatea creației 
înțeleasă nu in sensul ploconirii față de 
mode și modele străine felului nostru de a 
simți, de a gindi și acționa, ci in sensul 
unor vaste posibilități de exprimare a unei 
aceleiași realități — viața de azi a Româ
niei socialiste. Preocuparea exemplară a 
conducătorului partidului este ca, in con
certul popoarelor din întreaga lume. Roma
nia să reprezinte cuvintul unei țări echi
librate, cuvintul de mare unitate in sim
țire, atașament de credință al tuturor ce
lor ce luptă intru apărarea ideilor dc înalt 
umanism socialist.

Fără nici un fel de șovăire, cu supremă 
demnitate și totală hotărire. exemplul dat 
de conducătorul și de conducătorii statului 
nostru in acest moment se bucură de pre
țuirea poporului nostru. Țara noastră a 
ajuns la o înflorire economică, tehnica, cul
turală printr-un mare efort al poporului, 
efort care cere o conștiință, o racordare ple
nară la toată munca încordată și la toate

întreaga creație artistică sub semnul 

umanismului și al patriotismului 

socialist
Amplele dezbateri prilejuite de recenta 

consfătuire de lucru a activului de partid 
din domeniul ideologiei și al activității po
litice și cultural-educative, ecoul puternic 
pe care l-a avut in -conștiința națiunii expu
nerea tovarășului Nicolae Ceaușescu repre
zintă un moment de maximă importanță in 
procesul dialectic de formare și creștere a 
conștiinței socialiste, de afirmare a uriașu
lui potențial creator al poporului nostru, 
angajat ferm, sub conducerea încercată a 
partidului, pe calea edificării societății so
cialiste. Pătrunzătoare*  și multilaterala a- 
nalizâ — de o excepțională valoare teore
tică Și practică — realizată in cuvintul se
cretarului general al partidului, dezvăluie 
încă o dată viziunea unitară a partidului 
cu privire la dezvoltarea armonioasă a tu
turor laturilor vieții societății noastre. A- 
ceste aspecte se înscriu în mod firesc în 
orientarea fermă marxist-leninistă a parti
dului, fac parte din principiile de bază ale 
construcției societății noastre socialiste 
multilateral dezvoltate și au ca punct de 
pornire rolul conducător al clasei munci
toare, prin Partidul Comunist Român.

Bogăția de idei și învățăminte, care 
emană din cuvintarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, arc ca țel adincirea și consoli
darea culturii noastre socialiste ți patrio
tice. dezvoltarea tuturor domeniilor sale, 
crearea condițiilor pentru o înflorire pu
ternică, corespunzătoare cu tendințele dez
voltării societății noastre noi. Cultura este 
chemată să participe la formarea conștiin
ței socialiste înaintate, creînd acele opere 
durabile, inspirate din realitățile dinamice 
ale societății noastre, in stare să surprindă 
mutațiile adinei produse în toate domeniile 
vieții materiale și spirituale. Arta și lite
ratura își realizează plenar chemarea și 
îsi dovedesc valoarea — numai în compe
tiția complexă de modelare a conștiințelor

„Rebuturile" educative ale școlii 

nu sint cituși de puțin inerente
Am citit cu cel mai viu interes ampla și 

deosebit de bogata expunere a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu rostită la consfătuirea de 
lucru a activului de partid din domeniul 
ideologiei și al activității politice și cul
tural-educative. Sentimentul pe care l-am 
încercat urmărind ideile secretarului genera] 
al partidului nostru, sentimentul cu care am 
luat cunoștință de măsurile de excepțională 
însemnătate preconizate pentru îmbunătă
țirea activității politico-ideologice. de edu
care marxist-leninistă a membrilor de par
tid, a tuturor oamenilor muncii, este acela 
de adîncă satisfacție și de totală adeziune.

Ca slujitor al școlii m-am oprit, fireșt*.  
îndeosebi asupra aprecierilor privitoare la 
perfecționarea muncii educative din insti
tuțiile de invățămînt. Am apreciat, în pri
mul rînd, profunda cunoaștere și spiritul 
realist în care conturează secretarul general 
a! partidului sarcinile educative ale școlii, 
ale comuniștilor care lucrează în acest do
meniu atît de important al vieții sociale. 
Sint pe deplin de acord cu critica adusă pă
rerii, realmente existentă prin școli, că „re
buturile" educative ar fi Inerente, chiar dacă 
apar în procente infime. Tn probleme de 
educație, de formare a profilului politic și 
cetățenesc, etic și uman al tinerei genera
ții, nu ne este permis să greșim și sâ dăm 
nici un rebut ; fiecare tînâr care a trecut 
prin școală trebuie dat societății ca un mem
bru activ, temeinic pregătit pentru viață, 
profund devotat partidului și clasei munci
toare.

Noi, cei care lucrăm efectiv în școală, 
ne dăm cel mai bine seama că realizările 
importante ale învățămîntului nostru nu 
sint încă pe măsura condițiilor asigurate de 
orînduirea socialistă, că în multe privințe 
munca educativă nu ține pasul cu progresele 
înregistrate în domeniul transmiterii infor
mațiilor științifice, al instrucției proprîu-zise. 
Aceasta și din cauză că. de o bună bucată 
de vreme, preocunării susținute Dentru per
fecționarea și modernizarea predării tn școa
lă a unor discipline de specialitate, a unor 
cunoștințe științifice de larga actualitate și 
utilitate — îndeosebi în domeniu] științelor 
pozitive — nu i-a fost asociată cu fermitate, 
în mod organic, așa cum ar fi trebuit, o ac
țiune ampla, «usținută. de educație comu
nistă. de formare ideologică și politica a ti- 
ire-ei generații aflate pe băncile școlii.

Pe bună dreptate, tovarășul Nicolae 
Ceausescu releva, de asemenea, câ trebuie să 
lichidăm mentalitatea școlii generale, a li
ceului de cultură generală de a scoate ab
solvenți fără nici o specialitate. Școala, 
corpul profesoral au datoria de înaltă răs
pundere politică și cetățeneasca de a fo
losi toate mijloacele pentru a educa tine
retul în spiritul muncii, pentru a-1 invita 
au lucreze in orice domeniu de activitate. 

sacrificiile pe cere progresul le Impune pre
tutindeni.

Prestigiul politic mondial cucerit de con
ducătorii etatului nostru pe plan interna
țional »e repercutează zilnic in toate *o  
țiunile societății noastre, fapt cu fapt, ac
țiune cu acțiune, cu spirit realist, exigență 
și hotărire ferma, pe linia contemporaneită
ții romanești. Aceasta exclude abaterile de 
la conștiința de munca, indiferența și tole
ranța. daunele aduse colectivității. Cultul 
lenii și al profilului. împărtășit și de unu 
pseudocrcatori tolăniți in turnul de fildeș, 
nu poale fi decit veștejit. Propunerile pre
zentate de tovarășul Nicolae Ceaușescu in 
fața Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. 
vizează esența artei și culturii noastre, ac
centuează Încă o dată orientarea Justă spre 
viața socialistă a poporului roman.

De-a lungul anilor, in dezbateri publice, 
prin articole și eseuri asupra artei contem
porane, alături de alți oameni de artă, am 
subliniat daunele indiferenței și ale snobis
mului. Am vorbit despre acea artă de im
port adusă in vagon-llts, despre ideile de 
pripas, despre critica pasageră și despre 
modernismul rentabil. Tonte acestea nb »u 
nimic comun cu viața și tradițiile poporu
lui nostru, care au fost întotdeauna departe 
de extravaganță, de experimentul gratuit 
și de bizarerii. O deosebita răspundere ne 
revine nouă, creatorilor, ir. a realiza lucrări 
care, pe linia celor mai valoroase tradiții 
ale artei românești, să exprime cu demni
tate tot ceea ce avem mai bun. mai frumos, 
mai generos. Avem nevoie d6 o artă care 
sâ nu se ploconească servil în fața violen
ței, a dezamăgirii de tipul absurdului, ci. 
dimpotrivă, să afirme încrederea in existen
ța și valorile umanității. Am convingerea 
că luminile aduse de aceste propuneri vor 
întări conștiința și puterea de muncă a În
tregii colectivități. E cea mai mare mindria 
să fii contemporan cu generațiile active. în 
momentul acesta de avînt al patriei noastre 
socialiste. Și ca artist, indiferent de numă
rul anilor, să te știi angajat la edificarea 
unei culturi de dimensiunile celei prefigu
rate in cuvintarea secretarului general 
al partidului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Oscar HAN

umane în spiritul gindirii materialist-dia- 
lectice, al patriotismului ardent și al in
ternaționalismului proletar, al. dragostei 
pentru muncă, adevăr și “ frumos. Hotărig 
toâre in toate acestea este cultivarea ideau 
lurilor socialiste, a ceea ce avem mai bun 
și progresist în trecutul nostru de luptă 
care ne unește pe toți, unul cu altul, de
finitiv și indestructibil : români, maghiari, 
germani și sîrbi. toate naționalitățile care 
trăiesc laolaltă cu poporul român.

în fața mărețelor cuceriri ale societățM 
socialiste trebuia înlăturat tot ceea ce este 
retrograd, tot ceea ce. vine în contradicție 
cu munca creatoare și rămîne străin lumii 
noastre socialiste, idealurilor noastre. Vic
toria ideii socialiste in patria noastră aduc» 
după sine o lărgire a orizontului cultural 
in cadrul căruia valorile culturale născute 
pe pâmîntul acestei țări sint de însemnă
tate hotărîtoare. Asta nu înseamnă o negare 
a marilor valori spirituale moștenite, care 
s-au dezvoltat în alte zone geografice, ci o 
respingere hotărîtă a tuturor tendințelor 
de infiltrare a culturii violenței și inuma- 
nității, generatoare de putrefacție sufle
tească, de pesimism distructiv, care ar pu
tea duce la distanțarea de omul creator da 
valori' materiale și de adevăratele sale ne
cesități culturale. Crezul nostru este clar 
în principiile sale : umanismul socialist și 
patriotismul socialist, în numele cărora li
teratura militează pentru reflectarea a tot 
ce are mai bun patria mea, societatea so
cialistă. Pe acești piloni se poate ridica o 
mare cultură națională, iar propunerile 
tovarășului Nicolae Ceaușescu sint în a- 
ceastă privință o îndrumare cu valabilitate 
generală, pe care o voi urma cu credință. 
Și sint convins. că la fel vor face toți oa
menii de artă ai țării.

Franz LIEBHARD

Avem înalta îndatorire de a promova în 
rindurile tineretului concepția despre.luma 
și viață a clasei muncitoare, tradițiile revo
luționare ale partidului nostru.

împreună cu colectivul profesoral, în dubla 
calitate pe care o am în școala în care lu
crez, ca director yi profesor de ‘ filozofie, 
voi acorda o atenție sporită realizării ca
racterului formativ al învățămîntului, - va
lorificării conținutului educativ al tuturor 
obiectelor de invățămint.

Sîntem hotărîți să manifestăm o grijă deo
sebită pentru îmbunătățirea predării știin
țelor sociale, pentru creșterea rolului lor 
în formarea politico-ideologică a elevilor. 
Atît prin conținutul lecțiilor de științe so
ciale, cît și prin modalitățile de transmitere 
a acestora vom urmări ca aceste discipline 
să nu mal fie considerate ca simple abstrac
țiuni, ca un ansamblu de teze și formule, ci 
realmente ca o filozofie a vieții de zi cu 
zi. care să-i ajute pe tineri în cunoașterea 
aprofundată și în interpretarea lumii, în în
țelegerea interdependenței dintre diferitele 
legi obiective care guvernează societatea 
omenească în general, societatea noastră so
cialistă în special. Fără îndoială câ științele 
sociale, îndeosebi, și învătămîntul in an
samblu, trebuie să ofere tinerilor răs
punsuri competente — pe înțelesul lor — la 
întrebările cu privire la marile schimbări 
care au loc in dezvoltarea vieții sociale, atît 
în țara noastră cît și în întreaga lume, Ia 
fenomenele de puternică rezxinanță social- 
politică cu care este confruntată t.înâra ge
nerație în lumea contemporană, deprinzin- 
du-1 să deosebească ceea ce este cu adevărat 
valoros și util societății noastre, operei de 
făurire a societății socialiste multilateral 
dezvoltate, de diferitele produse nocive de 
import, cu conținutul lor perimat, fals, re
trograd.

Exprimîndu-mi adeziunea totală la pro
gramul profund partinic expus de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru intensificarea pro
cesului de educare comunistă a tuturor oa
menilor muncii din patria noastră, voi face 
tot ceea ce depinde de mine pentru ca În
tregul corp profesoral al liceului „Ion Ne- 
culce", una din marile unități școlare ale 
Capitalei, să-și sporească eforturile pentru 
educarea elevilor în spiritul patriotismului 
socialist, al dragostei și devotamentului ne
țărmurit față de patrie, al hotărtrii de a nu 
precupeți nimic pentru apărarea și dezvol
tarea continuă a cuceririlor revoluționare 
ale poporului român, a independenței și su
veranității țârii, pentru întărirea și. înflo
rirea continuă a României socialiste.

Pro!, emerit Ion DRAGU 
directorul liceului „Ion Neculce*  
București

Să stimulăm și să prețuim 

creația tehnică și inventivitatea 

muncitorilor și specialiștilor noștri!
Cu viu șl justificat interes am citit ex

punerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
recenta consfătuire de lucru cu activul de 
partid din domeniul ideologiei și al acti- 
vltății politice și cultural-educative. Sincer 

fiu, expunerea constituie pentru mine — 
și sint convins câ pentru întreaga noastră 
clasă muncii oare, pentru întregul popor 
un document de o excepțională însemnă
tate practică, expresie fidelă a necesități
lor obiective Impuse de stadiul actual al 
dezvoltării societății românești, a sarcini
lor trasate de Congresul al X-lea al parti
dului.

Ca lucrător rnai vechi al uzinei șl, în 
același timp, ca inovator mi-au reținut 
atenția referirile clare, categorice și princi
pale făcute de secretarul general al parti
dului la obiceiul unora de a privi numid 
spre ceea ce se face in altă parte, de a 
apela pentru orice la import, „uițind" că 
avem muncitori, tehnicieni și ingineri de 
inaltă clasă, dornici și capabili de a realiza 
lucruri mari, in stare să uimească lumea, 
îmi amintesc câ in urmă cu cițiva ani șe 
punea problema achiziționării din strâin--- 
tate a unui laminor elongator : pentru 
aceasta cițiva șalariați au și fost trimrși să 
prospecteze piața externă. Intre timp însă 
s-a ajuns la concluzia câ, de fapt, agrega
tul poate fi realizat și la noi în țară. Așa 
se face că in prezent lucrăm cu un lami
nor elongator românesc si încă cu rezultate 
dintre cele mai bune. La fel se punea pro
blema și cu procurarea din import a unor 
rulmenți necesari reductorului de la lami
norul de sase țoii, ceea ce însemna alte 
cheltuieli valutare. Ceva trebuia totuși 
făcut. In fața unei asemenea situații, oa
menii nu s-au dat bătuți ci, dimpotrivă, 
concentrindu-și toată priceperea și iniția
tiva creatoare au reușit să transforme 
sistemul de montaj al reductorului, adaptin- 
du-1 la rulmenții de producție autohtonă.

Sint fapte petrecute sub ochii mei. ce 
mi-au revenit in memorie cind am citit 
magistrala expunere a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu care, subliniind necesitatea de 
a pune pe primul plan forțele proprii, folo
sirea priceperii proprii, a dovedit încă o 
dată încrederea deplină pe care o are în 
capacitatea creatoare a clasei noastre mun
citoare. Secretarul general al partidului a 
criticat cu deplin temei, în spiritul exi
genței noastre comuniste, tendința nesănă
toasă a unora de a se ploconi în fața 
a tot ce este străin, de a neglija in 
ultimă instanță puterea creatoare a noastră, 
a mifncitorilor și tehnicienilor. Și dacă 
asemenea concepții mai există și la noi in 
uzină, eredem că a sosit vremea să le lichi

Fiecare membru de partid—un militant 
politic activ pe frontul educației!

(Urmare din pag. I) 

— ca șt cum nu toți comuniștii, toți mem
brii de partid ar fi militanți politici.

