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ȘEDINȚA COMITETULUI EXECUTIV 
AL COMITETULUI CENTRAL AL P.C.R.

In ziua de 15 iulie 1971 a avut loc 
ședința lărgită o Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., prezidată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al Partidului Comunist 
Rnmân.

Au participat membri al Comitetu
lui Central vechi militanți ai partidu
lui, miniștri și șefi al unor Instituții 
centrale.

Comitetul Executiv a ascultat 
raportul tovarășului Gheorghe Rădu- 
lescu, reprezentantul Republicii So
cialiste România la C.A.E.R., cu pri
vire la activitatea desfășurată în ca
drul Consiliului de Ajutor Economic 
Reciproc șl a adoptat hotărîri cores
punzătoare în legătură cu partici
parea Republicii Socialiste România 
la dezvoltarea colaborării cu țările 
socialiste membre ale C.A.E.R.

în cadrul aplicării hotărîrilor de 
întărire a muncii politico-ideoiogice 
șl cultural-educative. Comitetul Exe
cutiv a dezbătut șl aprobat propune
rile privind mai buna organizare a 
activită|ii Comitetului de Stat pentru 
Cultură șl Artă. In îndeplinirea atri
buțiilor sale de conducere și îndru
mare a activității cultural-educative. 
Comitetul de Stat pentru Cultură și 
Artă va funcționa ca organism de 
partid șl de stat, sub conducerea 
nemijlocită a Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român. Funcția 
de președinte al Comitetului de Stat 
pentru Cultură șl Artă va fi îndepli
nită de un secretar al C.C. al P.C.R.

Președintele Comitetului de Stat

pentru Cultură șl Artă va coordona 
și activitatea Comitetului de Radio
difuziune și Televiziune.

Comitetul Executiv a desemnat în 
funcția de președinte al Comitetului 
de Stat pentru Cultură și Artă, mem
bru al guvernului, pe tovarășul Du
mitru Popescu, membru al Comite
tului Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.

Comitetele județene pentru cultu
ră și artă vor funcționa sub condu
cerea directă a comitetelor județene 
de partid.

Comitetul Executiv a aprobat pro
iectul de hotărîre cu privire la plata 
lucrărilor executate de întreprinde
rile pentru mecanizarea agriculturii 
în raport cu producția obținută de 
cooperativele agricole de producție, 
proiectul de hotărîre privind acor
darea de credite pe termen lung 
membrilor cooperativelor agricole 
de producție și producătorilor cu 
gospodărie individuală, precum și 
indicatorii tehnico-economici ai unor 
lucrări de investiții prevăzute în 
planul cincinal.

Pornind de la necesitatea întăririi 
relațiilor de prietenie între poporul 
român și popoarele altor țâri, și 
ținînd seama că într-o serie de țări 
s-au format Asociații și Comitete de 
prietenie cu poporul român. Comite
tul Executiv a hotărît înființarea de 
Asociații de prietenie cu popoarele 
țârilor în care funcționează asociații 
similare de prietenie cu Republica 
Socialistă România.

Comitetul Executiv, ținînd seama 
de o serie de cereri primite din dife
rite țări și dînd expresie sentimen
telor de solidaritate internaționalistă 
ale poporului român cu lupta popoa
relor pentru independența națională, 
împotriva colonialismului, a hotărît 
instituirea Fondului de solidaritate 
și sprijinire a mișcărilor de eliberare 
națională, a tinerelor state indepen
dente, a țărilor în curs de dezvolta
re, precum și pentru ajutorarea popu
lației din unele țări în cazul unor 
calamități naturale. Acest fond se va 
realiza prin contribuția statului, a 
organizațiilor socialiste și obștești, 
precum și prin contribuția benevolă 
a cetățenilor.

Comitetul Executiv a hotărît elibe
rarea tovarășului Die Rădulescu din 
funcția de șef al Secției Propagan
dă a C.C. al P.C.R., urmînd să pri
mească alte însărcinări și a numit 
în această funcție pe tovarășul Miu 
Dobrescu — membru supleant al Co
mitetului Executiv ai C.C. al P.C.R.

Tovarășul Ion Iliescu a rugat Co
mitetul Executiv să-l elibereze din 
funcția de secretar al Comitetului 
Central și să-i creeze condiții pentru 
a lucra la un organ județean de 
partid, în vederea completării expe
rienței sale de muncă. Comitetul 
Executiv a satisfăcut această cerere 
și a supus-o spre aprobare Comitetu
lui Central, care a hotărît eliberarea 
tovarășului Ion Iliescu din funcția de 
secretar al C.C. al P.C.R.

Vom îndeplini neabătut, cu hotărîre 
și responsabilitate, programul 

de educafie comunistă a poporului
cuprins în expunerea tovarășului

Nicolae Ceaușescu
Publicăm, în continuare, extrase din 

numeroasele telegrame, scrisori, me
saje, care continuă să sosească pe a- 
dresa Comitetului Central al P.C.R., a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu perso
nal, prin care organizații de partid ju
dețene și orășenești, institute de învă
țământ și cultură, comuniști din indus
trie, agricultură, din unități militare.

membri ai uniunilor de creație, cadre 
didactice și activiști ai organizațiilor 
obștești, tineri și vîrstnici, își exprimă 
angajamentul hotărît de a transpune în 
viață programul amplu de măsuri tra
sat prin expunerea secretarului gene
ral al partidului, de a acționa ferm, cu 
consecvență și combativitate pentru 
întărirea spiritului partinic, revoluțio

nar în întreaga activitate politico-ldeo- 
logică și educativă. Intr-un consens 
unanim comuniștii, oamenii muncii din 
întreaga țară asigură conducerea parti
dului că nu vor precupeți nici un efort, 
vor face tot ceea ce depinde de ei pen
tru îndeplinirea programului de edu
cație comunistă a poporului.

TELEGRAME ADRESATE COMITETULUI CENTRAL AL P.C.R., 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Măsurile propuse de dumneavoas
tră. stimate tovarășe Ceaușescu. si 
adoptate in unanimitate de Comite
tul Executiv al C.C. al P.C.R. pentru 
Îmbunătățirea activități) politico- 
ideolosice. de educare marxist-leni- 
nistă a membrilor de partid, a tutu
ror oamenilor muncii cit si expu
nerea la Consfătuirea de lucru a ac
tivului de partid din domeniul ideo
logiei si al activității politice si cul
tural-educative au fost primite cu un 
profund interes de comuniști, de toți 
oamenii muncii de pe meleagurile 
arădene. români, maghiari, germani 
și de alte naționalități, care si-au 
exprimat calda adeziune Si aprobarea 
deplină fată de aceste documente de 
partid de o excepțională însemnă
tate. . .Satisfacția cu care sint primite a- 
ceste măsuri de toți comuniștii, de 
ceilalți oameni ai muncii de 
pe aceste meleaguri ale patriei este 
Însoțită de relevarea faptului că ele 
rint o expresie a înaltei principiali
tăți comuniste cu care dumneavoas
tră iubite tovarășa Ceaușescu, con

duceți destinele partidului și po
porului. sesizind cele mai importante 
cerințe ale mersului înainte al socie
tății noastre.

Biroul Comitetului iudetean Arad 
al P.C.R. asigură conducerea parti
dului. pe dumneavoastră personal, 
stimate tovarășe Ceaușescu, că va 
analiza cu toată răspunderea activi
tatea politico-ideologică, mobilizind 
organele și organizațiile de partid, 
întregul nostru activ pentru aplica
rea consecventă și fermă a tuturor 
măsurilor propuse. pentru a ridica 
întreaga activitate politico-ideologică 
și cultural-educativă la nivelul sar
cinilor impuse de etapa pe care o 
străbatem — făurirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate in 
patria noa-tră. BIROUL COMITE
TULUI județean ARAD AL 
P.C.R.