La fel, în problemele tineretului. Iată, In 
secția cazangerie în care lucrez, peste 40 
la sută din muncitori sint tineri — califi
cați aici ori veniți la noi din alte secții 
ori din alte întreprinderi. Mulți își văd 
bine de lucru, au o purtare corespunză
toare In secție, în uzină șl în afara ei. Sint 
insă și unii care nu-șl prea dau ghes la 
muncă, încalcă regulile disciplinei muncii, 
normele de comportare civilizată, consideră 
că lor Ii se cuvine totul, că numai uzina, 
societatea noastră au obligații față de ei, 
dar nu și ei față de colectivul în care 
muncesc, față de uzină, față de societate. 
Mă gindeam uneori : ei, ce știu acești ti
neri, care iau lucrurile ușor, despre tre
cut ; dacă ar avea in mintea lor o imagine 
clară a condițiilor deosebit de grele in 
care iși duceau existența in trecut munci
torii, ucenicii, fără îndoială că ar înțelege 
mai bine progresul uriaș pe care l-a făcut 
țara, ar prețui, desigur, mal mult tot ceea 
ce a realizat orînduirea noastră pentru 
el, ar participa mai activ, mai responsabil 
la efortul general pentru dezvoltarea aces
tor • realizări. Eram conștienți de lipsurile 
în munca de educare a tineretului, totuși 
am acționat prea puțin pentru a le în
drepta. în expunerea sa, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu ne demonstrează cit se poate de 
convingător că este imperios necesar ca toa
te organizațiile de partid să considere educa
rea tineretului ca „o sarcină de prim ordin, 
permanentă, de ea depinzind viitorul societă
ții românești, al națiunii noastre socialiste". 
Tnsușindu-și: în întregime această prețioasă 
indicație, comitetul de partid din uzină, co

Ridicarea nivelului de pregătire 

marxist-leninistă a cadrelor—o cerință 

fundamentală pentru mersul înainte 

al societății noastre
(Urmare din pag. I> 

dăm. fără menajamente, convinși fiind d 
bazîndu-ne pe forțele proprii, pe priceperea 
comuniștilor, a tuturor oamenilor noștri, nu 
pxistă problemă, orlcit de dificilă și de com
plicată ar fl ea. să nu poată fi rezolvata.

Citesc frecvent presa și am putut ave*  
astfel posibilitatea să aflu cu nespusă mln- 
drle că. la diferitele expoziții și saloane In
ternationale. muncitori sau Ingineri, cerce
tători sau tehnicieni români s-au bucurat 
de aprecieri elogioase pentru ingeniozitatea 
invențiilor lor. multe dintre ele fiind me
daliate cu aur. Rămli insă stupefiat cind 
afli că unele nu se aplică tocmai în țara 
la noi. In mp ce alte țări care le-au achizi
ționat au trecut prompt la valorificarea 
lor in producție. Este o situație inadmisi
bilă și intolerabilă și ea nu poate fi expli
cară numai prin superficialitatea și uneori 
neîncrederea cu care privesc unii specialiști 
realizările tehnice autohtone. Nu pot fi de 
acord nici cu tehnicienii de la noi din uzină 
care ignoră gindirea tehnică creatoare a 
muncitorilor, soluțiile tehnice oricit de mă
runte ar fi ele. mărginindu-se numai la 
selecționarea lucrărilor mari. De multe ori, 
noi. muncitorii, am fast puși in situația ca. 
reâlizind o inovație sau o raționalizare cate 
s-au dovedit utile și bune, să auzim o mia 

si unu de motive invocate de unele cadre 
tehnice de conducere — ba că îi lipsesc ele
mentele de calcul al eficienței, ba că nu 
este prea interesantă materializarea lor, 
aminîndu-se, la nesfirșit, în ciuda insisten
țelor noastre.

Dispunem de cadre tehnlco-economice 
suficiente și capabile care ar putea sâ acor
de un sprijin mai mare muncitorilor în 
fructificarea ideilor lor creatoare, a pro
punerilor de inovații și raționalizări, stimu- 
lind în acest fel inventivitatea, creația teh
nică de masă. Este, cred, timpul, ca acum 
să facem din plin dovada priceperii noas
tre, a încrederii în izbînda forțelor proprii. 
Voința noastră este unanimă in a nu pre
cupeți nici un efort pentru îndeplinirea ri
guroasă a sarcinilor ce ne revin nouă, mun
citorilor, din acest important document. Ne 
angajăm să muncim cu dăruirea și perseve
renta ce ne caracterizează, să dovedim că 
ne stă in putere să îndeplinim, cu forțele 
noastre proprii, orice sarcină pe care parti
dul ne-o va pune în față, convinși fiind 
dă așa ne aducem o tot mal mare contri
buție la înaintarea României pe drumul 
progresului și civilizației socialiste.

Florea DUMITRU
Idcâtuș la uzina „RepOblîco' 
din București

mitetele pe secții au în vedere o serie de mă
suri, respectiv organizarea unor acțiuni — 
vizionarea in grup a cit mai multor specta
cole cu conținut educativ, vizite la muzee, 
monumente istorice etc. — care să dea po
sibilitatea tinerilor muncitori să cunoască 
mai bine trecutul de luptă al partidului și 
poporului. Un mare accent îl punem pe dez
voltarea dragostei față de muncă. In uzină 
a fost inițiată și este în plină desfășurare 6 
întrecere între toate organizațiile U.T.C. 
avind ca obiective: asigurarea unei conduite 
exemplare a tinerilor în întreprindere . și 
dincolo de porțile acesteia, eliminare*  ca
zurilor de indisciplină. Vom veghea ca acea
stă Întrecere să se desfășoare în condiții cît 
mai bune, pentru a atinge efectul educativ 
pe care-1 scontăm.

Ne gîndim cum să folosim mai bine, cu 
rezultate cit mai bune toate mijloacele mun
cii politice de masă de care dispunem, în 
acțiunea de dezvoltare a conștiinței socialis
te a întregii mase a muncitorilor. La noi. la 
cazangerie, de pildă, avem o gazetă sati
rică, intitulată „Ochiul magic". Ne propunem 
să intensificăm raidurile acesteia prin toate 
„ungherele" muncii și comportării oameni
lor, pentru a scoate la iveală și a critica fără 
menajamente orice atitudine sau manifes
tare care contravine normelor morale ale 
societății noastre socialiste. Avem lingă.uzi- 
nă un club muncitoresc. Vom acționa ferm 
pentru ca activitățile ce se organizează aici 
pentru muncitori și familiile lor să aibă un 
conținut educativ mai pregnant, îneît clubul 
«ă devină — așa cum a cerut secretarul ge
neral al partidului — o instituție de educa
ție politică, socialistă a muncitorilor și a ce
lorlalți șalariați.

tării, înțelegerii și explicării veridice a pro
ceselor, fenomenelor și raporturilor din na
tură și societate — a descifrării tendințeloi 
și legităților principale ale evoluției vii
toare se poate asigura conducerea științi
fică a activității sociale. Temeinica pregă
tire marxist-leninistă, teoretică, a membri 
lor de partid, a tuturor oamenilor munci 
este o condiție pentru ca aceștia nu num a 
să îndeplinească in mod oorect hotărîr 11 
partidului, ci și sâ participe activ, nemijlo 
cit. cu inițiativă proprie, la elaborarea linie 
politice generale a partidului de construir- 
a socialismului — operă revoluționară * tn 
tregului popor muncitor.

în lumina acestor cerințe apare tn tn 
treaga ei amplitudine răspunderea celo 
care predau marxism-leninismul, științei 
sociale. Restringindu-mă la sarcinile ce re 
vin catedrelor de marxism-leninism în in 
stitutele de invățămînt superior, cred c 
nu greșesc afirmind că se impune în pri 
mul rînd din partea noastră o înțeleger 
mult mai profundă a rolului formațiv-edu 
ca tiv al științelor sociale, asigurarea pre 
dării lor de așa manieră, incit să se urmi 
rească nu o simplă inmagazinare de ci 
noștințe sau teze abstracte, ci formarea un< 
solide convingeri comuniste. Ne propunei 
să realizăm o mult mai strînsă legătură 
catedrelor de științe sociale cu practica, i 
intensificăm activitățile de cercetare știii 
țifică, pentru a contribui la elucidarea pix 
bîemelor ridicate de dezvoltarea noastră « 
cială, să folosim mult mai activ posibil 
tâțile de documentare și informare, prii 
tr-o mai strinsă, mai sistematică legătui 
cu organele și organizațiile de partid.

Totodată, țin să-mi exprim părere*  câ 1 
școala noastră superioară, In toate facult 
țile ar trebui să se studieze — binelnțel< 
diferențiat, in funcție de specificul făcu 
tații — toate părțile componente al*  ma 
xism-leninișmului și nu numai un*  mu «1 
din acestea, considerate în mod separi 
Aceasta decurge, după părere*  noastră, d 
însuși caracterul unitar al concepției ma 
xist-lenlnist*.
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VASILE ALECSANDRI cinema

Operă izvorîtă 
dintr-o nețărmurită

• Sftptămîna nebunilor i PATRIA 
(i; 11.30; 14; 16,30; 19; 21.15. BUCU
REȘTI — 9; 11,15; 13,30. 16,30;
18.45. 21, GRADINA DOINA —

dragoste pentru
patrie și popor

Scriltor-cetățean. in sensul plenar 
al cuvântului. Alecsandri a luat parte 
cu însuflețire la toate evenimentele 
contemporane care au marcat mo
mente importante ale luptei țării șt 
poporului său, pentru libertate și 
progres șl care au avut un ecou pu
ternic in creația sa. EU rămine un 
model de scriitor care s-a consacrat 
slujirii aspirațiilor poporului, cauzei 
luj.

Poetul s-a născut In vremuri agi
tate. începuse, de 
coala lui Tudor 
Vladimirescu, În
dreptată spre e- 
manciparea Prin
cipatelor. Născut 
sub atari auspicii. 
Alecsandri va fi 
toată viața un 
luptător pentru 
destinul țării sale, 
m spirit lncreză- 
:or și optimist In
strucția în țară, 
ru dascăli ini
moși. precum 
Jherman Vida, e- 
litorul cronicii 
ui Șincai, in 
rranța, apoi, pe- 
ioada agitată de 
nișcări republi
cane și revoluțio- 
iare. vor contri- 
iuî la formarea 
Tindirii sale 
nocratice și 
notice.
Colaborator 

evistelor Dacia 
iierară si Propă- 
irea. fondator și 
onducător, el in- 
uși, al unei re- 
iste importante 
România litera
li, poetul a fost 
nul dintre frun- 
ișii scrisului ro- 
îânesc din țările 
?măne, in dece- 
iul premergător 
îvoluției de la 
148, cit si în pe- 
ioada următoare, 
. unul dintre sti- 
îulatorii de pres- 
giu ai noii miș- 
iri literare în 
irecția originali- 
iții. a exprimării 
.eții și aspirații- 
ir poporului. De- 
itind. In revista 
acia literară, ca 
ivelist, Alec- 
ndri s-a afirmat, 

anii următori, 
i un scriitor cu 
alențe multiple, ______  _ ____

ca poet, prozator și dramaturg.
i teatru, el a pus bazele repertoriului 
ațional, prin activitatea sa organi- 
itorică și stimulatorie, de codirec- 
•r, alături de Kogălniceanu și Ne- 
nizzi, in 1840, al Teatrului Național 

Iași, cit și, mai ales, prin exem- 
ul propriei sale opere teatrale, 
ornind de la simple prelucrări și 
iaptări, Alecsandri a ajuns repede 

crearea comediei originale, infăți- 
nd aspecte din societatea timpului 
u, cu preocuparea de a contribui 
asanarea vieții sociale și la pro- 

•esul țării sale.
Concepția privind rolul militant. în 
ns cetățenesc și patriotic, al șeri
fului, l-a călăuzit tot timpul po 
lecsandri, a cărui operă se con- 
ndă, in întregime aproape, cu ac- 
ritatea sa practică, de luptător po
lc. Revoluția de la 1848, printre ai 
rei fruntași a fost, pentru care a 
dactat manifeste pline de patos 
obilizator, lupta pentru înfăptuirea 
desăvârșirea Unirii Principatelor, 

reia i s-a dedicat ani de zile și 
care a slujit-o și ca ministru de 

terne al lui Cuza. contribuind cu 
lentul și cu prestigiul său la re- 
noașterea actului Unirii pe plan 
ropean, lupta pentru independența 
-ii. grija de a impune atenției lumii 
pirațiile națiunii sale, valorile mo
le și spirituale ale acesteia, bogâ- 
le și frumusețea pămintului ro- 
mesc au stat permanent in cen- 
îi preocupărilor și năzuințelor 
•iitorului, au constituit substanța 
ijoră a operei sale.
Alecsandri a început prin a 6crie 
ezii de factură romantică, in 
iba franceză, in anii cind se afla 
studii in capitala Franței. Cu- 

id. însă, el se orientează spre poe- 
popuiară. pe care o descoperă in 

âtoriile 6aJe prin țară, pe care o 
,ege și o publică, intii în presa 
ipului, apoi, in 1852—1353, in vo- 
n. Era prima culegere masivă 
nănunchind capodopere ale bala- 
or și doinelor populare și lmpre- 
•area a constituit un eveniment de

evoluțiaÎnsemnătate deosebită In 
mișcării literare românești.

Interesul pentru folclor, după 1840, 
era general. 6ub influența romantis
mului și ca o consecință a mișcării 
largi patriotice și democratice în
dreptate spre emanciparea poporului 
roma:’. Dacia literară pusese, prima 
dată, și cu autoritate, problema ne
cesității unei literaturi originale și a 
valorificării folclorului, ca expresie 
profundă a simțirii și gindirii po
porului român. Toți scriitorii epo-citeva luni.

deopotrivă impor-

bună parte, și alte cicluri (Suvenire 
și Mărgurilărelc). cuprinzind poezii 
patriotice și sociale, inspirate din 
revoluția de la 1848, Unirea Princi
patelor. desființarea robiei ș. a. ; 
Ostașii noștri, cintind eroismul osta
șilor români in războiul pentru in
dependență. Unele din aceste poezii 
— Adio Moldovei, Deșteptarea Ro
mâniei. Hora Unirii, l’encș Curcanul, 
Sergentul, străbătute de un patrio
tism cald, sint larg cunoscute, au de
venit aproape populare.

pentru 
român, 
rea în ________
aspirațiilor aces
tuia. în viitorul 
său fericit, carac
terizează in gene
re poezia lui 
Vasile Alecsan
dri. Ca în „Păsă
rică mării". din 
ciclul Mărgărita
rele. Așa precum 
o păsărică, po
posită pe catargul 
unei corăbii ră
tăcite în furtună, 
anunță pasageri- 
rilor apropierea 
uscatului : „Ast
fel glasul libertă
ții . Va suna ziua 
dreptății / Pen
tru biata tara 
mea, / Și din um
brele durerii / 
Steaua mîndră-a 
învierii I Răsări- 
va pentru ca

Pe linia culti
vării tradițiilor e- 
roice, a obiceiu
rilor și legende
lor populare, a 
năzuințelor națiu
nii. Alecsandri a 
scris și poeme 
mari. precum 
Dan Căpitan de 

Dumbrava 
Legenda 

Rindunicăi. Le
genda Ciocirliei, 
ș.a., in care ma
turitatea poetică 
se vădește deplin, 
versul 
braț, 
nuită 
ran ța.

Dragostea 
poporul 
lncrede- 

realizarea

20.30.
Neamul Șolmflrcștllor : SCAI.A 
9,30; 12,30; liî; 19.30.
Mlhal Viteazul : FLAMURA - 
12.30; IR. 19.30.
O scrisoare plerdutl i VITAN 
15,30; 18. la grOcllnfi 
DarcK-e : DACIA 
continuare.

„ Clntccele mării : Al
18. la grâdinfi — 20,30.
• B. I». Intrft In acțiune : POPU
LAR - 15.30; 18; 20,15.
• S-a fntimpiat în recunoaștere i 
LUMINA - 9—13 In continuare ; 
16; 18,15; 20,30.
• 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 grfldinfi — 20.30.
• Gaudeamus Igltur : CAPITOL
— 10; 12,15; 14,30; 16,45; 10; 21, la 
grădină — 20.30.
• Un surla In plină vară : AU
RORA - 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15. 
la grădină — 20,30.
• Tudor : MUNCA — 15,30; 19.
• întilniro cu o necunoscută :
FAVORIT — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 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 sptnzuraților : VOLGA 
9.30; 12.30; 16.15; 19,15. RAHOVA — 
15,30; 19.
• Bătălia de pe Neretva : BU- 
CEGl — 16.30. la grădină — 20.30.
• Procesul de la Niirnberg : CI
NEMATECA (sala Union) — 10; 
13; 16.
• Program de desene animate 
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.
a Iubire i 
17,45; 20.
9 Din nou
REA — 16; 18,15.
• Haiducii lui Șaptecal ; Zestrea 
domniței Ralu : GRADINA UNI
REA - 20,30.
• Romeo șl JuJteta : CENTRAL
— 9 30; 12,45; 16,15; 19,30.
• Renegata : VIITORUL — 15.45; 
18; 20.15.
• Cealkovskl
16; 19,30.
• Eliberarea : PACEA — 16; 19,15. 
a O floare și doi grădinari : 
FLACĂRA — 9; 12.30; 16; 19,30, 
înfrățirea INTRE POPOARE
— 15,30; 19, VICTORIA — 9; 12,30; 
16; 19,30, FLOREASCA — 11; 15.30;
19.
o Inteligență cifrată ; Gimnastică 
și fantezie ; Sugestie șl psihologie; 
Raliu) morții ; Leul ; Dănilă Pre
peleac : TIMPURI NOI — 9—20,15 
în continuare.
a Secretul din Santa Vittoria : 
PROGRESUL - 15,30; 18; 20,15,
FERENTARI — 15; 17,45; 20,15.
d Greșeala fatală : SALA PALA
TULUI — 17,15 (seria de bilete — 
3754): 20,15, (seria de bilete — 3755), 
EXCELSIOR — 2; îi.15; 13,30; 16; 
18,30; 20.45, LUCEAFĂRUL — 8.45; 
11,15; 13,30: 16: 18,30, 21. FESTI
VAL - 3,45; 11.15: 13,30; 16; 18,30; 
21.
© Cinci pentru Infern : LARO- 
MET — 15,30; 17,30; 19,30.
o Greșeala regelui : CRINGAȘI — 
16; 18; 20.

9;

t
PROGRAMUL I

17.30 Deschiderea emisiunii. Emi
siune In limba maghiară.

18.30 La volan. Emisiune pentru 
conducătorii auto.

18.50 Timp și anotimp In agricul
tură.

19.15 Publicitate.
19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnalul deseară • Sport
20.10 15' despre sănătatea dv.
20.25 Dinamica societății româ

nești. Socialismul și valoarea 
umană.

21.00 Antologia umorului. Schițe 
de I. L. Caraglale.

21.30 Cadran internațional.
22.15 Interpretul săptâminii : Con

stanța Cimpeanu.
22.40 Telejurnalul de noapte.

î 
I 
î 
I 
I 
î 
I
I
L

MOȘILOR 15,45;

despre dragoste : UNI-

GRIVITA — 9; 12;

în județele din sudul și 
aud-vestul țării, cereai le 
pAioase au dat în copt 
în aceeași perioadă. Normal 
ar fi fost ca, pe baza mă
surilor tehnice șl organiza
torice luate de organele 
locale de partid, de stat și 
agricol*  . i ecoltarea fie 
la același nivel. Or, întru 
un județ șl altul se consta
tă diferențe mnri nt.it in ce 
privește suprafețele recol
tate, cit și cele insămințai • 
In culturi succesive. In ju
dețul Timiș griul a fost 
strîns de pe 64 la sută di i 
suprafețele cultivate, pe 
cind in județul Arad acea - 
tă lucrare s-a făcut in pro
porție de 48 la sută. Situa
ții asemănătoare se int l- 
nesc și in alte Județe. Ele 
demonstrează că factorul 
hotăritor in desfășurare» 
lucrărilor agricole de vară 
îl constituie organizarea 
muncii, modul in care 
sint folosite combinele și 
forța de muncă manuală 
acolo unde griul trebuie re
coltat cu ajutorul seccrilor 
sau al coaselor. Cu prilejul 
unui raid-anchetă, am ur
mărit această problemă in 
două județe vecine — Timiș 
și Arad — intre care, așa 
cum am mai arătat, există 
diferențe in ce privește su 
prafețele recoltate.

în județul Timiș, s-a în
cheiat recoltatul orzului pe 
toată suprafața cultivată de 
19 000 hectare ; încă do la 
sfirșitul săptăminii trecute, 
s-a trecut cu toate forțele 
la recoltatul griului, lucra
re care s-a și executat pe 
63 245 ha. Se poate aprecia 
că, in aceste zile, in județul 
Timiș campania de recol- 
ta’-e a cerealelor păioase a 
atins Intensitatea maxim u 
Acest rezultat se datorește 
faptului că în majorita
tea cooperativelor agricole 
există, in general, o bună 
organizare a muncii, o par
ticipare masivă și activă a 
membrilor cooperatori, a 
mecanizatorilor la recoltare. 
Datorită măsurilor luate de 
direcția generală agricolă 
județeană, există o mare 
mobilitate în ce privește 
deplasarea utilajelor de la 
o unitate la alta, și chiar în 
cadrul aceleiași unități, in 
funcție de nevoi. La coope
rativa agricolă din Biled, 
lucrau din plin 27 de com
bine, din care 14 proveneau 
de la cooperativele înveci
nate ca cea de la Sandra, 
unde se terminase de recol
tat griul, din soiul San 
Pastore, mai timpuriu. Fer
mierul Nicolae Heiberg ne 
spune că combinele func
ționează bine, se asigură 
eliberarea rapidă a terenu
lui, ceea ce a permis ca o 
mare suprafață să fie în- 
sămințată cu culturi succe
sive. Aceeași constatare se 
poate face și la cooperativa

agricolA din Gottlob, unde 
10 combine lucrau grupat 
eu o productivitate de 17— 
18 tone pe zi flecare. Ate
lierul mobil aflat la margi
nea lanului dispune de pie
se de schimb, d<> utilaje de 
intervenție rapidă, de me
canici calificați pentru » 
remedia pe loc defecțiunile 
ce apar la utilajele de re
coltare. Asemenea situații 
care dovedesc roadele bunel 
organizări a muncii se pot 
constata șl în alte locuri.

mecanic, pentru a fi repa
rate. două combine, iar la 
B-acichcrec — două presa 
de balotat pale.

Deci după cum se vede, 
deși in ansamblu, in jude
țul Timiș s-au obținut re
zultate bune, sint IncA mul
te neajunsuri care frinează 
realizarea unui ritm înalt 
de lucru. Buna desfășurare 
a campaniei de recoltare, 
volumul mare de lucrări 
impun ca specialiștii de la

Recoltarea în două judele vecine:

CONDIȚIILE
SINI IDENTICE,
DAR RITMURILE
DE nu DIFERITE

Cu toate că In județul Ti
miș au fost recoltate mai 
mult de jumătate din su
prafețele cultivate cu griu, 
totuși nu in toate unitățile 
lucrurile merg bine. în u- 
nele cooperative agricole se 
constată rămineri in urmă 
la recoltat determinate, in 
principal, de defecțiunile 
dese care se semnalează la 
mijloacele mecanice. La 
ferma din Grabăți a coope
rativei agricole „Unirea", 
in jurul atelierului mecanic 
stăteau îngrămădite 3 com
bine din cele 6 care se a- 
flau in cîmp, o presă de 
balotat paie și mai multe 
tractoare, iar Fei.ru Billi, 
directorul S.M.A. Lenau- 
heim, e amărit că nu merg 
combinele. La una s-a rupt 
pinza, la alta masa etc. As
pecte asemănătoare am in
tilnit și la fermele Cioreni 
și Becicherec ale I.A.S. Ti
mișoara. Două combine nu 
lucrau de aproape două zile 
fiind defecte. Și la Cioreni 
maj stăteau lingă atelierul

cil. după 1810. au avut. Intr-un fel 
sau altul, legături cu poezia popu
lară, au vorbit entuziast despre va
loarea ei. Nici unul insă nu a con
tribuit. ca Alecsandri. la valorifica
rea tezaurului folcloric și nu a re
simțit mai înviorător pentru pro- 
pria-i creație poetică influența crea
ției populare. In prefața care înso
țea volumul de Poezii poporale, din 
1852—1853, autorul culegerii caracte
riza poeziile populare publicate drept 
„comori neprețuite de simțiri duioa
se. de idei înalte, de notițe istorice, 
de datini strămoșești și mai cu sca
mă de frumuseți poetice pline de 
originalitate și fără seamăn in lite
raturile străine : poeziile noastre po
porale compun o v avere națională, 
demnă de a fi scoasă la lumină".

Folclorul exercită o inriurire cu 
adevărat înnoitoare asupra întregii 
poezii a lui Alecsandri. Poeziile din 
perioada 1842—1853, adunate in vo
lumul Doine și lăcrămioare, in afara 
citorva poezii erotice inspirate de 
dragostea pentru Elena Negri, sint 
poezii culte, scrise in spirit popular, 
poezii haiducești, legende istorice și 
populare, evocări de credințe și obi
ceiuri populare, balade. Ele respiră 
energie, optimism. Orientarea spre 
folclor și spre poezia de inspirație 
folclorică răspundea mai ales unei 
cerințe istorice a culturii românești 
și, intr-un fel, vocației și structurii 
senine și joviale a poetului. încli
nată spre glumă și voie bună, spre 
eroicul baladesc, spre doine si le
gende. Ceea ce mi se pare însă ru 
deosebire important e faptul că, d;n 
contactul cu creația populară, poezia 
lui Alecsandri din Doine și din ciclu
rile ulterioare, cișligă in fluentă si 
limpezime. Versul e curgător, limba 
curată, lipsită de expresiile 
gistice stingace. 
la alti Doeti 
un mare dștig. _  ____  ____
Alecsandri poeziei noastre, pe dru
mul desăvîrșirii ei — al înnoirii te
matice și al limpezimii, pornind de 
la valorificarea creatoare a folcloru
lui. De o atare influență se resimt, in

_ _____  neol ty
pe care le întilnim 
al epocii. Este 
oe care-1 aduce

PROGRAMUL II
20,10 Punct-contrapunct.
2!,40 Buletin de știri.
21,45 Biblioteca pentru toți : Va

sile Alecsandri (I). Participă : 
lector univ. Al. Hanță și 
Hans Llebhardt.

teatre
o Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra" (la Teatrul de vară ,.23 Au
gust") : Domnișoara de Belle-Isle 
— 20.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă-
nase" (grădina Boema) : Vox...
Boema — 20.
• Ansamblul artistic ..Rapsodia 
română" : La izvoare de frumu
sețe — 18,30.

e echili- 
limba 

cu 
O !

expresie a talen
tului poetic al lui 
Alecsandri o re
prezintă ciclul 
Pasteluri, In care 
poetul evocă na
tura țării, cu deo- 
Mirceștilor, intr-o 

și limpede. Do-

i mî-
sigu- 
înaltă

regiunea
expresie sobră __ .
mină in Pasteluri o filozofie optimis
ta și echilibrată. Natura e văzută doar 
in aspectele ei senine, cele colțuroa
se. sumbre, fiind ocolite. Omul apare 
și el ca un element al acestei naturi 
luminoase și armonioase, in care as
peritățile se pierd. E aici nu o vizi
une limitată și convențională, cum 
s-a afirmat uneori, ci reflectarea 
unei realități prinlr-un temperament 
robust și optimist. Conștiința că a- 
oest colt superb de natură, din 
preajma Mirceștilor e al întregii 
noastre țări, il face pe poet 6ă exalte 
de incintare si mindrie : „Luncă, 
luncă, dragă luncă ! rai frumos al 
țării mele. Mindră-n soare, dulce-a 
umbră, tainică la foc de stele

Scriitor multilateral, creator. In- 
tr-o epocă de pionierat, in citeva 
direcții ale literaturii noastre, luptă
tor neobosit și patriot, democrat, 
Vasile Alecsandri reprezintă, prin 
activitatea și opera sa. o expresie 
înaltă a spiritualității românești.

Prof. univ. dr. 
D. PACURARIU

3 Q 0 ES
(Urmare din pag. I)
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problemele 
informațio-

UN BOGAT NOMENCLATOR 
DE PRODUSE

„Industria de sirmă, cuie și lanțuri1* 
din Galați cuprinde un nomenclator 
bogat de produse. Sint fabricate peste 
30 de tipuri de cuie, precum și un 
bogat sortiment de sirmă trasă de oțel, 
cu rezistența sub 50 kg forță pe mili
metru pătrat, și avind utilizare curen’ă 
în construcțiile de mașini, la fier-be- 
toane. in agricultură și alte sectoare 
de muncă. Un alt produs — oțelul 
tras in colaci, cu rezistența peste 50 kg 
forță pe milimetru pătrat — este desti
nat ca materie primă pentru realiza
rea șuruburilor și a piulițelor la di
verse întreprinderi din Brașov, Me
diaș, Tirgu Secuiesc. Cu largi între
buințări este apoi sortimentul de sir
mă zincată, solicitată pentru diferite 
împletituri din sirmă, in industria de 
geamuri, in agricultură, comerț, in 
construcțiile industriale și civile, etc.

La sirmă obișnuită, produsă in a- 
ceastă unitate, dimensiunile variază 
de la 0,2 mm la 8 mm. iar la sirmă 
pentru șuruburi și piulițe grosimile 
sint cuprinse intre 3 și 15 mm.

Revenind la cele peste 30 de tipuri 
de cuie fabricate la unitatea din Ga
lați putem menționa că nomenclatorul 
de aici satisface tot mai largi cereri 
care se referă la grosimi între 1.2 și 
4 mm, și lungimi intre 10 și 110 mm. 
Curent sint livrate : cuie de construc

ții, cuie speciale, cuie cu cap cilindric, 
cuie pentru turnătorii, ținte din oțel 
pentru industria de mobilă. încălță
minte, textilă etc. Sint in curs de asi
milare. pentru a se produce încă anul 
acesta, noi sortimente de cuie, ținte 
albastre și texturi, solicitate de indus
tria ușoară.

Intr-un volum tot mai mare sint ce
rute, de asemenea, lanțurile navale și 
industriale, cu diametrul la zală intre 
20 și 37 mm. Lanțurile navale, cu zale 
lungi sau scurte, cu și fără punte, se 
utilizează de toate șantierele navale 
din țară, pentru ancore și trolii. Li
vrarea acestor lanțuri se face in se
turi, împreună cu anexele respective : 
zale de impreunare, virtejuri și chei 
„chenter".

La „Industria de sirmă, cuie și lan
țuri" din Galați se materializează in 
prezent o importantă investiție, de 
peste 20 de milioane lei, cu termen 
de punere in funcțiune anul viitor. 
Darea in producție a noilor capacități 
cuprinse in investiția arătată va per
mite extinderea gamei de lanțuri fa
bricate aici, pină la diametrul la zală 
de 70 mm. Pe această cale se va asi
gura întreaga cantitate de lanțuri, in
tr-o mare varietate, pentru construc
țiile navale in continuă dezvoltare in 
țara noastră.

direcția agricolă județeană 
să fie mereu prezenți in 
cimp intre cooperatori și 
mecanizatori, pentru a aju
ta concret și operativ la 
remedierea neajunsurilor ce 
survin pe parcurs. Aceasta 
cu atit mai mult cu cit 
săptămina in care ne aflăm 
este hotăritoare pentru ter
minarea recoltării griului. 
De altfel, la o recentă șe
dință de birou a comitetu
lui județean de partid, s-au 
stabilit, noi măsuri pentru 
menținerea unui ritm de 
lucru intens și în a doua 
parte a campaniei cind, 
din experiența anilor tre- 
cuți, se constată o anume 
delăsare și automulțumire. 
Pe baza indicațiilor birou
lui județean s-a început 
deplasarea combinelor de 
la S.M.A.-urile unde recol
tatul se apropie de sfîrșit 
(Timiș. Gottlob. Remetea 
Mare. Gătaia), in coopera
tivele din raza stațiunilor 
pentru mecanizarea agri
culturii Fibiș, Periam, Fă
get și altele, rămase mai in 
urmă. Concomitent, s-au 
luat măsuri pentru aprovi
zionarea mai bună a uni
tăților cu piese de schimb 
și diferite materiale, astfel 
ca toate utilajele să fie fo
losite la capacitatea ma
ximă.

Care este situația în ju
dețul Arad ? Așa cum s-a 
arătat, in acest județ au 
fost recoltate 48 la sută din 
suprafețele cultivate ru 
griu. Și aici, încă înainte 
de începutul campaniei de 
recoltare, comitetul ju
dețean de partid, orga
nele agricole de specia
litate au întocmit planuri 
de măsuri cuorinzind obiec
tive precise, in funcție de 
specificul fiecărei unități, in 
ce privește desfășurarea 
lucrărilor de vară, astfel 
ca recolta să fie strinsă in
tr-un timp scurt, să nu se 
piardă nici un bob. Din 
primele contacte cu tere
nul ne-am convins că. în 
pofida existenței unor con
diții optime de acțiune, du
blate și de timpul favorabil, 
lipsa de organizare iși face 
simțită prezenta.