★
Propunerile cu privire la Îmbună

tățirea activității politico-ideoiogice, 
de educare marxist-leninistă a mem
brilor de partid, a tuturor oameni
lor muncii, expunerea amplă si do

cumentată făcută de dumneavoastră, 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
la ședința de lucru de la Comitetul 
Central a activului de partid din do
meniul ideologiei și al activității 
politice și cultural-educative au fost 
primite de ziariști, de colectivele re
dacționale din presă, de la Radiote- 
leviziune și din instituțiile de presă 
cu deosebită satisfacție si deplină a- 
probare.

O deosebită importanță au pentru 
noi. ziariștii, prețioasele indicații 
date de dumneavoastră cu privire la 
activitatea presei și Radioteleviziunii 
ca instrumente ale partidului, me
nite să slujească intereselor supre
me ale poporului, să răspindească 
politica și concepția filozofică mar
xist-leninistă a partidului, să mili
teze activ și convingător împotriva 
influentelor negative ale ideologiei 
burgheze și a mentalităților retro
grade de orice fel.

Animați de înaltele idealuri uma
niste promovate de partidul nostru, 
de politica sa internă și externă con

sacrată înfloririi multilaterale a Ro
mâniei socialiste, luptei pentru pace, 
pentru sprijinirea tuturor forțelor 
antiimperialiste. ziariștii din întreaga 
tară sint ferm hotăriți să-și aducă 
deplina lor contribuție la educația 
comunistă patriotică și internaționa- 
listă a maselor, la formarea omului 
nou. la cultivarea figurii muncitoru
lui înaintat, devotat cu trup și suflet 
cauzei întăririi și propășirii continue 
a patriei noastre socialiste.

în legătură cu aprecierea dumnea
voastră asupra necesității ca înșiși 
educatorii să fie educați în vederea 
îndeplinirii cu succes a înaltei lor 
misiuni de partid, ca lucrători al 
presei comuniste, ne angajăm să de
punem eforturi neobosite pentru ri
dicarea propriului nostru nivel de 
pregătire politică și ideologică. înar- 
mindu-ne cu cunoașterea profundă a 
principiilor teoretice ale partidului 
nostru, a învățăturii marxist-lenl- 
niste

(Continuare în pag. a II-a)

ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR SESIUNII
MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

fn «dința >a din 15 Iulie Biroul Marii Adunftrl Naționale, conjtaHnd «*
punclele’în.crl.e pe ordinea de zl a actualei «.luni a leqlalaturll a Vl-a a Marii Adu
nări Naționale au lori epuizate, a declarat închine lucrările _„,«wrileViitoarea leilune urmeaiă «1 lie convocată In termenul «tablllt de prevederile 
legale.

0 CONDIȚIE ESENȚIALĂ 
A ÎNDEPLINIRII PLANULUI: 

eșalonarea echilibrată 
și realizarea ritmică a producției

Există cel puțin pe planul concep
ției o tendință firească de dozare ra
țională, echilibrată a eforturilor pro
ductive de-a lungul unei zile, săptă- 
mini sau luni, de-a lungul unui tri
mestru sau an. Și cînd lucrurile nu se 
opresc la acest stadiu al bunelor in
tenții, cînd se trece cu hotărîre la 
finalizarea întocmai a programului de 
lucru științific elaborat, efectele sint, 
fără excepție, cele scontate, activita
tea productivă urmînd o desfășurare 
ritmică, normală. Ritmicitatea in rea
lizarea planului reflectă, ca într-o o- 
glindă, certitudine și echilibru în ac
tivitatea economică, oricit de simplă 
sau complexă ar fi ea. O ritmicitate 
riguroasă in producție înseamnă, în 
fond, o bună organizare internă, o 
funcționare normală a mecanismului 
intern al fiecărei întreprinderi, o fo
losire judicioasă a capacităților de 
producție, a forței de muncă și a 
timpului de lucru ; după cum, la fel 
de adevărat este că o organizare de
ficitară se reflectă nemijlocit într-o 
neritmicitate cu consecințe păgubi
toare pentru întreprindere, pentru e- 
conomia națională.

Privită dintr-un alt unghi, ritmici
tatea producției se afirmă ca o cale 
sigură a realizării planului la toți in
dicatorii. Este exclus ca o întreprin
dere care și-a eșalonat în mod echili
brat planul pe zile, decade și luni și 
care traduce necondiționat in prac
tică aceste programe interne, curente 
de lucru, să aibă surpriza neplăcută 
a restanțelor, a supraaglomerării de 
sarcini in anumite perioade ale lunii, 
trimestrului sau anului. Pe cînd, dacă 
astăzi vorbim de o nerealizare a pla
nului la unii indicatori sau la unele 
sortimente la Fabrica de mașinl-unel- 
te și agregate din București sau la 
uzina „Progresul" din Brăila, aceasta 
se datorește tocmai faptului că aici 
s-a instalat, de mai multă vreme, din 
motive diferite, o neritmicitate cro
nică. Iată de ce, departe de a fi o ce
rință de ordin facultativ, asigurarea 
unei bune-ritmicități a producției în 
fiecare întreprindere și chiar la nive
lul fiecărei ramuri industriale consti
tuie condiție obligatorie a finalizării 
întocmai a programului economic sta
bilit de partid, a încheierii cu succes 
a planului pe acest an.

Am aflat cu justificată mîndrie că 
planul de dezvoltare a economiei na
ționale pe primul semestru a fost nu 
numai îndeplinit, ci și depășit la prin
cipalii indicatori. în condițiile menți
nerii unui înalt ritm de creștere a 
producției industriale — de aproape 
12 la sută față de perioada similară a

anului trecut — s-au livrat peste plan 
însemnate cantități de energie elec
trică, oțel și fontă, cărbuni, fibre și 
fire chimice, strunguri, mijloace de 
automatizare, produse textile, mobila 
ș.a. Toate aceste succese — elocvente 
mărturii ale vitalității economiei 
noastre, ale hotăririi clasei muncitoa
re, a întregului popor de a realiza 
exemplar programul partidului de 
dezvoltare a economiei — puteau fi 
însă simțitor amplificate dacă se rea
liza, în fiecare întreprindere, o cotă 
de participare mai ridicată, dacă pre
tutindeni utilizarea potențialului teh
nic și uman era dozată rațional, in 
mod echilibrat in cursul fiecărei de
cade ale lunilor semestrului. Spunem 
acest lucru, intrucit se constată, nu 
in puține cazuri, că ceea ce se 
ciștigă prin eforturile susținute ale 
colectivelor din unele întreprin
deri la sfirșitul unei luni se re
soarbe, in bună parte, in decada I 
a lunii următoare, tocmai datorită în
cetinirii ritmulu-' de lucru. Așa. de 
pildă, la sfirșitul lunii iunie se rapor
ta realizarea unei producții suplimen
tare de 240 mii tone de cărbune net, 
pentru ca în prima decadă a lunii 
iulie aceste realizări să fie diminuate 
cu circa 85 000 tone. La fel s-au pe
trecut lucrurile și cu fibrele chimice, 
motoarele electrice, vagoanele marfă.