Era aproape ora 10 si 
cele 9 combine repartizate 
cooperatorilor de Simbăteni 
stăteau nemișcate. ..Cum 
explicați această situație ?" 
— l-am întrebat pe Lazăr 
Stancu, președintele coope
rativei. „Nu ne grăbim. La 
noi, situația este bună. 
După două zile, dintr-o su
prafață de 765 ha însămin-

tată cu griu am recoltat 
deja 130". Este o falsă 
mulțumire de sine care 
face ca lucrările să se 
prelungească. Ea se re
simte și la eliberarea tere
nului și însămințarea cul
turilor succesive. Iată ce 
spun cifrele : din 130 ha re
coltate, numai 70 erau eli
berate. Iar dintre acestea 
doar 30 erau însămințate cu 
porumb In cultură succe
sivă. în aceeași zi, la C.A.P. 
PauMs alte 11 combine nu 
mergeau deloc și era ora 
11. — „Trebuie să lo mu
tăm — ni se spune. Aici 
este Rata recoltatul. Nici o 
explicație plauzibilă refe
ritoare la întrebarea : dar 
pină acum ce ați făcut ? 
Alai mult. Lingă un petec 
do ogor, o combină „Glo
ria" stătea imobilizată. 
— ..Are o mică defecțiune 

a spus mecanizatorul 
Emeric Foile. Aș remedia-o 
pe loc. uitați, aparatul de 
sudură este prezent, dar nu 
găsesc sudorul. L-am cău
tat și noi cu concursul pre
ședintelui. reușind să-1 ză
rim plimbindu-se fără trea
bă, tocmai in celălalt capăt 
al tarlalei".

Sint și alte asemenea si
tuații care demonstrează 
că. in unele cooperative a- 
gricole. nu se iau măsuri 
urgente in ce privește 
transferul combinelor de la 
o tarla la alta pe măsură 
ce se termină recoltatul. 
Din această cauză se pier
de mult timp prețios, timp 
foarte scump acum cind lu
crările sint foarte aglome
rate.

Ținind seama de stadiul 
recoltării, se pune între
barea : ce fac reprezeKr 
tanții organelor judeUr'-.c/ 
care au sarcina să indrume 
la fața locului desfășura
rea lucrărilor agricole de 
vară ? Acolo unde acti
viștii de partid și de stat 
au înțeles importanta mi
siunii lor și sprijină con
ducerile unităților agricole 
să rezolve multiplele pro
bleme care se ivesc In a- 
ceastă campanie, rezulta
tele sînt bune. Cooperativa 
agricolă din Chesint, deși 
dispune de condiții mai 
grele de lucru — terenuri 
in pantă, parcele dispersa
te — în scurtă vreme a re
coltat griul de pe 200 ha, 
iar Ia baza de recepție a 
transportat 25 vagoane. 
Aci. munca este organizată 
în flux continuu. De pe 
platformele combinelor sa
cii erau preluați de re
morci care ii transportau 
direct la bază. Un singur 
om tinea evidența. în a- 
cest timp. președintele 
cooperativei, Gheorghe Ji- 
van, stabilea amplasamen
tele combinelor pentru un 
nou start. Presele, apoi 
plugurile lucrau din plin 
pe terenurile unde recolta
tul se încheiase de citeva 
ore. „Chiar in ziua cind 
am Început treaba — îmi 
spunea președintele — to
varășul Ștefan Mocuța. se
cretar al comitetului jude
țean de partid, a fost pre« 
zent In mijlocul nostru. La 
recomandarea dinsului am 
hotărît să aplicăm acest 
procedeu și acum pot afir
ma cu certitudine că vom 
încheia recoltatul în mai 
puțin de 10 zile". Iată, deci, 
cum. acolo unde toate indi
cațiile se respectă cu stric
tețe. iar măsurile stabilite 
sint traduse cu hotărire in 
practică, rezultatele se în
cadrează in exclusivitate pe 
coordonate pozitive.

De aceea considerăm ne
cesar ca direcția generală 
agricolă și U.J.C.A.P. A- 
rad. cu sprijinul comitetu
lui ludetean de partid, să 
intensifice munca de în
drumare și control în toate 
cooperativele agricole. în
deosebi trebuie să se aibă 
în vedere deplasarea rapi
dă a utilajelor de pe tere
nurile unde s-a terminat 
recoltarea pe cele unde 
este nevoie de ele. în felul 
acesta și in județul Arad 
se va putea încheia la timp 

și in bune condiții campa
nia de recoltare a griuluL

Cezar IOANA
Gabriel GOIA 
corespondenții „Scînteii*

continuă să privească 
perfecționării sistemului ... ___
nai și transformării acestuia intr-un 
adevărat instrument operativ și efi
cient de conducere și organizare. Este 
clar că in condițiile menținerii pa
ralelismelor ’ —
rea, 
datelor, 
ducere 
asupra . _____  ___ ,___ __
activității economice, ci, dimpotri
vă, ea se pierde

culegerea. stoca- 
și transmiterea 

cadrelor de con- 
poate fi concentrată 

ale

in
prelucrarea 

atenția 
nu ,__ __ _____
problemelor esențiale

Pină la ce nivel ierarhic trebuie 
„avansată" informația ? — iată o în
trebare de mare actualitate in abor
darea problemei fluxului informa
țional. Este de la sine înțeles că, în 
condițiile creșterii complexității pro
blemelor ridicate de conducerea ac
tivității unităților economice, este 
necesară construirea unui asemenea 
sistem informațional care să aibă 
capacitatea de a asigura o informa
re completă și la timp pe toate ve
rigile lanțului relațiilor ierarhice, in

o mare putere de sinteză, și nu date 
analitice.

Desigur, nu spun o noutate. Pro
blema in discuție este bine cunoscu
tă și teoretic însușită de toți spe
cialiștii in domeniul sistemului in
formațional, numai că in practica u- 
nităților noastre economice, din do
rința diferitelor cadre de conducere 
de „a fi bine informate", adeseori 
ea este neglijată. La întreprinderea 
de rețele electrice Ploiești, bunăoară, 
documentele de programare a pro-

ține și la nivelul grupului indus
trial. Oare nu este limpede că prin- 
tr-o astfel de organizare a sistemu
lui informațional nu poate fi evitată 
aglomerarea cadrelor de conducere cu 
lucrări inutile, că nu se poate asi
gura operativitatea necesară in cir
culația informațiilor și luarea deci
ziilor ?

Consider, de asemenea, că este deo
sebit de oportună extinderea sferei 
de utilizare a principiului excepției 
care in prezent este foarte restrins.

.___ asupra unor
lucruri laterale, inutile. Așa s-a a- 
juns in situația ca, de cele mai mul
te ori, activitatea cadrelor de spe
cialitate in loc să se concretizeze in 
elaborarea de studii și analize eco
nomice din care să rezulte concluzii 
folositoare, realiste, in vederea luării 
unor decizii științific fundamentate 
pentru îmbunătățirea continuă a ac
tivității productive, se mărginește 
doar la simpla transcriere a datelor 
dintr-un formular in altul. Un caz 
tipic in acest sens este relevat in 
studiul privind raționalizarea evi
denței tehnice operative în activita
tea de programare și urmărire a pro
ducției elaborat de Uzina de repa
rații auto București-OItenița. Din a- 
cest studiu rezultă că nota de coman
dă internă lansată de biroul comer
cial in cinci exemplare se difuza la 
alte patru compartimente care nu fă
ceau nimic altceva decit să extragă 
prin transcriere in registre și alte 
documente o parte din datele con
ținute de primul document. Am dat 
doar un singur exemplu, insă, din 
păcate, asemenea situații sint lesne 
de intilnit in activitatea multor uni
tăți economice, transcrierea de date 
de pe un document pe altul consti
tuind una din cele mai frecvente 
cauze ale creșterii neraționale a vo
lumului muncii de evidență și, res
pectiv, de informare.

EXCESUL DE SITUAȚII STATISTICE
vederea „diagnosticării" cu precizie 
și aprofundării fenomenelor econo
mice in miezul lor, in adîncime. A- 
ceasta nu presupune insă asaltarea 
cadrelor de conducere, indiferent de 
treapta ierarhică pe care se află, cu 
noianuri de informări, dări de sea
mă, memorii explicative și situații 
peste situații. Volumul informațiilor 
ce trebuie să circule între diferitele 
niveluri organizatorice, la fel ca și 
volumul informațiilor in general, nu 
poate fi supus arbitrariului. Dimpo
trivă, este necesar ca în acțiunea de 
organizare șl perfecționare a siste
mului informațional să se urmăreas
că cu toată insistența ca, pe măsura 
urcării spre verigile superioare ale 
conducerii, volumul de informații să 
se reducă in mod treptat, astfel ca 
la eșaloanele superioare să se avan
seze numai informațiile esențiale, cu

ducției se semnau de un tehnician 
energetic din cadrul Centrului de re
țele, se verificau și se semnau de că
tre șeful de centru, de șeful servi
ciului exploatare-intreținere al ex
ploatării. directorul exploatării, pre
cum și de șeful serviciului producție 
și inginerul-șef adjunct cu probleme 
de exploatare la nivel de întreprin
dere. Studiul elaborat in această 
problemă a scos in evidentă posibi
litatea adoptării unor decizii eficien
te in condițiile in care documentele 
de programare sint aprobate numai 
de către directorul exploatării. Tn 
cadrul Grupului industrial centru fo
raj și extracția țițeiului din Pitești, 
o analiză a scos in evidență faptul că 
informațiile referitoare la producția 
fizică nu numai că se inregistrează 
in paralel la compartimentele de 
planificare și de foraj din întreprin
deri, dar același paralelism se men-

in pofida rezultatelor bune ^bținute 
acolo unde el a fost aplicat. In ce 
constă acest principiu ? El presupu
ne ca în circuitul informațional să 
se introducă numai acele informații 
care indică modificările intervenite 
in evoluția fenomenelor sau proce
selor economice intre două termene 
de raportare, fără a se mai rula in
formațiile asupra unor situații care 
nu au suferit vreo modificare. Prin
cipiul excepției este utilizat curent 
in sistemul informațional. De exem
plu, nici o fișă de materiale 
din depozit nu reface inventarul la 
fiecare înregistrare a stocului, ci se 
adaugă intrările și se scad ieșirile 
de materiale la stocul precedent. A- 
vantajele aplicării acestui procedeu 
sint evidente. Consider că exis
tă posibilitatea ca principiul ex
cepției să fie extins cu mult succes și

in alte domenii, cum ar fi, bunăoară, 
urmărirea numai a deosebirilor dintre 
programul de producție și realizarea 
iui. Extinderea sferei de aplicare a 
acestui principiu, valorificarea la ma
ximum a avantajelor pe care le pre
zintă rămine o problemă deschisă.

Cercetările șl studiile efectuate de 
o serie de colective din Ministerul 
Muncii demonstrează că. în activita
tea de informare, continuă să se ma
nifeste și alte neajunsuri. Așa, de 
pildă, s-a constatat că la ora actua
lă chiar în întreprinderi cu profil 
similar se intilnesc o serie etero
genă de informații și fluxuri infor
maționale, precum și tipuri diferite 
de documente, cu toate că destina
ția lor este identică. în principal, a- 
ceste anomalii se explică prin faptul 
că pină nu de mult nu exista o me
todologie de cercetare rațională care 
să privească informația ca un in
strument de conducere, să stabileas
că locul de unde ea să fie culeasă 
și pină unde și pe unde să circule, 
de cine și cind să fie folosită, 
și. pe această bază, să se asi
gure proiectarea unor sisteme infor
maționale raționale. De asemenea, a 
rezultat că nu s-a urmărit cu sufi
cientă consecvență extinderea și ge
neralizarea operativă a unor expe
riențe bune in acest domeniu, ceea 
ce a constituit o frină in activi
tatea de răspindire organizată a 
rezultatelor pozitive, de economi
sire a muncii de cercetare, încă 
deficitară pentru acest domeniu, de 
sporire considerabilă a eficienței pe 
care sistemul informațional trebuie 
s-o aibă. Tocmai de aceea rămine 
ca o problemă de mare acuitate ca 
întreprinderile, centralele industria
le și grupurile de uzine să-și inten
sifice eforturile In vederea proiectă
rii unor sisteme informaționale care 
sâ constituie cu adevărat un instru
ment eficient de organizare și con
duce! e științifică a producției.

Fei.ru
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întilnirea tovarășului Mihai GererAnTIII iniiinirea wvarașuiui minai veri r AI I U L j cu tovarășul Preben Henriksen

DIVERS]
Miercuri. tovarășul Mlhal Gere, 

membru supleant al Comitetului 
Executiv, seiretar al C C. al P.C.R . 

intilnit cu tovarășul Prebrn 
ksen, membru al Biroului Poli- 
ecretar al C.C. al P.C din Da
rea. care tri petrece concediul

odihnă in țara noastră.

s-a
Henri 
tic. s

de

Dascălul
dascălilor

A$a este cunoscut aproape In 
flecare școală din zona Argeșu
lui (și nu numai de aici) profe
sorul IIie Stănculescu. directorul 
Liceului pedagogic din Cimpu- 
lung-Muscel. Și renumele dobin- 
du are, intr-adevăr, un suport 
care nu a incetat să se consoli
deze an de an. Pentru câ. in 
mai toate școlile din județ, se ti
flă la catedră cei puțin cite un 
discipol de-al său. din nu mai 
puțin de 44 de generații dc în
vățători, in a căror pregătire 
pentru școală și-a găsit adevă
rata sa vocație. în ochii tuturor, 
dascălul deschizător de drumuri 
s-a impus, intre altele, prin ci- 
teva trăsături distincte : o mare 
capacitate de a capta clasa prin- 
tr-o inaltă pregătire profesiona
lă : punctualitate desăvârșită (nu 
a intirziat și nu a lipsit nicio
dată de la ore) ; o memorie deo
sebită (cunoaște numele, pronu
mele și alte date biografice ale 
fiecărui fost elev, indiferent de 
prchioție) ; o perfectă concor- 
d.4rrv)l intre cuvin t și faptă. Și 
încă un amănunt : este profesor 
la aceeași catedră de pedagogie 
de 45 de ani. Dc fapt, încă 
argument care-1 
pe un model de

recomandă 
dascăl 1

un 
ca

Raliul fără 
cîștigători

De circa trei ani de zile, 
mobiltștii din Craiova 
vrind-nevrind. participant

Vizita delegației Guvernului Regal viața internațională
întilnirea «-a desfășurat !ntr-o at

mosferă cordială, tovărășească, in 
spiritul relațiilor de colaborare ?i 

intre Partidul 
Partidul Comu-

prietenie existente 
Comunist Român si 
nist din Danemarca.

(Agerpres)

Plecarea la Moscova a președintelui
Comitetului de Stat al Planificării

Președintele Comitetului de Stat 
al Planificării. Maxim Berghianu. h 
plecat miercuri la amiază la Mos
cova. pentru a participa la ședința 
conducătorilor organelor centrale de 
planificare din țările membre ale 
C A.E R.

La plecare, pe aeroportul Otopeni. 
erau prezenți membri al conducerii 
Comitetului de Stat al Planificării, 
precum si V. S. Tikunov, ministru- 
consilier al Ambasadei Uniunii So
vietice la București.

Cronica zilei
Miercuri, ministrul turismului rl 

României. Ion Cosma, și subsecreta
rul de stat la Ministerul Afacerilor 
Externe al Greciei, Xanthopoulos- 
Palamas, au semnat acordul de co
laborare turistică intre cele două 
țari. Acordul prevede facilitarea si 
încurajarea turismului intre Roma
nia și Grecia, schimburi do filme și 
expoziții turistice, dezvoltarea co
laborării intre automobil-clubu- 
rile naționale. In după-amiaza ace
leiași zile. Ion Cosma a părăsit 
Alena, plecind spre patrie.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
' " ai conducerii 

A fost dc 
însărcinatul 
Greciei la

erau prezenți membri 
Ministerului Turismului, 
față Loucas Ch. Tsilas, 
cu afaceri ad-interim al 
București.

(Agerpres)

stat al Ministerului Economiei și 
Comerțului Exterior, sosită la Bucu
rești. are in aceste zile convorbiri 
la Ministerul Comerțului Exterior, in 
vederea dezvoltării relațiilor econo
mice si comerciale dintre cele două 
țări.

★

Cu prilejul unei mese rotunde 
organizate, miercuri, la ADIRI, Shanti 
Kothari, director al Centrului de po
litică aplicată de la New Delhi, 
membru al Parlamentului indian, a 
ținut o expunere cu tema „Politica 
și dreptul international".

de Uniune Națională al Cambodgiei
Miercuri dimineața, constructorii de 

autocamioane din Brașov au primit 
vizita delegației Guvernului Regal 
de Uniune Națională al Cambodgiei, 
condusă de ministrul afacerilor ex
terne. Sarin Chhak. în principalele 
secții ale uzinei, unde au fost in- 
timpinati cu simpatic și căldură de 
muncitori. Ingineri și tehnicieni, oas
peții au urmărit procesul de fabri
care al autocamionului românesc.