Să examinăm. însă, rezultatele pri
mului semestru. în lumina exigențe
lor actuale puse de partid și din 
perspectiva sarcinilor care au rămas 
de executat in semestrul de curind 
început, pentru îndeplinirea exem
plară a planului pe întregul an și a 
angajamentelor asumate în întrece
rea socialistă. Ce constatăm ? Deși a 
trecut o jumătate din acest an. in 
care planul pe ansamblul industriei 
a fost substanțial depășit, au rămas 
de realizat mai bine de jumătate din 
sarcinile de plan pe 1971. Practic, 
producția industrială prevăzută pen
tru semestrul II este cu peste 11 la 
sută mai mare decît aceea realizată 
în semestrul I. Explicația trebuie 
căutată în modul neuniform/ în cure- 
o serie de întreprinderi și centrale 
industriale au eșalonat sarcinile de 
plan în cursul anului. Desigur, nu 
încape îndoială că peste tot. în fie
care unitate, se va acționa cu aceeași 
energie și entuziasm de pînă acum, 
pentru ca și aceste sarcini sporite, 
deosebit de mobilizatoare, să fie ma
terializate cu certitudine, astfel ca 
fiecare colectiv de întreprindere să 
poată raporta înfăptuirea cu succes 
a tuturor prevederilor planului din 
acest prim an al actualului cincinal. 
Nu mai puțin adevărat este si faptul

că dacă toate ministerele economice 
ar fl analizat cu exigență șl răs
pundere, Încă de la începutul anului, 
modul in care au fost repartizate 
sarcinile de plan pe luni, trimestre 
și semestre, s-ar fi evitat aglomera
rea unor sarcini mult sporite in acest 
semestru, cînd. în general, paleta 
preocupărilor organizatorice este mal 
întinsă datorită, in principal, pregă
tirilor ce trebuie să se facă pentru 
producția anului viitor.

Insistăm asupra necesității de a de
falca rațional sarcinile de plan de-a 
lungul anului, întrucît se pare că nu 
numai în industrie, ci și în alte sec
toare și-a făcut loc practica de a nu 
se doza în mod judicios eforturile 
pentru îndeplinirea planului. Chiar 
dacă in semestrul I a fost realizat un 
volum de investiții mai mare declt 
cel planificat, totuși, datorită unei 
activități reduse, nesatisfăcătoare, in 
primele luni ale anului, pe un șir de 
șantiere, constructorilor le-au rămas 
să realizeze în semestrul II mai mult 
de 55 la sută din planul anual de 
investiții, cele mai mari sarcini 
avind de realizat Ministerul In
dustriei Chimice (62.2 la sută din 
planul anual). Ministerul Industriei 
Metalurgice (57 la sută) șl Ministe
rul Agriculturii. Industriei Alimenta
re. Silviculturii și Apelor (56.8 Ia 
sută). Tn același timp, vor trebui 
finalizate șl puse în funcțiune peste 
300 de capacități, ceea ce reprezintă 
o parte importantă din sarcina 
anuală.

In repetate rînduri. conducerea 
partidului a atras atenția cadrelor 
care lucrează în sectorul de con
strucții. titularilor de investiții, asu
pra necesității de a folosi din plin 
fiecare zi de lucru, de a asigura o 
defalcare rațională a planului de in
vestiții pe parcursul anului și de a 
evita aglomerarea punerilor tn func
țiune ir- ultimele luni. Dacă tn bună 
măsură pe o serie de șantiere s-a în
țeles și s-au aplicat aceste indlcațiL 
'0e altei*. din’păcate de primă mări
me pentru economie — Combinatul 
de îngrășăminte chimice din Slobo
zia. Combinatul chimic din Rm. Vll- 
cea — ele rămin încă în stadiu de 
deziderat. Nu este admisibil ca pe 
un șantier sau altul, sub concepția 
liniștitoare „mai este timp pînă ex
piră termenul de punere în funcțiu
ne". să fie lăsate să se aglomereze 
o serie de neajunsuri si dificultăți,

(Continuare în pag. a IV-a)

In recenta expunere a to
varășului Nicolae Ceaușescu 
la Consfătuirea de lucru a 
activului de partid din do
meniul ideologiei și al ac
tivității politice șl cultural- 
educative se subliniază, cu 
justificată tărie, cerința de 
a se promova cu și mai 
multă vigoare în țara noas
tră creația tehnico-știin- 
țifică majoră, proprie, ori
ginală.

De la sine înțeles că, în 
acest context, un rol im
portant revine activității de 
invenții, ca principal mij
loc de afirmare în acest do
meniu. De altfel, cercetlnd 
principalele publicații de 
profil care apar azi In lume 
se constată că se acordă 
spatii din ce în ce mai 
largi unui fenomen deose
bit de semnificativ : o par
te tot mal însemnată a ce
lor peste 500 000 de invenții 
brevetate anual. în întreaga 
lume, este legată strîns de 
tradițiile, preocupările spe
cifice, cerințele actuale ale 
economiei țărilor în care 
apar. Faptul acesta condi
ționează atît caracterul in
venției. cît și nivelul de so
luționare. originalitatea ei.

Unele studii efectuate de 
specialiștii noștri confirmă 
că și la noi poate ti detec
tată o asemenea tendință : 
In ansamblul celor peste 
5 000 de Invenții cesionate 
statului și acceptate de 
O.S.I.M. pînă In prezent, o 
pondere tot mai mare o au 
cele aplicabile în produc
ție. Din repartizarea lor pe 
ramuri reiese. în mare, o 
mulare din ce in ce mai 
strinsă pe structura speci
fică. pe direcțiile de vital 
interes. Astfel. 24 la sută 
țin de construcția de ma
șini. 22 la sută — de in
dustria chimică. 7 la sută — 
de utilaj și exploatare pe
trolieră, 5 la sută — de in
dustria metalurgică. 6 la 
sută — de Industria ușoa
ră. 4 la sută — de agricul
tură. 4 la sută — de sănă
tate. 3 la sută — de mine 
și geologie. 3 la sută — de 
învătămint etc.

Cu toate acestea, aportul 
Invențiilor Ia rezolvarea 
marilor probleme ce preo
cupă in prezent economia 
noastră este încă insufi
cient. Una dintre cau
zele principale ale a- 
cestel situații privește în
seși insuficiențele ce mai 
persistă în integrarea crea
ției tehnico-științifice, a 
cercetătorilor și inventato
rilor în activitatea de pro
ducție din uzine, fabrici, 
combinate. Și cum rețeaua 
de cercetare științifică — 
institutele, centrele, labo
ratoarele de cercetări — 
trebuie să fie în momentul 
de față principalul furnizor

de Invenții, una dintre cau
zele de ordin mai intim ale 
situației semnalate rezidă 
în slaba productivitate a 
acestora In materie de in
venții. Cercetlnd cauzele 
care au dus unele mari 
institute de cercetări în si
tuația paradoxală de a se 
afirma numai cu cîteva in
venții pe an. am putut con
stata că în cadrul lor se 
minimalizau de fapt posi-

doxale : cum este aceea că 
de multe ori (și lucrurile 
se perpetuează încă în 
unele locuri), deși rezulta
tele unor cercetări conți
neau elemente apte de a fi 
confirmate șl apărate ca 
invenții, acestea erau igno
rate pur și simplu, tratate 
ca inexistente.

Pe lingă pierderile apre
ciabile — economice, de 
priorități — provocate de o

Uai multă încredere 
in forța de creație 

a gindirii 
telinfco-științifice 

românești!
bilitățile largi care le-ar 
fi fost oferite, intr-o 
asemenea direcție, de un 
mai larg și, în același timp, 
mai strîns contact cu noia
nul de cerințe și solicitări 
concrete, majore, existente 
în diferitele întreprinderi 
de profil. Or, în mod 
deosebit asemenea teme, 
precise, concrete se pretea
ză la soluții care pot să fie 
promovate grabnic și rela
tiv mai lesnicios (decît o 
cercetare prea generală., 
prea abstractă șî de dura
tă) în sfera rezultatelor su
perioare. originale, adică a 
invențiilor. N-au lipsit. în 
altă ordine de Idei, și alte 
constatări și mai para-

asemenea practică, reiese, 
in astfel de situații o con
cluzie cu mult mai păgubi
toare și mal dureroasă 
chiar : o neîncredere — lip
sită de orice temei — în pro
priile valori create, o neîn
credere in forțele proprii 
de cercetare. Este cu atît 
mai inexplicabilă o astfel 
de atitudine la înșiși crea
torii respectivelor bunuri 
— consemnăm, dintre cele 
scump plătite azi pe piața 
internațională — care de 
fapt, conform legilor ne
scrise ale creației, ar trebui 
să aibă încredere in opera 
lor. mai ales cind o știu de 
nivel superior, importantă. 
Cu atît mai mult, cu cit de

obicei cercetările din Insti
tutele și centrele științifice 
tind să culmineze nu nu
mai cu aplicarea dar și cu 
recunoașterea soluțiilor ca 
invenții.

Aceeași neîncredere, la 
fel de nejustificată, se ma
nifestă uneori la unitățile 
beneficiare ale invențiilor. 
Deși și acestea trebuie să 
fie, ele însele, puternice 
sprijinitoare ale acestei 
activități. în mai multe di
recții : prin cerințele pc 
care le înaintează și care 
pot deveni viitoare inven
ții, prin inventatorii pe 
care-i oresc și formează, 
prin interesul de a-și re
zolva nevoile, de obicei 
precise, concrete, prin so
luții tehnice și științifice 
adecvate, adică prin Inven
ții. Sint încă domenii în
tregi la noi în care activi
tatea legată de încurajarea 
inventatorilor si aplicarea 
invențiilor proprii este 
considerată predominant 
într-o optică minimal^a- 
toare. Printre ele as aminti 
Ministerul Construcțiilor In
dustriale, Ministerul învă- 
țămintulul. Cu ce se sol
dează. de obicei, asemenea 
atitudini ? Nu numai cu 
neincurajarea invențiilor 
ce-ar putea pomi, într-un 
fel sau altul, din aseme
nea sectoare de activitate, 
mari, importante — dar și 
cu slaba fructificare a ce
lor existente.

Consider util să reamin
tesc aici că sint încă frec
vente situațiile în care so
luții valoroase, dintre cele 
înregistrate, oficializate ca 
invenții recunoscute deci, 
zac ani si ani în faze de 
proiect sau prototip Indus
trial. Că. alteori, 6e așteap
tă (evident, fără nici o altă 
justificare decit neîncrede
rea) dacă nu pe față, a- 
tunci tacit ..salvarea" de la 
vreo licență din străinăta
te. După cum nu lipsesc 
nici cazurile in care, deși 
în tară există rezolvări — 
apropiate, corespunzătoare, 
unele depășind chiar nive
lul celor de peste hotare — 
cadrele de conducere ale 
unor întreprinderi oontinuă 
să aibă ochii numai în a-

(Contlnuare în pag. a TV-a)

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialisle România

„ BUCUREȘTI
Rog Excelența Voastră, poporul român șl Consiliul de Stat al României sâ 

primească recunoștința poporului chilian și a mea, pentru condoleanțele trans
mise cu prilejul seismului ce s-a abătut asupra zonei centrale a țării mele.

SALVADOR ALLENDE
Președintele Republicii Chila
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VOM ÎNDEPLINI NEABĂTUT, CU HOTĂRlRE Șl RESPONSABILITATE, 
PROGRAMUL DE EDUCAȚIE COMUNISTĂ A POPORULUI 

CUPRINS IN EXPUNEREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din paj. I)

Ținem sâ vă exprimăm profunda noastră 
gratitudine pentru valoroasele indicații date 
de dumneavoastră in legătură cu formarea 
cadrelor de gazetari și reînființarea, în 
acest scop, a școlilor politice de gazetari 
pentru toate domeniile de activitate. Tot
odată. sintem conștienți de importanța 
sarcinilor multiple ce revin In acest dome
niu Uniunii Ziariștilor, tuturor gazetarilor 
comuniști, în desfășurarea unei activități 
care sâ ne situeze la înălțimea imperati
velor ziaristicii contemporane, pentru a 
sluji așa cum se cuvine cauza partidului 
?i poporului nostru.

Ne angajăm, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, sâ depunem toate eforturile 
pentru ca aportul presei la întărirea mun
cii politico-ideologice și cultural-educative 
să fie cit mai substanțial și mai eficient. 
COMITETUL UNIUNII ZIARIȘTILOR DIN 
REFVBLICA SOCIALISTA ROMANIA.

★
împreună cu întregul popor român, ță

rănimea noastră cooperatistă a primit cu 
deosebit interes, cu Însuflețită $i profundă 
satisfacție, luminosul program prezentat de 
dumneavoastră. stimate tovarășe secretar 
general, pentru îmbunătățirea activității 
Dohtico-ideologice. de educare marxist- 
eninistă a membrilor de oartid, a tuturor 

cetățenilor patriei.
Consiliul Uniunii Naționale în numele ță- 

rănim.i cooperatiste vă mulțumește din 
adlr.cul inimii pentru spiritul de Înaltă 
responsabilitate față de destinele poporu
lui. ale socialismului, pentru grija ce o 
purtat i sănătății morale a națiunii noastre 
socialiste si ne exprimăm deplina convin
gere că dezbaterea acestor măsuri cu co
muniștii. cu colectivele de oameni ai muncii 
din industrie . agricultură. din instituții 
de Învățămint, cultură și artă, va duce la 
întărirea partidului și a rolului său con
ducător in toate domeniile vieții sociale, la 
creșterea responsabilității comuniștilor și 
tuturor oamenilor muncii pentru înfăptuirea 
cu fermitate a politicii partidului nostru.

Analizînd activitatea politico-educativă. 
desfășurată de uniunile cooperatiste. în spi
ritul ideilor programatice adoptate de 
Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. și 
al indicațiilor cuprinse în expunerea 
dumneavoastră, conștienți fiind de ne
ajunsurile care se mai manifestă în a- 
cest important domeniu, uniunile coope
ratiste. sub conducerea partidului, vor 
acționa pentru însușirea și înțelegerea 
politicii partidului de către întreaga ță
rănime, pentru dezvoltarea unei atitudini 
înaintate. comuniste, față de muncă și 
de avuția obștească, pentru crearea unei 
puternici opinii de masă împotriva men
talităților și fenomenelor înapoiate, re
trograde. străine societății noastre, pen
tru dezvoltarea «pirilului de inițiativă al 
maselor.

Insușindu-ne Integral sarcinile care ne 
revin din programul adoptat de' Comi
tetul Executiv al C.C. ai P.C.R., vă asi
gurăm. iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. că uniunile cooperativelor 
agricole vor munci cu dăruire, perseve
rență și exigență comunistă pentru a-și 
aduce o și mai mare contribuție la edu
carea politico-ideologică a țărănimii, in 
asa fel ca aceasta să-și concentreze și în 
viitor întreaga energie, talentul și ela
nul patriotic pentru înfăptuirea cu suc
ces a politicii interne și externe a parti
dului. pentru sporirea continuă a pro
ducției agricole. a contribuției pe care 
o aduce la edificarea societății socialiste 
multilateral dezvoltate în patria noastră. 
CONSILIUL UNIUNII NAȚIONALE A 
COOPERATIVELOR AGRICOLE DE 
producție.