în aceeași zi, membrii delegației au 
mai vizitat uzina de tractoare, ale 
cărei produse sint cunoscute in a- 
proape 60 de țări, și întreprinderea 
agricolă de stat Prejmer.

După o scurlâ vizită prin noile 
cartiere ale orașului de la poalele

Miercuri seara, ministrul afacerilor 
externe, conducătorul delegației Gu
vernului Regal de Uniune Națională 
al Cambodgiei, Sarin Chhak, care, la 
invitația guvernului Republicii So
cialiste România, face o vizită ofi
cială de prietenie in țara noastră, a 
oferit o recepție in onoarea ministru
lui afacerilor externe, Corncliu Mă- 
nescu.

La recepție, care s-a deșfășurat 
tntr-o atmosferă cordială, au partici-

Timpel. oaspeții cambodglenl au ple
cat intr-o călătorie in stațiunea tu
ristică Poiana Brașov, unde au vizitat 
obiectivele turistice ridicate In ulti
mii ani.

La prinz, ------------- ----
prim-sccretar al Comitetului jude
țean Brașov al P.C.R.. președintele 
Comitetului Executiv al consiliului 
popular județean, a oferit un dejun 
în onoarea ministrului afacerilor ex
terne al Cambodgiei. Au luat parte 
Vasile Gliga. adjunct al ministrului 
afacerilor externe, si alte persoane 
oficiale.

în după-amiaza aceleiași zile, oas
peții s-au înapoiat la București.

Constantin Drăgan.

pat membri ai conducerii Ministeru
lui Afacerilor Externe, reprezentanți 
ai conducerii unor ministere, instituții 
centrale, organizații obștești. A luat 
parte, de asemenea, Huot Sambath 
ambasadorul Cambodgiei in țara 
noastră.

Erau prezenți șefi ai unor misiuni 
diplomatice și membri ai corpului di
plomatic.

Recepție cu prilejul

(Agerpres)

chile REFORMA constituțională
EXPRESIE A DORINȚEI OE RECUPERARE

A BOGĂȚIILOR CUPRIFERE»

SANTIAGO DE CIULE 14 (Ager- 
de Chile a 

i Consiliului 
. consacrată 

aduse de

pres). — La Santiago c 
avut loc o reuniune a 
economic al guvernului, 
examinării modificărilor 
opoziția din parlament textului Ini
țial, elaborat de forul executiv, al 
amendamentului constitutional pri
vind naționalizarea industriei cupru
lui. După cum precizează agenția 
Prcnsa Latina, schimbările introduse 
de opoziție se referă la mărimea 
despăgubirilor, ratele dobînzilor. for
mele si condițiile de plată, ele fiind 
menite să favorizeze eventualele 
pretenții ale companiilor nord-ame- 
ricane naționalizate.

La sfîrșitul reuniunii, care a fost 
prezidată de președintele Salvador 
Allende și la care au luat parte li
derii partidelor membre ale Frontu
lui Unității Populare, a fost dată 
publicității o declarație în care se a- 
rată : „Sesiunea plenară a Congre
sului. convocată la 11 iulie, a votat 
favorabil proiectul de lege privind 
reforma structurii politice a statu
lui. destinat să facă posibilă națio-

nalizarea importantului sector al ex
tracției cuprifere. Aprobarea una
nimă de către ambele camere ale 
Congresului conferă acestei reforme 
constituționale, grăitoare prin ea În
săși, o semnificație deosebit de im
portantă și revelatoare, intrucit ea 
dă glas aspirației profund naționale 
de recuperare a bogăției noastre 
fundamentale. Proiectul de lege 
elaborat de forul executiv conținea 
principii și dispoziții care. In opinia 
guvernului. salvgardau interesele 
naționale mal bine decit textul final 
aprobat de către Congres. Reforma 
constituțională face insă posibilă. în 
ciuda limitelor sale. naționalizarea 
marilor companii care operează 
industria cuprului. Necesitatea de a 
se grăbi acest Droces și de a se sa
tisface aspirațiile poporului a deter
minat guvernul să promulgheze re
forma fără a insista asupra menți
nerii criteriilor formulate inițial".

Ministrul de interne, Jose Toha, 
a precizat că .președintele Allende 
va semna amendamentul constituțio
nal foarte curînd".

auto- 
sint, 

. la un
raliu fard sfîrșit. Competiția a 
început-o... magazinul de piese 
auto ! In acest interval de 
timp, respectivul magazin și-a 
schimbat sediul de trei ori. A- 
cum două cile, după pregătiri de 
aproape o lună de zile, s-a mu
tat dm nou. Din strada Mihail 
Kogălniceanu nr. 19 (unde opri
rea autovehiculelor era interzi
să) in strada 30 Decembr.-e nr. 
20 (unde nu au acces nici un fel 
de mașini !). Nu știm cit de 
agreabilă o fi cursa acestor mu
tări Cert este insă că ea aduce 
numeroase deservicii atit clien- 
Ț 'or. cit șl magazinului însuși. 
Cine va ieși ciștigat ? Deocam
dată. e greu de prevăzut. Pen
tru că. din cite se pare, nici con
ducerea O.C.L. Metalochimvce 
Craiova nu și-a pus încă această 
întrebare !

★
Miercuri seara a sosit

N. V. Faddeev, secretarul Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc.

Pe aeroportul Otopeni, oaspetele a 
fost salutat de Radu Constantinescu, 
vicepreședinte al Comisiei guverna
mentale de colaborare și cooperare 
economică și tehnică.

in Capitală

Recent, acad. Cristofor Simionescu. 
rectorul Institutului politehnic din 
Iași, a fost ales membru al Academiei 
Internaționale de Știință a Lemnului 
cu sediul permanent la Viena. Această 
distincție este o recunoaștere pe plan 
internațional a valorii lucrărilor din 
domeniul chimiei lemnului aparțlnind 
cunoscutului om de știință, o nouă 
dovadă a prestigiului de care se 
bucură școala românească de chimie 
organică peste hotare.

Zilei naționale a Franței
ță, artă și cultură, generali și ofițeri 
superiori, ziariști.

Au participat șefi ai misiunilor di
plomatice acreditați la București și 
alți membri ai corpului diplomatic.

★
Miercuri seara, ambasadorul Fran

ței, Pierre Pelen, a rostit o cuvîntare 
la posturile noastre de radio și tele
viziune.

5 "
Cu ocazia sărbătorii naționale a 

Franței, Pierre Pelcn, ambasadorul 
acestei țări la București, a oferit 
miercuri o recepție.

Au luat parte Maria Groza, vice
președinte al Marii Adunări Națio
nale, Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, Gheorghe Cioară, 
președintele Consiliului național pen
tru știință și tehnologie, conducători 
ai unor instituții centrale și obștești, 
academicieni și alți oameni de știin—

ORIENTUL APROPIAT

încheierea sesiunii Consiliului

(Agerpres)

Sosirea unei delegații a

Colacul fatal
Gheorghe Maria, electrician la 

întreprinderea agricolă de st it 
Crevedia (Ilfov), își pusese in 
gind să se întoarcă acasă cu ci- 
teva zeci de metri de cablu din 
unitate. într-una din zilele tre
cute. a înfășurat cablul respec
tiv pe propriul corp și. pentru 
a evita orice surpriză, a ales un 
traseu pe care era sigur că nu 
va intilni nici un organ de con
trol. Pe acest drum il aștepta 
însă un obstacol de o cu totul 
altă natură : un lac. Gh. M. a în
cercat să-l traverseze. După ciți- 
va metri insă s-a înecat, tras la 
fund de greutatea colacului pe 
care nu l-a putut abandona.

Miercuri a sosit in Capitală o de
legație a Consiliului Central al Coo
perativelor din Republica Socialistă 
Cehoslovacă, condusă de Otakar Si- 
munek. președintele consiliului.

La sosire, pe aeroportul Otopeni. 
delegația a fost intimpinată de Du
mitru Bejan. președintele Uniunii 
Centrale a Cooperativelor de Con
sum, de membri ai conducerii 
CENTROCOOP și UCECOM. Au 
fost de față reprezentanți ai Amba
sadei R.S. Cehoslovace la București.

După-amiază. la Uniunea Centrală 
a Cooperativelor de Consum au în
ceput convorbirile ‘ J
încheierii acordului 
rai' pe perioada 1971—1973 .......
CENTROCOOP și Consiliul Central 
al Cooperativelor din R. S. Ceho
slovacă.

Au participat Dumitru Bejan. pre
ședintele CENTROCOOP. reprezen
tanți ai conducerii UCECOM. specia
liști ai întreprinderilor de comerț e.xT 
terior ale celor două organizații coo
peratiste din țara noastră.

Au luat parte reprezentanți ai Am
basadei R. S. Cehoslovace la Bucu
rești.

in vederea 
de colabo- 

între

O delegație economică din Repu
blica Arabă Unită, condusă de Kha
lil Gamal El Dine, subsecretar de

LOTO
ClȘTIGURILE TRAGERII

DIN 9 IULIE 1971
LOTO

: 1 va- 
variante 
variante

Miercuri s-au deschis la Predeal 
cursurile școlii internaționale de vară 
cu tema „Interacția iradiației cu sub
stanța". manifestare științifică orga
nizată de Comitetul de stat pentru 
energia nucleară. la care participă 
profesori și tineri cercetători din 
Belgia, Cehoslovacia. Danemacca, 
Franța, Republica Democrată Ger
mană. Republica Federală a Germa
niei, Polonia. Suedia. S.U.A., Unga
ria și România.

Lecția inaugurală cu tema „Acțiu
nea radiațiilor nucleare asupra unor 
clase de substanțe" a fost ținută de 
prof. Ioan Ursu. președintele Comite
tului de stat pentru energia — 
cleurfi.

nu-

Al
tar a 
cul-

Ansamblul folcloric din R. P 
bania, care face un turneu în 
noastră in cadrul schimburilor _ . 
turale și științifice intre România și 
Albania, și-a început miercuri spec
tacolele pe litoral. Primul a fost sus-.- 
ținut pe scena teatrului de dramă și 
comedie din Constanța. BogatuT pro
gram de cîntece și dansuri populare 
albaneze 9 fost primit cu interes de 
localnicii și turiștii aflati în vacanță 
pe litoralul românesc. în zilele ur
mătoare, solii artei populare alba
neze vor susține spectacole și în sta
țiunile noastre maritime.

PRONOEXPRES

municipalității orașului Lusaka
La Invitația Consiliului popular al 

municipiului București, miercuri 
dupâ-amiază a sosit in Capitală o de
legație a municipalității orașului 
Lusaka, capitala Zambiei. condusă de 
F. Chirwa, președintele Consiliului 
municipal, care va face o vizită in 
țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost întimplnată de Du
mitru Popa, primarul general al Ca
pitalei, Ion Borca, vicepreședinte, 
Vasile Drăgoescu, secretar, și de al'i 
membri ai comitetului executiv al 
consiliului popular municipal.

*
In aceeași zl, delegația municipa

lității orașului Lusaka, condusă de 
F. Chirwa. președintele Consiliului

municipal, a făcut o vizită la Con
siliul popular al municipiului Bucu
rești, unde a avut o întrevedere cu 
Dumitru Popa, primarul general al 
Capitalei, și cu alți membri ai co
mitetului executiv al consiliului 
popular municipal

Oaspeții s-au interesat de modul 
cum sint rezolvate principalele pro
bleme administrative, edilitar-gospo- 
dărești și social-culturale in Capitala 
tării noastre. La rîndul lor. ei au 
relatat o serie de aspecte din activi
tatea Consiliului municipal al orașu
lui Lusaka.

Seara, primarul general al Capita
lei a oferit un dineu în onoarea mem
brilor delegației municipalilătii ora
șului Lusaka. (Agerpres)

National Palestinean
9

CAIRO 14 (Agerpres). — Cea de-a 
9-a sesiune a Conciliului National 
Palestinean (C.N.P.) a luat sfîrșit, pe 
neașteptate, la 13 iulie, din cauza 
noilor incidente care au izbucnit in
tre forțele armate iordaniene șl 
luptătorii din rezistența palestineană, 
— anunță agenția M.E.N. Lucrările 
au luat sfîrsit cu o zi mai devreme 
decit se prevăzuse. Dentru a se per
mite conducătorilor palestineni să 
plece imediat la Amman in vederea 
supravegherii situației la fata locu
lui.

Participantii la a 9-a sesiune a 
C.N.P. menționează agenția M.E.N., 
au aprobat infiintarea unus coman
dament militar unit al organizațiilor 
de comando, a unui consiliu supe
rior de informare și a unui fond din 
venituri fiscale destinat organizații
lor de rezistentă. Președintele C.N.P., 
Khalid El Fahhim. a declarat că 
toate aceste organisme vor lucra sub 
supravegherea Comitetului " 
Superior, ales la actuala _____
căruia i s-au acordat toate împuter
nicirile pe care le avea Comitetul 
Central al Organizației pentru Eli
berarea Palestinei, desființat.

Potrivit agenției Reuter, din Corni-

Executiv 
sesiune.

tetul Executiv al C.N.P. fac parte 
patru membri aparținind mișcării 
„Al Fatah" (Yasser Arafat, Khaled 
al Hassan. Faruk KadumL Mohamed 
Youssef el Nagger), un membru al 
Frontului Popular pentru Eliberarea 
Palestinei (Taysir Kobu). un mem
bru din Frontul pentru Eliberarea 
Palestinei și unul din Frontul de Eli
berare. Numărul total al membrilor 
comitetului executiv este de 13.

într-un comunicat dat publicității 
la încheierea lucrărilor actualei se
siuni.- Consiliul Național Palestinean 
își reafirmă atașamentul față de a- 
cordurile de la Cairo si Amman pri
vind relațiile dintre rezistenta pa- 
lestineană și autoritățile îordanier.e 
și cere să se asigure aplicarea lor.

*
NEW YORK. - La New York a 

avut loc a 69-a intilnire a reprezen
tanților permanonți la O.N.U. ai 
U.R.S.S., S.U.A., Franței și Marii 
Britanii, consacrată căutării căilor 
de reglementare politică a situației 
din Orientul Apropiat. Ambasadorii 
celor patru țări au stabili» ca viitoa
rea lor reuniune să aibă loc la 
27 iulie.

IN DEZBATEREA CONSILIULUI DE SECURITATE!

Acțiunile provocatoare ale

Finala 
concursului 
micilor 
milițieni>

Recent s-a disputat finala pe 
fără a concursului ,.Cea mai 
bună patrula școlară de circula
ție". Toate cele 47 de patrule fi
naliste au demonstrat că, in a- 
ceastă materie, oricit de dificile, 
nu există probe de netrecut. De 
prisos să mai spunem că, in a- 
ceste condiții, n-a fost deloc sim
plu să fie desemnați ciștigătorii. 
Pină la urmă, cei mai buni din
tre cei mai buni s-au dovedit re
prezentanții Școlii generale nr. 1 
din lași, urmați de patrula șco
lară din comuna Șutești (Vilcea). 
Pe locul III s-au situat echipa
jele școlilor generale nr. 99 din 
București și nr. 1 din Salonta 
(Bihor), care au întrun/t același 
număr de puncte. Lor și tutu
ror celorlalți concurenți. felici
tări pentru performanțele obți
nute. iar celor ce se gindesc încă 
de pe acum la 
ediții a acestei 
treceri — mult

EXTRAGEREA I : Cat. 1 
riantă 100% a 67 768 lei și 2 
10’ o a 6 777 lei : cat. 2 : 4.60 —
a 17 679 lei ; cat. 3 : 9,85 a 8 256 lei ; 
cat. 4 : 27.90 a 2 915 lei : cat. 5 : 103.05 
a 789 Ici : cat. 6 : 206.05 a 395 lei.

EXTRAGEREA a Il-a : Cat. B : 
3.35 variante a 18 967 lei ; cat. C : 9.80 
a 6 484 lc-i ; cat. D : 21,70 a 2 928 lei : 
cat. E : 25 a 2 542 lei ; cat. F : 44.95 
a 1 414 lei.

REPORT CATEGORIA A : 63 541 
lei.

AMBELE EXTRAGERI : Cat. Z : 
1 351.75 variante a 100 lei.

NUMERELE EXTRASE
LA TRAGEREA NR. 28 DIN 14 IULIE

1971
FOND GENERAL DE PREMII :

2 759 211 lei din care 1811183 lei re
port.