★
Comuniștii, toți oamenii muncii de pe 

cuprinsul județului Bistrița-Năsăud — ro
mâni, maghiari și germani — au primit cu 
viu interes, cu profundă satisfacție propu
nerile secretarului general al partidului 
nostru, adoptate in recenta ședință a Comi
tetului Executiv al C.C. al P.C.R.. in ve
derea Îmbunătățirii activității politico-ideo
logice. de educare marxist-leninistă a mem
brilor de partid, a tuturor oamenilor muncii.

Noi vedem in aceste măsuri o expresie 
firească a poziției consecvent marxist-leni- 
niste a gîndirii moderne românești, o expre
sie a înaltei principialități comuniste cu 
care dumneavoastră. stimate tovarășe 
Ceaușescu, conduceți destinele României so
cialiste. sesizați cerințele fiecărei etape, 
imperativele ei.

Conștienți fiind că Intransigența prin
cipială, combativitatea partinică repre
zintă principalul izvor al forței de inriu- 
rire, al eficienței practice a muncii poli
tico-educative al întregii activități 
.deologice, inspirindu-ne din înaltul exem
plu pe care ni-1 dați zi de zi, vom acționa 
astfel ca organizațiile noastre de partid să 
conducă mai bine munca de formare și 
dezvoltare a conștiinței socialiste a ma
selor de oameni ai muncii.

Asigurăm conducerea partidului, pe 
dumneavoastră personal, scumpe tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că nu vom precupeți 
mei un efort pentru a transforma măsu
rile stabilite in realități, convinși fiind că 
prin aceasta vom aduce o prețioasă con
tribuție ia cauza nobilă a Partidului Co
munist Român, a socialismului in scumpa 
noastră Românie socialistă. COMITETUL 
JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSAUD AL 
P.C.R.

*
Organizația județeană a Partidului Co

munist Român Botoșani, toți muncitorii, 
țăranii si intelectualii cin această parte a 
țăni au primit cu încredere și deosebit 
interes expunerea prezentată de dumnea
voastră la consfătuirea de lucru a activului 
oe partid din domeniul ideologiei și al ac
tivității politice și cultural-educative, pe 
care o apreciem ca un document de o ex
cepțională însemnătate in ridicarea calita
tivă a muncii întregului front ideologic, a 
activității generale desfășurate de partidul 
și statul nostru pentru realizarea sarcinilor 
economice, politice și social-culturâle reie
șite din hotăririle celui de-ai X-lea Con
gres al P.C.R

Raportăm că în aceste zile, o dată cu 
studierea și amplele discuții ce au loc pe 
baza măsurilor adoptate de Comitetul 
Executiv al C.C. al P.C.R. cu privire la 
îmbunătățirea activității politice, ideologice, 
de educare marxist-leninistă a membrilor 
de partid și a tuturor ceior ce muncesc, a 
expunerii rostite de dumneavoastră la 
consfătuirea ce a avut loc la Comitetul Cen
tral. noi am trecut operativ la traducerea 
lor in fapte. In rindul comuniștilor, a 
maselor largi de oameni ai muncii din în
treprinderi. instituții, cooperative agricole 
de producție, unități de educație, invătă- 
mînt și cultură eVe o atmosferă de deplină 
responsabilitate pentru însușirea și aplica
rea sarcinilor reieșite din aceste documente. 
Ne preocupăm cu toată atenția de cunoaște
rea |i evidențierea experienței pozitive ce 

o avem In activitatea ideologică, politică 
si cultural-educat'.vă de masă, de descope
rirea neajunsurilor ce se manifestă, a cau
zelor ce le generează, de creșterea rolului 
conducător al organizațiilor dc partid, a 
spiritului combativ față de tot ceea co 
e>te vechi, perimat, față de fenomenele 
negative ce și-au făcut loc in munca si 
viata unor oameni, pentru promovarea cu 
curaj a tot ce este nou și valoros.

Vă asigurăm, scumpe tovarășe secretar 
general, că. alături de întregul partid, 
sintem pe deplin conștienți de complexita
tea și însemnătatea sarcinilor ce le avem 
de îndeplinit. în realizarea cărora ne anga
jăm să muncim fără preget pentru ca ele 
să prindă viață, spre binele și prosperita
tea patriei, a întăririi și înfloririi națiunii 
noastre socialiste. BIROUL COMITETULUI 
JUDEȚEAN BOTOȘANI AL P.C.R.

★
Comuniștii, toți oamenii muncii — români, 

maghiari și germani — din județul Brașov 
au primit cu o deosebită satisfacție expu
nerea dumneavoastră, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. la consfătuirea de lucru 
a activului de partid din domeniul ideolo
giei și al activității politice și cultural-edu
cative. care dezvoltă și fundamentează 
științific tezele de o excepțională însemnă
tate pe care le-ați prezentat in fața Comi
tatului Executiv al C.C. al P.C.R. privind 
îmbunătățirea muncii in acest important 
sector al vieții noastre.

Pentru organele și organizațiile de partid, 
de masă ș: obștești din județul nostru, in
dicațiile dumneavoastră, stimate tovarășe 
secretar general, constituie un îndreptar si
gur în activitatea ce o desfășoară pentru 
dezvoltarea conștiinței socialiste și a gra
dului de cultură a maselor de oameni ai 
muncii, fără deosebire de naționalitate. A- 
ceasta, cu at it mai mult cu cit, in fața mul
tor neajunsuri și deficiențe, noi nu am ac
ționat întotdeauna cu fermitate și eficien
ță. nu am găsit cele mai bune metode și 
mijloace pentru a le înlătura.' iar uneori 
nu am dovedit suficientă combativitate fată 
de unele manifestări străine concepției po
litice și ideologice a partidului nostru.

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

Pătrunși de spiritul dumneavoastră de 
clarviziune politică și Ideologică, de capa
citatea de a prospecta sensul evoluției so
ciale sub toate laturile și componentele ei, 
de dragoste fierbinte și grija comunistă față 
de patrie și față de interesele internațio
nale ale socialismului și comunismului, Co
mitetul județean de partid Brașov vă asi
gură. mult iubite și stimate conducător al 
partidului șl al poporului român, că nu va 
precupeți nici un efort pentru îndeplinirea 
tuturor măsurilor stabilite de Comitetul 
Executiv al C.C. al P.C.R. pentru dezvolta
rea conștiinței sociaiiste și a gradului de 
cultură a întregului nostru popor. COMITE
TUL JUDEȚEAN BRAȘOV AL P.C.R.

★
Comuniștii, toți oamenii muncii din ju

dețul Caraș-Severin, mineri, siderurgiști. 
constructori de mașini, lucrători din agri
cultură și intelectuali, au primit cu deo
sebit interes și satisfacție propunerile pre
zentate de dumneavoastră, iubite tovarășe 
Ceaușescu. și aprobate în unanimitate de 
Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R., cu 
privire la îmbunătățirea activității politico- 
ideologice, de educare marxist-leninistă a 
membrilor de partid, a tuturor oamenilor 
muncii, precum și cuvîntarea rostită la In- 
tilnirea cu activul din domeniul ideologiei 
și activității cultural-educative.