EXTRAGEREA I : 42 12 35 43 37 18.
FOND DE PREMII : 1 794 406 lei 

din care 1 302 438 lei report cat. I.
EXTRAGEREA a Il-a : 4 25 17 15 3.
FOND DE PREMII : 964 805 lei din 

care 508 745 lei report cat. A.

Potrivit prognozei Institutului de me
teorologie și hidrologie. în cea de-a 
doua jumătate a lunii iulie vremea va 
fi mai bună decît în prima parte, fa
vorabilă desfășurării activităților in a- 
gricultură. In perioada 15—19 Iulie, 
după o răcire ușoară ce se va resimți 
în zilele de 15 și 16 îndeosebi în Crl- 
șana. Transilvania, nordul Moldovei și 
regiunile muntoase, vremea se va în
călzi din nou, cerul va fi totuși varia
bil șl se vor semnala pe alocuri inno- 
rărl, mal accentuate In cursul după- 
amlezelor și spre seară, cînd vor că
dea ploi de scurtă durată. Frecvența 
ploilor va fi ceva mal mare In Ardeal, 
nordul Moldovei și in zonele de deal 
si munte. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 7—12 grade în Transil
vania, Maramureș, nordul Moldovei și 
în zona deluroasă șl între 4—7 grade în 
regiunea muntoasă. în restul țării, mi
nimele vor oscila între 12—20 de arade. 
Temperaturile maxime in acest Inter
val vor fi cuprinse intre 22—32 de 
grade.

Intre 20 șl 26 Iulie, vremea se pre
vede că va fl călduroasă, cu înseninări 
persistente în Muntenia. Dobrogea șl

în șudul Moldovei, unde vor cădea nu
mai cîteva averse izolate. In celelalte 
regiuni ale țării cerul va prezenta 
innorărl ceva mal accentuate și vor 
cădea averse de ploaie. Minimele vor 
fi cuprinse între 10—20 grade, iar ma
ximele între 23—33 de grade.

In Intervalul 27—31 Iulie, vremea va 
continua să se mențină frumoasă și 
călduroasă. Cerul va fl variabil, mai 
mult senin noaptea și dimineața, pe 
alocuri, mai ales in zona de munte, vor 
cădea însă ploi de scurtă durată, în 
a doua parte a Intervalului. In ulti
mele două zile ale lunii iulie, tempe
ratura va marca o scădere, minimele 
fiind cuprinse între 12—20 grade, Iar 
maximele între 22—32 de grade.

In această perioadă, în timp ce în 
jumătatea de est a țării se vor men
ține condițiile favorabile pentru în- 
stimînțarea culturilor duble pînă la 
sfîrșitul lunii Iulie, in celelalte zone, 
mai ales în Oltenia șl cîmpla vestică, 
condițiile devin mai puțin prielnice, 
datorită scăderii accentuate a umidi
tății solului în stratul superficial șl în 
profunzime.

(Agerpres)

NEW YORK 14 (Agerpres). - 
Consiliul de Securitate al Organi
zației Națiunilor Unite 
dezbaterile pe marginea c
depuse (lc guvernul senegalez 
legătură cu continuarea acțiunilor 
provocatoare ale armatei colonia
liste portugheze, care violează in
tegritatea teritorială și suveranita
tea Senegalului, 
în intervențiile 

Uniunii Sovietice, 
Siriei, Sudanului, 
niei și Republicii ______ ____
damnat aceste acțiuni, subliniind __ 
ele atestă intenția guvernului de la 
Lisabona de a instaura in Africa o 
atmosferă de presiune și teroare. Ei 
au cerut Consiliului de Securitate să 
întreprindă măsuri eficiente pentru a 
pune capăt acestei stări de lucruri, 
menționind că recentele acțiuni nu 
sint un act izolat ci reprezintă o 
verigă nouă in lanțul mai vechi al

continuă 
plingerii 

in

lor. reprezentanții 
Republicii Mali. 

Poloniei, Maurita- 
Burundi au con- 

c8

provocărilor deliberate puse la calo 
de Portugalia împotriva țărilor afri
cane. Vorbitorii au subliniat, de 
asemenea, că Portugalia contează in 
organizarea acțiunilor sale agresive 
pe sprijinul regimurilor rasiste din 
Republica Sud-Africană și Rhodesia, 
precum și pe sprijinul țărilor mem
bre ale N.Â.T.O., care se opun pe 
toate căile procesului de decolonizare 
a Africii.

Cine

startul viitoarei 
pasionante in
succes

„împarte"...
Alexandru Băicoianu și Ion 

Lazăr din comuna Băleni — Ro- 
mini (Dîmbovița) aveau, se pare, 
ceva de împărțit între ei doi. Ce 
anume, nici ei nu știau prea 
bine. Hotăriți totuși să-și lichi
deze „conturile", au intrat în bu
fetul cooperativei de consum. Și, 
după mai multe rinduri dc pa
hare. au inceDut „să împartă'1 
între ei tot ce le cădea sub mină: 
mese, scaune, sticle. Anunțați 
despre cele intimplate la bufet, 
doi lucrători de miliție. îm
preună cu trei paznici obștești, 
au sosit la fața locului. Văzind 
însă că adversarul său bate in 
retrBgere. Alexandru Băicoianu 
s-a năpustit cu furca și cu barda 
asupra oamenilor veniți să facă 
ordine, rănindu-1 pe unul dintre 
ei. In curind. ..împărțeala" va fi 
reluată in cadrul instanței de 
judecată. Pentru ca fiecare din 
cei doi să-și primească... partea 
ce i se cuvine 1

Rubrică redactata de : 
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

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

Invitație /o drumeție
V

a

SĂ OBOSIM MERGÎND PE JOS,

NU STÎND PE SCAUN I

„Mondialele" de serimă
• A început proba pe echipe de lloretâ-femei

MONTEVIDEO 14 (Agerpres). — 
„Principala sarcină a Partidului Co
munist din Uruguay jn actuala etapă 
o constituie lupta pentru asigurarea 
succesului forțelor progresiste la 
alegerile generale din luna noiem
brie" — a declarat primul secretar 
al Comitetului Central al Partidului, 
Rodney Arismendi. in cadrul Plena
rei C.C. desfășurată la Montevideo. 
El a subliniat că perioada actuală se 
cax-acterizează prin întărirea poziției 
forțelor progresiste din țară, unite in 
Frente Amplio.

ECUADOR

Sint foarte numeroase regiunile 
din țara noastră care stiriîesc vizita
torului sentimente de admirație prin 
frumusețea, măreția și varietatea 
peisajului. Dacă o șosea modernizată 
străbate asemenea locuri, se organi
zează excursii cu autobuzele, numă
rul amatorilor ajungînd in perioa
dele de virf la cifre impresionante. 
Aceasta reflectă, pe de o parte, do
rința oamenilor de a cunoaște cit 
mai mult, iar pe de alta. _ tendința 
sore o activitate recreativă comodă 
și liusită de efort.

Valorificarea bazelor 
apropierea regiunilor 
condus la organizarea 
..fuleer". cu autobuzul, pe rute lunei 
si cu multe obiective, unde ghidul 
prezintă „din fugă" ceea ce poate 
prezenta. După aceasta, turiștii — 
mai ales începătorii — se declară sa
tisfăcut! si consideră regiunea res
pectivă „terminată". Fâcind un bi
lanț. ei constată că și-au îmbogățit 
cunoștințele generale despre geogra
fia si istoria tării, au văzut diferi
tele realizări ale poporului nostru, 
dar au ajuns acasă obosiți... de stat 
pe scaun : intr-adevăr obosiți, dar 
tot de un ^fort static. Vedem, deci, 
că efortul fizic in aer liber, atit de 
necesar omului modern, lipsește in 
acest gen de excursie.

Se pune "întrebarea : excursiile nu 
trebuie să aibă in vedere și regene
rarea sănătății ?

Datoria .de a îndruma oamenii 
6pre drumeția pe jos — spre mișca
rea fizică — rev-.ne acelora care în
treprind organizarea excursiilor, 
cercurilor de turism. Ca adept al 
mersului pe ios militez pentru acest 
gen de excursie, considerând drume
ția pedestră un mijloc integral pen
tru întărirea și conservarea sănătu-

se desfășoară
prilejuindu-ne

intr-un cadru 
contactul cu 

să învingem 
invingindu-le. 

in puterile

turistice din 
respective a 
unor excursii

ții. Ea 
frumos. ,________
natura, obligindu-ne 
anumite obstacole : 
redobindim încrederea 
proprii, trăim satisfacția sentimente
lor inspirate de priveliști, ne simțim 
mai tineri.

Drumeția pe los este la Indemina 
oricui, fiind ușoară și accesibilă, des- 
făsurindu-se intr-un cadru natural, 
fără amenajări sau echipament spe
cial. unde întrecerea sub orice formă 
este Înlăturată.

O excursie de 12—14 km pe jos. 
întreorinsă chiar in împrejurimile 
localității unde trăim (dar fără min- 
căruri sau băuturi alese... și mai ales 
tari) este suficientă pentru regene
rarea organismului, pentru a ne 
apropia și înțelege natura cu multi
plele ei frumuseți.

Florile, viața văzduhului, a pădu
rii sau a bălții sint elemente ce pot 
fi cercetate si cunoscute in amănunt, 
constituind oreocupări de interes ge
neral care not fi abordate și cu to
varășii de drum. Cunoscind viata, 
flora șl fauna, le Îndrăgim mai mult, 
le apărăm de distrugere.

Lucrările de știintâ Dopularizată. 
ghidurile turistice, lucrările de spe
cialitate. existente din abundentă pe 
standurile librăriilor, ne oot ajuta in 
cunoașterea ■ naturii oentru a deveni 
adevărat! turiști îndrăgostiți ai me 
leacurilor oămintului românesc.

Un turist adevărat are datoria să 
invite începătorii in excursii, pentru 
a mări ..familia" de drumeți, edu- 
cindu-i Invâtindu i să respecte le- 
eile nescrise ale drumeției, indru- 
mindu-i spre o viată sănătoasă.

Concursul internațional de pen
tatlon modern de la Varșovia a con
tinuat cu desfășurarea probei de tir, 
in care victoria a revenit polonezului 
Ryszard Konwinski cu l 000 puncte. 
Primul dintre concurenții români a 
(ost Covaci, clasat pe locul 6 cu 863 
puncte.

In clasamentul general individual, 
dupâ trei probe, continuă să conducă 
Katner (Polonia) cu 3 042 puncte, ur
mat de compatriotul său Kosliacz — 
2 901 puncte, bulgarul Bratanov — 
2 850 puncte etc.

Pe echipe conduce prima selecțio
nată a Poloniei cu 8 548 puncte, se
cundată de Bulgaria — 8 318 puncte. 
Cehoslovacia — 8 015 puncte, Româ
nia — 7 814 puncte, Polonia (II) — 
7 677 puncte.

VIENA (Agerpres). — Campio
natele mondiale de scrimă au fost 
reluate ieri la Viena după o zi de 
repaus, cu proba feminină de flore
tă pe echipe. Selecționata României 
a trecut de primele tururi prelimi
nare, invingînd *“ ~cu 10—6 reprezenta-

tiva S U.A. și cu 12—5 formația Aus
triei. Alte rezultate : Ungaria—Aus
tralia 14—2 ; Italia—R F. a Germa
niei 9—7 : Polonia—Anglia 12—4 ; 
Franța—Anglia 10—6 ; Ungaria—R.F. 
a Germaniei 11—5 ; U.R.S.S.—S.U.A. 
14—2.

ȘAH

Turneul de la
Amsterdam

Emilian CRISTEA 
maestru emerit al sportului

A Început turneul internațional 
masculin de șah de la Amsterdam. 
In grupa marilor maeștri. Smislov 
(cu piesele negre) i-a învins pc Gli- 
gorici. Adorjan-a ciștigat la Boboțov, 
Langeweg la Portisch. Uhlmann la 
Timman și Donner la Scholl. Parti
dele Evans-Ivkov și Ree-Keres s-au 
încheiat remiză.

în grupa maeștrilor, Malik l-a în
vins pe Kurajița și Smejkal pe Kort 
Hecht a remizat cu Minici. Reprezen
tantul României la acest turneu, 
maestrul Theodor Ghițescu, a între
rupt partida cu olandezul Bert Enk- 
laar.

A
I CITEVA RINDURI

TENTSMANA 
DIBAR a debutat 
cadrul campionatelor 
ale Ungariei ___ __  _v_____ ...
Budapesta. Ea a eliminat-o in pri
mul tur al probei de simplu femei 
pe jucătoarea maghiară Dudai cu 
6—2. 3—6. 6—1.

ROMANA IUDIT 
cu o victorie in 

internaționale 
care se desfășoară la

dette și. respectiv, belgianului Van 
Springel.

In turul doi al probei de simplu 
bărbați, jucătorul român VIOREL 
MARCU l-a intilnit pe maghiarul 
Baranyi în fata căruia a pierdut cu 
3—6. 1—6. Campionul maghiar Istvan 
Gulyas l-a întrecut cu 6—4. 6—2, pe 
compatriotul său Laszlo, polonezul 
Nowicki a dispus cu 6—8. 6—3. '
de Szocsik (Ungaria).

6—4

FEDERAȚIA PERUANA DE FOT
BAL l-a angajat ca antrenor al echi
pei naționale a Perului pe Lajos Ba- 
roti (Ungaria). Cunoscutul antrenor 
maghiar a pregătit echina Ungariei 
in perioada 1957—1966. Baroti îl În
locuiește pe antrenorul brazilian Didi.

CU PATRU ETAPE ÎNAINTE DE 
TERMINAREA TURULUI CICLIST 
AL FRANȚEI, în clasamentul gene
ral continuă să conducă belgianul 
Eddy Merckx secundat de compa
triotul său Van Impe. Cele două frac
țiuni ale etapei a 16-a. in cursul că
reia au fost escaladate virfurile Tour- 
malet și Aubisque din munții Piri- 
nei, au revenit francezului Labour-

După cum s-a mai anunțat. IN 
FRUNTEA CLASAMENTULUI MA
RELUI PREMIU AL FEDERAȚIEI 
INTERNAȚIONALE — --------
(F.I.L.T.). SE AFLA ___________
ROMÂN ILIE NASTASE, care, după 
concursul ciștigat la Baastad, totali
zează 119 puncte. Urmează in clasa
ment Stan Smith (S.U.A.) — 97 punc
te. Jan Kodes (Cehoslovacia) și John 
Newcombe (Australia) cu cite 79 
puncte, Pierre Barthes (Franța) — 
52 puncte. Z. Franulovici (Iugosla
via) — 49 puncte. C. Richey (S.U.A.) 
— 46 puncte. R. Taylor (Anglia) — 43 
puncte, Ken Rosewall (Australia) — 
40 puncte etc.

în clasamentul feminin conduce 
Evonne Coolagong (Australia) — 
102 puncte, urmată de Margaret Court 
(Australia) — 100 puncte. Framboise 
Durr ‘ * ----
Jean 
etc.

DE TENIS 
JUCĂTORUL

(Franța) — 84 puncte.
King (S.U.A.) — 61

Billie 
puncte.

ÎN
Intre ________
și S.U A. pentru
duble întîlniri. ___ _____
urma să sosească la începutul lunii 
august la '*  
că cele
S.U.A. să 
Varșovia 
Ka.ttowice.

PREZENT se poartă 
federațiile de box din 

organizarea i 
Echipa S.U.A.

discuții 
Polonia 

un^: 
‘ir

Varșovia. Se preconizează 
două meciuri Polonia — 
aibă loc la 5 august la 
și respectiv 7 august la

AL UNITATII POPULARE
QUITO 14 (Agerpres). — Ziarul 

,.Pueblo", organ al Partidului Comu
nist din Ecuador. informează că 
partidele de stingă din țară au creat 
un Front al Unității Populare. In com
ponența frontului intră Partidul Co
munist. Partidul Socialist Revoluțio
nar, Uniunea Populară Democratică șî 
Uniunea Populară a revoluționarilor 
de stingă. „Scopul principal al frontu
lui constă in crearea unui guvern 
popular și democratic'' — relevă 
ziarul.

FRANȚA

Sărbătorirea 
zilei naționale 
PARIS 14 — Corespondentul Ager

pres. p. Dlaconescu. transmite : 
Miercuri, 14 iulie, poporul francez a 
celebrat aniversarea a 182 de ani de 
la căderea Bastiliei, sărbătoare națio
nală. Cu acest prilej, la Paris a avut 
loc o mare paradă militară pe Ave
nue de Champs Elysee, intre Arcul de 
Triumf și Place de la Concorde. 
După ce a trecut in revistă trupele, 
președintele Republicii Franceze, 
Georges Pompidou, a luat loc in 
tribuna oficială. împreună cu mem- 
tK ii guvernului și alte oficialități. Au 
fost de față șefii reprezentanțelor 
diplomatice acreditați la Paris. A 
urmat o paradă militară la care au 
asistat zeci de mii de parizieni.