Ne exprimăm convingerea fermă că pro
punerile prezentate de secretarul general al 
partidului răspund cerințelor multiple ale 
dezvoltării societății noastre, sarcinilor sta
bilite de Congresul al X-lea al partidului, 
necesității de a mobiliza pe toți oamenii 
muncii la înfăptuirea grandiosului program 
elaborat de partid. Aceste măsuri vor duce 
la creșterea rolului conducător al partidu
lui in toate domeniile de activitate, vor asi
gura ridicarea conștiinței socialiste a între
gului popor, vor cimenta și mai mult uni
tatea moral-politică și ideologică a tuturor 
oamenilor muncii in jurul partidului, coe
ziunea societății noastre.

Ne angajăm, tovarășe secretar general, 
să desfășurăm o activitate neobosită in sfera 
muncii de educare politică, patriotică și ce
tățenească a membrilor de partid, a tuturor 
oamenilor muncii, să folosim cu mai multă 
eficiență toate mijloacele de influențare 
politică, de combatere a tuturor manifes
tărilor de indisciplină, de încălcare a nor
melor de conviețuire socială, sâ milităm 
pentru întărirea legalității socialiste și a 
ordinii publice, pentru afirmarea unor 
înalte trăsături moral-politice la toți oa
menii muncii din județul nostru.

In numele organizației județene Caraș- 
Severin a P.C.R. vă asigurăm, tovarășe 
Ceaușescu. că toți comuniștii, activul jude- 
țean, oamenii muncii români, germani, sirbi 
și de alte naționalități, sint conștienți de 
sarcinile de mare răspundere cuprinse in 
propunerile prezentate de dumneavoastră 
Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. și 
vom face tot ce depinde de noi pentru a 
aplica neabătut in viață aceste măsuri, pen
tru a întări și mai mult conducerea și con
trolul de partid, spiritul politic în toate 
sectoarele muncii ideologice și cultural- 
educative de masă. COMITETUL JUDE
ȚEAN CARAȘ-SEVERIN’ AL P.C.R.

★
Biroul Comitetului județean de partid 

Covasna, în numele tuturor comuniștilor si 
oamenilor muncii — români și maghiari — 
din județ iși exprimă adeziunea deplină 
față de programul de îmbunătățire a acti
vității politico-ideologice de educare mar- 
xLst-leninistă a cetățenilor, aprobat In una
nimitate de Comitetul Executiv al Comite
tului Central al Partidului Comunist Ro
mân.

Aplicarea in viață a prețioaselor indi
cații expuse in consfătuirea de lucru a ac
tivului de partid din domeniul ideologiei și 
al activității politice și cultural-educative 
este o datorie partinică și patriotică a fie
cărui comunist, care ne obligă la utilizarea 
întregului arsenal de mijloace si forme ale 
muncii politice și de propagandă, pentru 
creșterea spiritului combativ, revoluționar 
in întreaga activitate de partid si de stat, 
pentru formarea omului societății noastre 
socialiste. canahil să-si dedice forța, cam- 
citatea. și, dacă este cazul și viața, pentru 
cauza clasei muncitoare, a întregului popor.

Marile transformări petrecute In județul 
nostru, unde trăiesc și muncesc un mare 
număr de oameni ai muncii de naționali
tate maghiară, cetățeni egali in drepturi cu 
toți fiii patriei, care umăr la umăr lup’ă 
pentru edificarea societății socialiste si be
neficiază deoootrivă de rezultatele munc i 
lor. sint o mărturie a aplicării in viată a 
politicii marxist-leniniste a partidului nos
tru in rezolvarea problemei naționale, sint 
rodul muncii frățești a oamenilor muncii 
români și maghiari care sub conducerea 
Înțeleaptă a Partidului Comunist Român, 
sint uniți pe vecie pentru înflorirea patriei 
noastre comune. România socialistă.

Asigurăm conducerea superioară de par
tid. personal pe dumneavoastră, iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, că vom milita 
neabătut pentru traducerea in viață a po
liticii generale interne și externe a parti
dului nostru comunist, politică ce constituie 
rodul de preț al înțelepciunii colective a 
întregului popor, pentru ridicarea pe o 
treaptă superioară a întregii munci de edu
cație comunistă a maselor, pentru triumful 
ideilor socialismului si comunismului in 
patria noastră. BIROUL COMITETULUI 
JUDEȚEAN COVASNA AL P.C.R.

★
Comuniștii, și. o dată cu ei, toți cetățenii 

județului Gorj. virstnici și tineri, luind cu
noștință cu nemărginită satisfacție de mă
surile privind îmbunătățirea activității po
litico-ideologice, de educare marxist-leni
nistă a membrilor de partid, a tuturor oa
menilor muncii propuse conducerii partidu
lui de către dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. cit și de cu- 
vintarea rostită la consfătuirea de lucru a 
activului de partid din domeniul ideolo
giei, le consideră ca documente-prograrn, 
de o excepțională valoare teoretică și prac
tică.

In spirit de totală adeziune față de ideile 
și sarcinile expuse de dumneavoastră, vă 
asigurăm, scumpe tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. că vom munci cu dăruire și per
severență, cu exigență și fermitate carac
teristice comuniștilor, pentru aplicarea ne

abătută a complexului de măsuri care va 
duce la ridicarea pe o treaptă calitativ su
perioară a muncii ideologice, a educației re
voluționare. partinice in rindul activului și 
al tuturor comuniștilor ; vom intensifica 
preocuparea noastră consacrată perfecționă
rii muncii politico-ideologice a organizații
lor de tineret, de sindicat și femei, in așa 
fel incit acestea să militeze in mod susținut 
și permanent in vederea dezvoltării, la toți 
oamenii muncii din județ, a trăsăturilor 
comuniste — condiție esențială a unei con
tribuții cit mai substanțiale la construcția 
socialismului și comunismului in Republica 
Socialistă România. BIROUL COMITE
TULUI JUDEȚEAN GORJ AL P.C.R.

★
Organizația județeană de partid Ilfov, toți 

oamenii muncii din județul nostru au pri
mit cu profund interes și înaltă răspundere 
amplele măsuri aprobate de Comitetul Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. privind perfecțio
narea activității politico-ideologice. de edu
care marxist-leninistă a membrilor de 
partid, a tuturor oamenilor muncii și cu- 
vintarea de o excepțională însemnătate 
rostită de dumneavoastră, stimate tovarășe 
secretar general, la consfătuirea de lucru a 
activului de partid din domeniul ideologiei 
și al activității politice Și cultural-educa
tive.

Avem convingerea fermă câ aceste mă
suri — caracterizate de realism, responsa
bilitate și spirit patriotic. și care sint o 
dovadă grăitoare a activității rodnice, la
borioase. desfășurată de conducerea supe
rioară de partid, de dumneavoastră perso
nal, tovarășe Ceaușescu. vor da un puternic 
impuls transformărilor din conștiința oa
menilor, vor dezvolta trăsăturile etice pro
prii socialismului, vor afirma mai puternic 
rolul conducător al Partidului Comunist 
Român.

Pentru traducerea In viață cu un înalt 
simț de răspundere a măsurilor stabilite și 
a prețioaselor indicații cuprinse în expune
rea secretarului general al partidului nos
tru. vom îmbina organic această acțiune 
cu o mobilizare intensă șl plină de dăruire 
a comuniștilor, a muncitorilor, ță-anilor și 
intelectualilor din județul nostru la înfăp
tuirea sarcinilor ce le avem de îndeplinit 
In actualul cincinal.

Comitetul județean Ilfov al P.C.R., con
știent de răspunderile ce îi revin, asigură 
conducerea partidului. pe dumneavoastră 
personal, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că iși consacră întreaga energie și 
putere de muncă pentru a aduce o contribu
ție și mai mare la dezvoltarea conștiinței 
socialiste a oamenilor muncii, la înfăptuirea 
cu succes a politicii interne și externe a 
partidului si statului nostru. COMITETUL 
JUDEȚEAN ILFOV AL P.C.R.