în cursul după-amiezii. pină seara 
tîrziu. la Paris și în alte orașe ale 
Franței au avut loc serbări populare.



viața internațională
Pentru restabilirea 
drepturilor legitime 

ale R. P. Chineze la 0. N. U.
Un proiect de rezoluție aprobat de 18 state 

printre care și România

NAȚIUNILE UNITE 14 (A «ex
pres). — Reprezentanții la O.N.U.
r 18 state, printre care șl România, 
au aprobat un proiect de rezoluție 
In care pe cere restabilirea drep
turilor legitime ale Republicii Popu
lare Chineze in Organizația Națiu
nilor Unite, inclusiv In Consiliul de 
Securitate, și expulzarea ciankaișis- 
tilor. Proiectul de rezoluție, care 
urmează să fie prezentat la viitoa
rea sesiune a Adunării Generale r 
O.N.U., r fost aprobat de către 
următoarele state : Albania. Alge
ria, Republica Populară Congo,

Cuba, Guineea, Irak, Iugoslavia, 
Mali, Mauritania. Pakistan. Româ
nia. Siria, Somalia, Sudan, Tanza
nia. Republica Arabă Yemen. Repu
blica Democrată Populară a Yeme
nului și Zambia. Documentul este 
Însoțit de o scrisoare adresată se
cretarului general al O.N.U., în care 
se cere includerea pe agenda viitoa
rei sesiuni a problemei reprezentă
rii Chinei, precum și de un memo
randum explicativ. Toate aceste 
documente urmează să fie remise 
secretarului general al O.N.U. in 
cursul următoarelor zile.

PROPUNEREA DE PACE A GUVERNULUI REVOLUȚIONAR 
PROVIZORIU AL REPUBLICII VIETNAMULUI DE SUD

IN conformitate CU ASPIRAȚIILE
POPORULUI

SAM NEVA 14 (Agerpres). — Co
mitetul Alianței forțelor patriotice 
neutraliste din Laos a dat publicită
ții o declarație in care iși exprimă 
sprijinul deplin față de noua propu
nere de pace in șapte puncte prezen
tată de Guvernul Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietnamului de 
Sud — anunță agenția Khaosan Pa-

VIETNAMEZ
thet Lao. Această propunere corectă 
și rezonabilă — subliniază declarația 
— este o inițiativă importantă, ce 
răspunde aspiraților profunde ale 
poporului vietnamez și ale oamenilor 
iubitori de pace și dreptate din S.U.A. 
și din întreaga lume, care cer Admi
nistrației americane să pună capăt 
agresiunii in Vietnam.

SENATORUL S. SYMINGTON :

„încercările de a disculpa Statele Unite 
de acțiunile militare din Laos sint penibile"

WASHINGTON 14 (Agerpres). — 
încercările unor oficialități ameri
cane de a disculpa Statele Unite, 
răspunzătoare de acțiunile militare 
care se duc pe teritoriul Laosuiui 
neutru, sint penibile, a declarat se
natorul Stuart Symington. președin- 
tele subcomisiei senatoriale pentru 
analizarea obligațiilor militare ale 
S.U.A. peste hotare. Luind cuvîntul 
în Senat, acesta a menționat că co
ordonarea operațiilor în Laos a fost 
efectuată de către C.I.A. Statele

Unite, a adăugat el. au angajat și 
instruit o armată de mercenari care 
apoi a fost trimisă in Laos.

★
Senatorul Hubert Humphrey a 

propus crearea unui comitet mixt al 
Congresului, care să examineze poli
tica și deciziile ce au dus la ameste
cul S.U.A. in Vietnam*  Senatorul,. a 
sugerat, totodată, ca noul comitet să 
studieze și să evalueze toate opera
țiile C.I.Ă., Pentagonului și ale altor 
organisme federale.

U.C.D. ÎN CĂUTAREA UNUI NOU LIDER
IMPASUL POLITIC AL OPOZIJIEI 

CREȘTIN-DEMOCRATE
CORESPONDENȚA DIN BONN

Printre problemele care La această 
oră domină scena politică vest-ger- 
mană, Înfruntările care au loc in 
Uniunea creștin-democrată ocupă, 
fără îndoială, un loc de frunte. Ob
servatorii politici urmăresc cu inte
res cursa „conîra-cronometru" care 
se desfășoară in sinul celei mai pu
ternice formații de opoziție șl care 
are drept scop desemnarea viitorului 
președinte al partidului și. in ace
lași timp, candidat la funcția de can
celar in viitoarele alegeri generale 
din toamna anului 1973. In acest 
„foileton politic" — cum îl numește 
„Stuttgarter Zeitung" — interesul 
izvorăște nu din prezența unor epi
soade rapide și spectaculoase, ci, în
deosebi, din constatarea unei situații 
confuze, din care este greu să se 
tragă concluzii in legătură cu direcția 
pe care o vor lua evenimentele.

Declanșarea actualelor confruntări 
personale și de grup din cadrul 
U.C.D atrage cu atit mai mult aten
ția observatorilor politici cu cit este 
bine cunoscut că, de-a lungul multor 
ani, in care timp s-a aflat la condu
cerea țării, această formație politică 
aproape că nu a cunoscut fenomenul 
crizei de conducere, fostul cancelar 
Adenauer avind grijă să nu permită 
niciunuia dintre ceilalți lideri să se 
apropie prea mult de fotoliul pe care 
îl ocupa ca un veritabil „monarh ab
solut" al partidului. Primele fisuri, 
și prima bătălie serioasă pentru pu
tere in cadrul partidului, au avut loc 
abia in 1966 cind pentru funcția de 
cancelar al „marii coaliții" au can
didat nu mai puțin de patru candi
dați. In ultimul moment ieșind Învin
gător Kurt Georg Kiesinger.

Formarea ulterior la Bonn a coa
liției Brandt-Scheel a determinat 
însă o veritabilă criză în cercurile 
diriguitoare ale U.C.D. Tactica adop
tată chiar din momentul intrării in 
opoziție, și care, in fapt, a însemnat 
o boicotare generală a tuturor iniția
tivelor și acțiunilor guvernului, in 
ciuda răsunetului pozitiv pe care a- 
cestea l-au avut in opinia publică 
internă și internațională, nu numai că 
s-a dovedit cu totul inoperantă, dar 
a și avut ca efect deteriorarea seri
oasă a pozițiilor promotorilor ei. pre
ședinții U.C.D. și U.C.S. (aripa 
bavareză a U.C.D.) — Kurt Georg 
Kiesinger și. respectiv, Franz Josef 
Strauss. Așa incit retragerea recent 
anunțată a candidaturii lui Kiesin
ger la viitoarea președinție a 
U.C.D. nu a mai reprezentat aproape 
pentru nimeni o surpriză, intrucit 
devenise clar că politica sa rigidă ar 
compromite serios șansele partidului 
la viitoarele alegeri generale. Ca o 
compensație că a fost „înțelegător" 
și s-a dovedit dispus să cedeze locul 
din conducerea partidului, lui Kiesin
ger pare să i se fi rezervat de pe a- 
cum candidatura din partea U.C.D. la

funcția de președinte al R.F.G. (în 
cadrul alegerilor prezidențiale din 
1976).

Hotărirea ex-cancelarulul a acționat 
ca un catalizator pentru accentua
rea rivalităților dintre membrii echi
pei, practic aliniată la start in vede
rea cursei pentru candidatură. Apro
piatul congres de la Saarbriicken al 
partidului va alege mai intîi viitorul 
președinte al U.C.D., urmind să de
cidă, intr-o a doua fază, dacă acesta 
devine automat candidatul creștin-de- 
mocrat la funcția de cancelar, sau 
dacă va fi desemnat altcineva ca 
protagonist al partidului in viitoare
le alegeri.

Această precizare nu este lipsită 
de interes, mai ales dacă se are in 
vedere că unul din principalii can
didați a anunțat că aspiră la ambele 
funcții. Este vorba de Rainer Bar- 
zel, actualul președinte al fracțiunii 
parlamentare a U.C.D., care și-a fă
cut apariția relativ recent pe scena 
politică și care nu-și ascunde velei
tățile unei ascensiuni rapide spre 
virfurile conducerii Uniunii și ale 
guvernului. Potrivit speculațiilor pre- 
sei, șanse apreciabile are insă 
Gerhard Schroeder, politician mai 
vechi, cu experiență ciștigată in 
mulți ani de activitate guverna
mentală (ca ministru de Interne, de 
externe, și apoi al apărării) și care a 
anunțat că este interesat, îndeosebi, 
de candidatura la funcția de cance
lar. Mulți din activiștii partidului 
consideră că U.C.D. s-ar putea pre
zenta cu șanse mai maxi in fața ale
gătorilor avindu-1 pe acesta în frun
te. O asemenea apreciere reprezintă, 
in l’ond, o recunoaștere directă a 
eșecului poziției rigide de pină acum 
a parLidului. Pe lista succesorilor 
posibili ai lui Kiesinger figurează și 
numele lui Helmuth Kohl, actualul 
prim-ministru al landului Renania 
Palatinat ; făcând parte tot din ge
nerația mai tinărâ, Kohl e conside
rat ca un om politic de perspectivă, 
aflat pe poziții mai realiste decit o 
serie de colegi ai săi.

Desigur in momentul de față orice 
pronostic ar fi prematur. Pină la 
congresul de la Saarbriicken lista 
poate suferi modificări, disputele 
dintre liderii acestei formații poli
tice aflindu-6e abia la început Ob
servatorii realiști ai 6cenei polLtice 
vest-germane remarcă insă, pe bună 
dreptate, că ieșirea din actualele fră
mântări prin care trece partidul nu 
este o problemă de persoane, ci de
pinde de găsirea unei soluții de 
echimb a actualei linii, neconstruc- 
tive, de respingere sistematică a tu
turor acțiunilor și tendințelor pozi
tive conturate in ultima vreme in 
viața politică vest-germană, linie 
care nu a adus, după cum «-*  vă
zut, nimic bun U.C.D.-ului.

M. MOARCA5

E.C.O.S.O.C.—for al cooperării 
economice si tehnico-stiintifice

CUVINTAREA ȘEFULUI DELEGAȚIEI ROMANE
GENEVA 14 (Agerpres). — La Palatul Națiunilor Unite din Geneva 

continuă lucrările celei de-a 51-a sesiuni a Consiliului Economic și 
Social a| O.N.U. (E.C.O.S.O.C.). în ședința din 13 Iulie, consacrată exa
minării punctului șase de pe ordinea de zi, intitulat „Cooperarea regio
nală” — au luat cuvintul reprezentanții Angliei, Braziliei, Bulgariei, 
Franței. Ghanei, Libanului, Noii Zeelandc, României, S.U.A., Suediei, 
Ungariei și ai altor state.

SINDICATELE ITALIENE
SE PRONUNȚĂ PENTRU 

UN FRONT COMUN 
DE LUPTĂ

încheierea vizitei delegației 

de partid și guvernamentale 
române in R. P. Mongola

în intervenția sa. ambasadorul Ion 
Datcu, șeful delegației de observa
tori a târli noastre la sesiunea 
E.C.O.S.O.C., a subliniat rolul însem
nat ce revine comisiilor economice 
și tehnico-șliințifice din statele si
tuate in zonele geografice respective.

în continuare, vorbitorul a abordat 
mai pe larg activitățile Comisiei 
Economice O.N.U. pentru Europa, 
organism de cooperare căruia Româ
nia. ca tară europeană. ii atribuie o 
deosebită importanță El a arătat că, 
in cei 25 de ani de existență, comi
sia a devenit un for care permite un 
vast schimb de experiență intre ță
rile continentului, caro stimulează Și 
favorizează raporturile economice și 
tehnico-științifice intre state cu sis
teme social-oolitic© diferite, aduci n- 
du-și o contribuție notabilă la întă
rirea păcii și securității în Europa. 
Prin vocația sa, acest organism de
ține un rol unanim recunoscut în 
domeniul promovării unor raporturi 
de colaborare intre statele europene.

După ce a exprimat satisfacția in 
legătură cu hotărirea adoptată de 
E.C.O.S.O.C. privind admiterea El
veției, delegatul țării noastre » 
reafirmat poziția consecventă a 
României in favoarea admite
rii R. D. Germane cu drepturi 
depline în cadrul acestui organism 
internațional. Admiterea R, D. Ger
mane — a declarat reprezentantul 
român. — ar constitui un act care, 
prin efectele sale pozitive, ar faci
lita punerea in aplicare a unor ac
țiuni concrete la scara întregului 
continent, ceea ce s-ar răsfrânge fa
vorabil asupra rolului comisiei, spo- 
rindu-i eficacitatea și autoritatea.

Delegatul român a vorbit In con
tinuare despre unele probleme con
crete ale activității Comisiei Econo
mice a O.N.U. pentru Europa apre
ciind ca pozitivă orientarea acțiuni
lor acestui organism spre domenii 
prioritare, cum sint promovarea coo
perării industriale și tehnico-științi- 
fioo, dezvoltarea comerțului inter- 
european, planificarea pe termen 
lung, prevenirea deteriorării mediu
lui ambiant. El s-a referit, în con
tinuare, La măsurile ce se cer a fi 
întreprinse pentru sporirea rolului 
comisiei in procesul de cooperare 
Intre țările europene, amintind, in 
context, faptul că. din inițiativa 
României și a ailor state, în cadrul 
comisiei a fost creat un organ per
manent însărcinat cu dezvoltarea 
cooperării științifice și tehnologice 
— domeniu de interes general pen
tru națiunile europene.

In încheierea Intervenției sale, 
delegatul român a subliniat necesi
tatea ca viitoarea sesiune a Comi
siei, care va marca 25 de ani de 
existență a acestui organism. să 
dea un nou impuls procesului de 
cooperare europeană în diferite do
menii și să contribuie la amplificarea 
încrederii, înțelegerii și cooperării 
intre țările continentului. Acestea 
sint, totodată, a spus vorbitorul, 
componente indisolubile ale creării 
unui sistem (le securitate general- 
europcană, întemeiat pe principiile 
Cartei O.N.U., in cadrul căruia să 
fie garantat dreptul fiecărui popor 
de a se dezvolta conform propriilor 
sale aspirații, intr-un climat de pace 
și securitate.

ROMA 14 (Agerpres). — Comite
tele de conducere și organele exe
cutive ale celor trei mari centrale 
sindicale italiene — C.G.I.L., C.I.S.L. 
și U.I.L. — s-au întrunit La Roma 
pentru a dezbate „angajamentele de 
muncă și de luptă in vederea apli
cării deciziilor Conferinței naționale 
pentru o nouă politică economică și 
înfăptuirea reformelor economico-so- 
ciale, pentru dezvoltarea Mezzoglor- 
no-ului (sudul țării) și pentru depli
na folosire a forței de muncă".

întrunirea de miercuri a fost pre
cedată de o reuniune a secretariate
lor celor trei confederații, care au a- 
nalîzat stadiul actual al procesului de 
dezvoltare a unității pe plan sin
dical, constatind că, in Italia, există 
un număr mare de probleme asupra 
cărora punctele de vedere ale celor 
trei centrale coincid. „Deși există 
unele divergențe — au subliniat se
cretariatele C.G.I.L., C.I.S.L. și U.I.L., 
intr-un document comun dat publi
cității — obiectivul care va trebui 
urmărit in continuare rămine unita
tea". S-a subliniat, de asemenea, că 
dificultățile pe care le creează gru
pările de dreapta realizării reforme
lor economice și sociale cerute de 
oamenii muncii, atacurile provenite 
din partea cercurilor patronale și re
învierea unor forțe reacționare im
pun cea mai deplină unitate de ac
țiune a celor trei organizații sindi
cale și in ceea ce privește viziunea 
organică a luptelor revendicative.

★
Datele privind creșterea în 1970 a 

șomajului în Italia, publicate recent 
de Ministerul Muncii și preluate de 
presa italiană de miercuri, indică o 
înrăutățire a situației in rindul ti
neretului. Potrivit acestora, in 1970, 
aproximativ 453 000 de tineri nu au 
avut de lucru. 276 000 dintre ei au 
intre 20 și 24 de ani.

ULAN BATOR 14 (Agerpres). — 
Delegația de partid șl guvernamen
tală a Republicii Socialiste Româ
nia, condusă de tovarășul Leonte 
Răutu, membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, a fă
cut, la 13 iulie, o vizită in regiunea 
centrală a R. P. Mongole. în ora
șul Zuunmad, reședință de regiune, 
delegația română a vizitat Muzeul re
gional și Casa de cultură, iar la So
monul Sevgelon — o așezare de mun
te. Delegația română a fost întîm- 
pinată de reprezentanți ai organelor 
regionale de partid și de stat, care 
au insoțit-o în timpul vizitei făcu
te in această regiune.

După întoarcerea la Ulan Bator, 
delegația a vizitat Expoziția de arte 
plastice consacrată celei de-a 50-a a-

nlversărl a victoriei Revoluției popu
lare mongole.

în cursul vizitelor delegația a fost 
însoțită de S. Sosorbaram, ministrul 
culturii al R. P. Mongole.

La 14 iulie, delegația de partid și 
guvernamentală română, care a par
ticipat la sărbătorirea celei de-a 50-a 
aniversări a Revoluției populare mon
gole, a plecat spre patrie.

La aeroport, ea a fost salutată de 
D. Molomjanț, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al P.P.R.M., 
D. Maidar, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.P.R.M., vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri. B. 
Lhamsuren, membru supleant al Bi
roului Politic, secretar al C.C. ;--J 
P.P.R.M., de membri ai C.C. at 
P.P.R.M., miniștri, de alte persoane 
oficiale. Au fost prezențl membrii 
ambasadei române la Ulan Bator,

RABAT

Crearea unei comisii de anchetă in legătură 
cu recentele evenimente din Maroc
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agențiile de presă transmit
Acordul între guvernul 

român și guvernul cana- 
diun Privind reglementarea proble
melor financiare in suspensie s-a 
semnat la 13 iulie 1971 la Ottawa, 
Din partea guvernului Republicii So
cialiste România acordul a fost, sem
nat de Florea Dumitrescu, ministrul 
finanțelor, iar din partea guvernului 
Canadei de Edgar J. Benson, mi
nistrul finanțelor al acestei țări.

Un apel la cooperare eu
ropeană în vederea soluțio
nării problemei poluării 
aerului și apeia tost Urtsal ln- 
tr-un discurs rostit la Institutul pen
tru studii internaționale din Milano 
de ministrul afacerilor externe al R.F. 
a Germaniei, Walter Scheel. „Doar o 
colaborare intre statele europene in
dustrializate poate salva populația 
continentului nostru de la răul creat 
de poluare", a apreciat șeful diplo
mației vest-germane.

Intre R.P.D. Coreeană și 
R.S. Cehoslovacă * tosl !em- 
nat, la Phenian, în urma ședinței Co
mitetului pentru cooperare științifică 
și tehnică, un protocol pe perioada 
1971—1972 — anunță agenția A.C.T.C.

Parlamentul austriac * 
adoptat, miercuri 14 iulie, o moțiune 
care prevede încheierea anticipată a 
actualei perioade legislative. Noile 
alegeri parlamentare sint programa
te pentru 10 octombrie.

Legea marțială, rare exPirS 
la 26 iulie, va fi prelungită pentru 
încă două luni — se arată intr-o cir
culară adresată unităților militare tur
cești. Legea a fost proclamată la 26 
aprilie in 11 provincii din Turcia și 
avea drept scop preintimpinarea miș
cărilor extremiste ; ea a fost prelun
gită apoi in urma răpirii și uciderii 
consulului general israelian ‘ '
bul.

la Istan-

Tribunalul din 
hOlm a dat publicității 
sentința în procesul intentat de au
toritățile suedeze unui grup de cinci 
teroriști ustași, care au participat la 
asasinarea ambasadorului Iugoslaviei 
în Suedia, Vladimir Rolovici. Cei doi 
asasini — Miro Baresici și Andjel- 
ko Brajkovici — au fost condamnați 
la închisoare pe viață. Ante Stoia- 
novici, învinuit de complicitate (a 
elaborat planul de atac al ambasado
rului iugoslav), a fost condamnat la 
patru ani închisoare, iar Stanislav 
Milicevici și Marinko Lemo, vino- 
vați de aceeași infracțiune, de com
plicitate, la cite doi ani închisoare 
fiecare.

Stock-
miercuri

Costul vieții în Spania 
a crescut cu 8,6 la sută, Intr-o peri
oadă de 12 luni (aprilie 1970—martie 
1971) — anunță o statistică oficială 
publicată marți la Madrid.

Cursul acțiunilor la Bur
sa din New York a înregis
trat o accentuată scădere 
la principalele valori industriale. 
După cum relevă agenția A.P., evo
luția economică ridică o serie de în
trebări in legătură cu eficiența măsu
rilor Administrației împotriva infla
ției și pentru Îmbunătățirea conjunc
turii, care influențează operațiunile 
de bursă.

Personalul de deservire 
din muzeele naționale Iran- 
C6Z6 B_a a^at timp de 24 de ore 
in grevă, la chemarea centralelor 
sindicale. Greviștii au cerut îmbună
tățirea condițiilor de muncă și a 
situației lor materiale.

PREZENȚE ROMÂNEȘTI

„LUNOHOD-1" 
IȘI CONTINUĂ 
ACTIVITATEA

MOSCOVA 14 (Agerpres). — 
Miercuri dimineața a avut loc o 
nouă ședință de legătură prin 
radio intre Centrul pentru le
gături cosmice la mari distanțe 
și aparatul sovietic auto
propulsat. „Lunohod-l", care 
funcționează pe suprafața sate
litului natural al Pămintului 
de la 17 noiembrie 1970. 
Laboratorul mobil a transmis 
pe Pămint imagini panoramice 
ale craterului in care s-a aflat 
in ultimele zile și astropanora- 
me. El a efectuat, ca de obicei, 
cercetări cu telescopul Roentgen 
și cu radiometrul, a studiat com
poziția chimică a solului sele
nar. „Lunohod-1“ iși continuă 
activitatea pe suprafața Lunii.

Tn cea de-a doua etapă a festiva
lului pentru „Cupa Europei" la mu
zică ușoară, care se desfășoară la 
Knokke (Belgia), echipa română, 
compusă din Minaela Mihai, • Aura 
Urziceanu și Aurelian Andreescu, 
s-a situat pe primul loc cu 165 de 
puncte, totalizând astfel cel mai 
mare punctaj — 318 puncte.

In orașul Szeged, din R. P. Unga
ră, se desfășoară cel de-al II-lea 
Festival internațional de folclor al 
sindicatelor din R. P. Ungară. Ală
turi de ansambluri folclorice din 
Ungaria, Bulgaria. Z.Z.Z., Z 
U.R.S.S., La festival participă și An- 
samhlul * ...........
România. Festivalul 
încheie vineri.

R.D.G., Polonia,

folcloric „Argeșul" din 
urmează să se

Confederația oamenilor 
muncii din Columbia ICTC> 
a chemat toate organizațiile politice 
și sindicale progresiste din țară să 
militeze, in cadrul unui front unit, 
pentru naționalizarea industriei pe
troliere a țării.

Președintele Consiliului 
de Miniștri al R.P. Polone, 
Piotr Jaroszewicz, va face o vizită 
in R.D.G. la invitația președintelui 
Consiliului de Miniștri al R.D. Ger
mane, Willi Stoph.

Comunicat algeriano-cubanez. In comunicatul dat publici
tății la sfirșitul vizitei oficiale întreprinse Ln Algeria, între 8 și 14 iulie 1971, 
de o delegație cubaneză condusă de Râul Roa, ministrul de externe al Cubei, 
se arată, printre altele, că părțile iși exprimă satisfacția pentru relațiile bilate
rale și că au subliniat hotărirea lor de a dezvolta schimburile in toate dome
niile. Cele două părți lansează un apel către toate forțele progresiste și anti- 
imperialiste, in scopul acordării unui ajutor și mai substanțial mișcărilor de 
eliberare națională. Ele condamnă in mod ferm războiul nedrept dus împo
triva poporului vietnamez, denunță manevrele imperialismului și politica sa 
de vietnamizare ; părțile iși exprimă solidaritatea deplină cu popoarele Indo- 
chinei, cu poporul coreean in lupta sa pentru unificare, facă nici o imixtiune 
străină, cu poporul palestinean, cu popoarele din Africa și America Latină. 
Reafirmând principiul universalității Organizației Națiunilor Unite, cele două 
părți cer restabilirea deplină a drepturilor legitime ale Republicii Populare 
Chineze în cadrul Organizației. Abordind probleme europene. Algeria și 
Cuba s-au pronunțat pentru recunoașterea internațională a Republicii Demo
crate Germane.

RABAT 14 (Agerpres). — O comi
sie compusă din miniștrii de Inter
ne, apărării, afacerilor administra
tive, muncii, întrebuințării forței de 
muncă și formării profesionale a fost 
alcătuită marți de regele Hassan al 
II-lea al Marocului in vederea anali
zării situației familiilor victimelor de 
la 10 Iulie — informează un comu
nicat oficial, publicat la sfirșitul unei 
ședințe a Consiliului de Miniștri

Pe de altă parte, o comisie alcă
tuită din miniștrii de interne, apără
rii și justiției va efectua o anchetă 
asupra ansamblului faptelor care au 
legătură cu recentele evenimente 
din Maroc.

într-un interviu acordat trimisului 
special al agenției „France Presse", 
regele Hassan al II-lea s-a referit

pe larg la ultimele, evenimente din 
Maroc șl la consecințele lor. „E cert 
— a 6pus el — că aceste evenimente 
nu au un caracter spontan. Ele repre
zintă decantarea, pe de o parte, a 
unui anume număr de Împrejurări și, 
pe de altă parte, a unui număr de 
erori de apreciere. Printre aceste 
erori sint și unele care îmi revin 
mie. A preciza natura șl proporțiile 
acestora este, după părerea mea, pre
matur, căci toate acestea necesita un 
proces de profundă analiză. Nu voi 
proceda la o schimbare de politică — 
a spus suveranul marocan. Dar. de
sigur, cele lntîmplate impun un pro
ces de examinare. începind cu mine 
însumi, a modulul de guvernare a 
țării".

O JUMĂTATE DE MILION
DE SALARIAȚI ÎN GREVĂ

9
dura cel puțin două sâptămlnt, 
dat fiind că pentru înceta
rea ei este necesar ca toți 
membrii sindicatului să aprobe 
prin vot, trimis in plic, un even
tual acord la care s-ar ajunge, 
procedură ce necesită 12 zile. In 
zilele următoare vor expira și 
contractele colectvve de muncă 
ale muncitorilor membri ai altor 
sindicate din telecomunicații, iar 
negocierile pentru încheierea noi
lor contracte sint încă foarte de
parte de un acord, fapt care pre- 
anunță sporirea numărului gre
viștilor.

Presa americană subliniază că 
pe frontul muncii din Statele U- 
nite se profilează noi greve. 
400 000 de oțelari au hotărît să 
înceteze lucrul la 30 iulie in ca
zul în care patronatul nu va ac
cepta toate revendicările lor e- 
conomice. In prezent negocierii» 
dintre reprezentanții sindicatu
lui oțelurilor și companiilor se 
află in impas. 30.000 de munci
tori din industria cuprului, mem
bri ai. sindicatului oțelurilor se 
află deja in grevă de aproape 
două săptămîni. Activitatea in 
cele 24 de porturi de pe coasta 
de vest a S.U.A. este complet 
paralizată de greva docherilor. 
In același timp, 30.000 de munci
tori feroviari din statul Michigan 
au hotărit să intre vineri in 
grevă.

Intensificarea acțiunilor grevis
te ale muncitorilor americani 
coristituie un răspuns hotărit dat 
patronatului care încearcă să-și 
sporească profiturile pe spina
rea oamenilor muncii, care su
portă consecințele negative al» 
depresiunii economice ți infla
ției.

Conducerea sindicatului „Sala- 
riaților telecomunicațiilor Ame- 
ricii“ a lansat marți noaptea un 
apel către toți cei 500 000 de 
membri al săi chemindu-i la 
grevă, pentru o perioadă nede
finită, începind de miercuri, ora 
6 a.in. Din momentul lansării a- 
pe tulul, zeci de mii de muncitori 
ai companiilor de telefoane din 
mai multe state ale S.U.A. și-au 
părăsit locurile de muncă. 
Miercuri dimineața toți cei ju
mătate de milion de muncitori, 
operatori, tehnicieni, mecanici și 
ingineri au rămas la casele lor. 
In fața companiilor de telecomu
nicație au fost organizate pichete 
de grevă.

Greva a fost declarată tn mo
mentul expirării vechiului con
tract colectiv, cind a devenit 
clar că orice eforturi ale repre
zentanților muncitorilor de a a- 
junge prin negocveri la reglemen
tarea acestui conflict de muncă 
erau inutile, intrucit revendică
rile prezentate de ei au fost res
pinse de patronat.

Președintele sindicatului „Sala- 
riaților telecomunicațiilor Ame
rica", Joseph Beirne, a declarat 
presei că revendicările avansa
te pentru a fi incluse in noul 
contract colectiv de 
sint : sporirea salariilor mun
citorilor pentru a putea face față 
presiunilor inflaționiste care au 
scumpit costul vieții, majorarea 
pensiilor, respectarea dreptului 
legitim al femeilor la salariu e- 
gal pentru muncă și calificare 
egală cu bărbatul, îmbunătățirea 
asigurărilor sociale etc.

Greva din telecomunicații va a- 
fecta activitatea a numeroase în
treprinderi din S.U.A., intrucit 
peste 2 milioane de salariați ai 
altor întreprinderi depind direct 
și alte milioane indirect, de acti
vitatea telecomunicațiilor. Ea va

munca

C. ALEXANDROAIE
Washington, 14

privind 
militare,

SĂRĂCIE, MIZERIE, NEVOI 
prețul cursei înarmărilor

în anul care »-a 
scurs. cheltuielile pen
tru înarmare au atins 
cifra record de 204 mi
liarde de dolari. Revin 
56 de dolari pe locui
tor al planetei. Aces
te date sint conținute 
în Raportul 
cheltuielile 
întocmit de Agenția 
americană pentru con
trolul armamentelor și 
dezarmare, apărut re
cent la Washington și 
Geneva.

Din lucrare reiese că 
anul trecut in țările 
membre ale pactului 
N.A.T.O. s-au cheltuit 
201 dolari de fiecare 
locuitor din aceste țări. 
Celelalte țări occiden
tale, care nu sint mem
bre ale N.A.T.O., au 
cheltuit, în aceeași pe
rioadă, cu 3 miliarde 
mal mult decit in 1969.

Tn studiu se subli
niază. de asemenea, 
că povara cheltuielilor 
militare apasă șl mai 
greu asupra bugetelor

țărilor slab dezvoltate 
din Asia, Africa și 
America Latină, oare 
au cheltuit circa 27 
miliarde de dolari — 
ceea ce înseamnă 4.7 
la sută din veniturile 
lor naționale.

Ca urmare a Irosirii 
unor fonduri colosale 
in scopul înarmărilor, 
importante obiective 
de ordin civil și social- 
cultural nu pot fi rea
lizate ; aceste cheltu
ieli se repercutează 
negativ asupra nivelu
lui de trai al popu
lației din țările dezvol
tate economicește, iar 
in cele slab dezvoltate 
— marea majoritate a 
populației continuă să 
trăiască in sărăcie, in
cultură. mizerie. Asu
pra acestor consecințe 
ale cauzei tnacmărilor 
a atras atenția, după 
cum se știe, rezoluția 
O.N.U. adoptată la se
siunea trecută, la pro
punerea României. 
Toate acestea, adău-

gindu-se la primejdia 
pentru pace pe care o 
generează acumularea 
și perfecționarea con
tinuă a armelor nu
cleare și clasice, subli
niază caracterul impe
rios al cerinței de a se 
înfăptui măsuri efecti
ve de dezarmare.

Este semnificativ d 
aceasta iși găsește re
flectarea în presa occi
dentală. Ziarul vest- 
berlinez „TELEGRAF", 
oare publică cifrele 
raportului menționat, 
le însoțește de desenul 
alăturat, care evi
dențiază absurditatea 
cheltuielilor pentru 
înarmare in condițiile 
cind omenirea ar pu
tea împlini cu sumele 
respective atitea nevod 
stringente. Pe talgerul 
din stingă al balanței 
scrie : „Sărăcie, mize
rie, nevoi", iar pe cel 
din dreapta — „204
miliarde de dolari pen
tru înarmare pe 1970".

“°ACT1A « admxnutbatia, .ucuxwo. ^ix>uu-, IA „•». >1 «*  Abonate!. H ,K , po.UU. „ ou, tauwruia.n „ Combu,atul poUvafl<