★
Vastul și însuflețitorul program de Îmbu

nătățire calitativă a întregii activități ideo
logice și educative adoptat in unanimitate 
de Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R., 
expunerea dumneavoastră, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. la consfătuirea de lu
cru a activului de partid din domeniul 
ideologiei, al activității politice si cultural- 
educative au stirnit o vie satisfacție, un 
puternic ecou in conștiința comuniștilor, a 
tuturor oamenilor muncii de pe cuprinsul 
județului Olt.

Comuniștii, oamenii muncii din uzine și 
fabrici, de pe șantiere și ogoare, din insti
tuțiile social-culturale iși însușesc Intru- 
totul bogatul și valorosul conținut de idei 
al propunerilor de măsuri, in care văd o 
ilustrare convingătoare a exigenței parti
nice de pe pozițiile căreia sint reafirmate 
imperativele întăririi soiritului militant, ale 
combativității și fermității revoluționare.

Călăuziți permanent de prețioasele idei 
cu care ne-ați îmbogățit forța de gindire $i 
acțiune revoluționară vom face tot ce de
pinde de noi, ne vom concentra toate re
sursele pentru a inlătura deficiențele și 
neajunsurile semnalate, pentru a asigura, 
prin mobilizarea organizațiilor de partid, 
U.T.C., de sindicat și femei îndeplinirea 
sarcinii de o covirșitoare însemnătate ce 
ne revine — aceea a promovării largi in 
mase a ideologiei partidului, a politicii sale 
marxist-leniniste. a educării tuturor celor 
ce muncesc in spiritul dragostei și dăruirii 

nețărmurite față de patrie, al hotărirli de a 
munci cu devotament pentru înfăptuirea 
programului trasat de partid in vederea e- 
dificăril societății socialiste multilateral 
dezvoltate pe pămintul scump al României. 
COMITETUL JUDEȚEAN OLT AL P.C.R.

★
Pentru membrii organizației județene 

Prahova a P.C.R., pentru toți oamenii 
muncii din județul nostru, programul pro
pus de dumneavoastră, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, cu privire la educarea 
marxist-leninistă a membrilor de partid, a 
tuturor oamenilor muncii reprezintă un do
cument de o deosebită importanță, menit 
să direcționeze întreaga noastră activitate 
de educare partinica, in spiritul nobilelor 
idealuri ale socialismului și comunismului.

Conștienți de marile răspunderi ce ne 
revin, vom întări continuu rolul organelor 
și organizațiilor de partid in desfășurarea 
întregii munci de educare a maselor. Vom 
depune toate eforturile pentru a cultiva în 
rindul clasei muncitoare, a tuturor cetățe
nilor, acele înalte virtuți morale si cetățe
nești care fac cinste adevăratului om al so
cietății noi. Educația prin muncă și pentru 
muncă, patriotică și cetățenească, vor că
păta valențe noi prin înfăptuirea luminoa
selor dumneavoastră propuneri.

Alături de întregul popor, vedem în a- 
ceastă strălucita expunere un model de a- 
bordare a problemelor practice si teoretice 
ale construcției socialismului, afirmarea cu 
limpezime de cristal a ideilor care ne animă 
in efortul de înflorire continuă a scumpei 
noastre patrii. Republica Socialistă Româ
nia. de întărire a forțelor socialismului și 
păcii din lumea întreagă.

Mulțumindu-vă din adincul sufletului, iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu. pentru 
grija ce o purtați destinelor națiunii româ
ne. pentru atenția neslăbită cu care ve
gheat i la puritatea morală a societății noas
tre socialiste, a climatului in care creste 
generația tinără — schimbul de miine al 
tării — vă asigurăm că vom urma neabă
tut înțeleaptă politică internă și externă a 
partidului, că ne vom consacra întregul e- 
lan revoluționar, întreaga energie creatoare.

întreaga viață Partidului Comunist Român, 
fericirii ponorului nostru. COMITETUL JU
DEȚEAN PRAHOVA AL P.C.R.

★
Organizația județeană de partid Satu- 

Mare. toți oamenii muncii din județ — 
români, maghiari, germani și de alte na
ționalități — au luat cunoștință cu pro
fundă satisfacție de recentele propuneri de 
măsuri prezentate de dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, și 
adoptate în unanimitate de Comitetul Exe
cutiv al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român.

Document de excepțională valoare teore
tică și practică. îndreptar al întregii noas 
tre activități de educare marxist-leninistă 
a membrilor de partid, a tuturor oamenilor 
muncii, tezele expuse, prin înalta lor prin
cipialitate partinică, au trezit in inimile 
noastre un consens unanim. o deplină 
aprobare. Ele reprezintă consecvența revo
luționară care a caracterizat dintotdeauna 
partidul nostru, grija sa pentru dezvoltarea 
continuă a conștiinței socialiste, a genera
ției de făuritori ai socialismului in patria 
noastră, spiritul novator ce-și află geneza 
in documentele Congreselor al IX-lea și al 
X-lea, gindirea originală și modul creator 
in care dumneavoastră personal, iubite to
varășe Ceaușescu. abordați problemele fun
damentale ale construirii socialismului iu 
patria noastră, in special pe acelea ale for
mării omului nou, cu o înaintată conduită 
morală. însuflețit de nobilele idealuri 
etice ale comunismului.

Urmind pilduitoarea dumneavoastră acti
vitate, clarviziunea și fermitatea ideologică, 
iubite tovarășe secretar general, ne anga
jăm să milităm neabătut pentru asigurarea 
creșterii continue a rolului conducător al 
partidului in întreaga viață socială, pentru 
îmbunătățirea stilului și metodelor în acti
vitatea politică și organizatorică pe care 
o desfășoară organizațiile noastre de partid, 
conștienți fiind că prin mobilizarea tuturor 
comuniștilor la o muncă vie. prin activi
zarea tuturor formelor eficiente in activi
tatea de educare comunistă, vom contribui 
din plin la traducerea in viață a măsurilor 
indicate. Ia înfăptuirea minunatului pro
gram de înflorire și prosperitate a scum
pei noastre patrii — România socialistă. 
BIROUL COMITETULUI JUDEȚEAN 
SATU-MARE AL P.C.R.

★
Conștienți de sarcinile de mare răspun

dere cuprinse in proDunerile prezentate de 
dumneavoastră Comitetului Executiv al 
Comitetului Central, vă asigurăm, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că vom face tot ce de
pinde de noi pentru a aplica in viață acest 
program, pentru că in el vedem reafirmate 
caracterul militant al întregii activități po
litico-ideologice a partidului, combativita
tea și fermitatea comunistă fată de mani
festările retrograde burgheze, preocuparea 
statornică pentru dezvoltarea armonioasă, 
de ansamblu, a societății socialiste.

Organizația județeană de partid Vaslui, 
actionind in spiritul măsurilor adoptate de 
Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. la 
propunerea dumneavoastră, se angajeaza 
sâ militeze pentru creșterea continuă a ro
lului conducător al partidului in toate do
meniile de activitate, pentru sporirea răs
punderii organizațiilor de partid privind 
educarea marxist-leninistă a comuniștilor, 
a tuturor oamenilor muncii, pentru îmbu
nătățirea muncii politico-ideologice. folo
sind cu mai multă eficientă Întreaga gamă 
de forme și mijloace prin care r.e adresăm 
oonștiintei oamenilor.

Transmițindu-vă gindurde și sentimen
tele fierbinți ale membrilor partidului, aia 
tuturor oamenilor muncii din județul 
Vaslui, ne angajăm, tovarășe secretar ge
neral. ca. prin ancorarea întregii activități 
in realitățile vieții economice și social-cul
turale, sâ îmbunătățim substanțial munca 
politioo-educativă desfășurată de organele 
și organizațiile de pactid, sindicat. U.T.C.. 
de către instituțiile de învățămint si cul
tură. pentru educarea tuturor categoriilor 
de oameni ai muncii și iiydeo-ebi a tinere
tului in spiritul ideologiei noastre, in spi
ritul combativității revoluționare, mili
tante. partinice, caracteristica partidului 

nostru. BIROUL COMITETULUI JUDE
ȚEAN VASLUI AL P.C.IL

*
Comitetul județean de partid Bihor, co

muniștii. toți locuitorii acestor plaiuri — 
români, maghiari și de alte naționalități — 
au luat cunoștință, cu deplină satisfacție, 
de recentele propuneri de măsuri cu pri
vire la îmbunătățirea activității politlco- 
ideologice. de educare marxist-leninistă a 
membrilor de partid, a tuturor oamenilor 
muncii, prezentate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Ne exprimăm totala adeziune față de 
acest bogat program de educare comunistă 
a maselor și ne angajăm să luptăm cu 
toată fermitatea pentru însușirea și tradu
cerea lui in viață. Vom veghea, cu toată 
răspunderea care ne revine, asupra puri
tății ideologice și politice a întregii mani
festări spirituale din județ, vom depune 
toate eforturile pentru a întări caracterul 
militant, revoluționar al întregii munci po
lii ico-ideologice. pentru a imprima un spi
rit combativ față de orice manifestare 
străină concepției noastre despre lume și 
viață. Vom acționa cu toată hotărirea pen
tru creșterea continuă a rolului conducător 
al partidului, in toate domeniile de activi
tate. pentru creșterea răspunderii organiza
țiilor de partid, in scopul dezvoltării edu
cației partinice, patriotice și moral-cetă- 
tenești a tuturor locuitorilor acestui judei. 
Avînd in față exemplul viu de principia
litate și exigență comunistă de care dă do
vadă conducerea superioară de partid si de 
stat, dumneavoastră personal, ne angajăm 
să muncim cu tot elanul și capacitatea 
noastră pentru a ridica la un nivel superior 
întreaga muncă politico-educativă. pentru 
a mobiliza toți factorii educaționali, organi
zațiile de masă, instituțiile de învățămint, 
artă și cultură în scopul educării comu
niste a tuturor oamenilor muncii, a tinere
tului din județul Bihor. COMITETUL JU
DEȚEAN BIHOR AL P.C.R.

*
Colegiul Ministerului Industriei Chimici* 

și Comitetul de partid. întrunite în ziua de

14 iulie 1971 In ședința comună, au analizat 
in spirit critic și autocritic activitatea des
fășurată in principalele sectoare ale indus
triei chimice, precum și preocuparea pen
tru creșterea conștiinței socialiste, a nive
lului politic și ideologic.

Exprimind in mod vibrant dragostea și 
întregul atașament față de partid, față de 
conducerea sa, in frunte cu dumneavoastră, 
tovarășe - secretar general, și recunoștința 
pentru ajutorul permanent pe care ni-l a- 
cordați. vom mUnci cu toată dăruirea, pen
tru a transpune in viață sarcinile care ne 
revin din măsurile privind îmbunătățirea 
activității politico-educative și a ridica pe 
cele mai înalte culmi industria chimică din 
tara noastră COLEGIUL MINISTERULUI 
INDUSTRIEI CHIMICE. COMITETUL DE 
PARTID DIN MINISTERUL INDUSTRIEI 
CHIMICE.

*
Comuniștii, toți salariații Grupului indus

trial de petrochimie Ploiești au primit cu 
deosebită satisfacție conținutul propunerilor 
de măsuri prezentate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu si aprobate de Comitetul Execu
tiv al Comitetului Central al P.C.R.. pentru 
îmbunătățirea activității politico-ideologice 
de educare marxist-leninistă a membrilor 
de partid, a tuturor cetățenilor patriei.

Comitetul de partid și organizațiile de 
bază vor acționa cu perseverență și vor sta
bili măsuri in scopul intensificării muncii 
politico-educative, îmbunătățirii activității 
agitatorilor. brigăzilor artistice, gazetelor 
satirice, a diferitelor forme de agitație vi
zuală la locurile de muncă, atit in vederea 
popularizării și generalizării experienței 
pozitive, cit și pentru combaterea activă și 
perseverentă a stărilor de lucruri negative. 
O atenție deosebită va acorda comitetul 
de partid desfășurării muncii de la om la 
om. cu fiecare membru de partid, cu fie
care salariat.

In adunările generale ale organizațiilor 
de bază vom dezbate mai profund proble
mele colectivelor de muncă, vom promova 
mai activ spiritul critic și autocritic, vom 
face din ele o adevărată școală de educa
ție comunistă a colectivului nostru, pentru 
consolidarea realizărilor economice obținute 
pină in prezent, pentru ridicarea întregii 
noastre activități la nivelul cerințelor ac
tuale de dezvoltare a României socialiste.

Comuniștii, salariații Grupului industrial 
de petrochimie Ploiești sint pe deplin de 
acord cu programul de măsuri pentru edu
carea politico-ideologică a maselor. COMI
TETUL DE PARTID AL GRUPULUI IN
DUSTRIAL DE PETROCHIMIE PLOIEȘTI.

★
Milioanele de femei din orașele și sa

tele țării iși exprimă, împreună cu între
gul popor, totala adeziune față de măsu
rile prezentate de către dumneavoastră, to
varășe Nicolae Ceaușescu, și adoptate in 
unanimitate de către Comitetul Executiv al 
C.C. al P.C.R. privind îmbunătățirea acti
vității politico-ideologice, de educare mar
xist-leninistă a membrilor dc partid, a tu
turor oamenilor muncii. Acest amplu pro
gram de întărire a spiritului partinic, a 
combativității revoluționare, a educației co
muniste a maselor, se înscrie pe linia ho- 
tăririlor Congresului al X-lea al partidu
lui, exprimă pe deplin voința și gindurile 
poporului nostru aflat in plin proces de 
făurire a societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

în numele femeilor din patria noastră — 
românce, maghiare, germane șl de alte na
ționalități. Consiliul Național al Femeilor 
Încredințează Comitetul Central al parti
dului. pe dumneavoastră, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că va acționa cu hotâ- 
rire pentru traducerea in viață a documen
tului programatic adoptat de conducerea 
partidului, a prețioaselor indicații cuprinse 
In expunerea dumneavoastră la consfătuirea 
de lucru a activului de partid din dome
niul ideologiei și al activității politico-edu
cative. pentru îmbunătățirea educației co
muniste a maselor, pentru promovarea cu 
consecvență a principiilor eticii comuniste, 
a idealurilor și aspirațiilor poporului nos

tru. pentru înfăptuirea neabătută a politi
cii marxist-leniniste a partidului. CONSI
LIUL NAȚIONAL AL FEMEILOR DIN RE
PUBLIC/! SOCIALISTA ROMANIA.

★
Lucrătorii Academiei de științe sociala 

și politice au primit cu entuziasm și în
credere expunerea dumneavoastră la con
sfătuirea de lucru a activului de partid din 
domeniul ideologiei și al activității politice 
și cultural-educative Propunerile dumnea
voastră pentru îmbunătățirea activității po
litico-ideologice, de educare marxist-leni
nistă a membrilor de partid, a tuturor oa
menilor muncii reprezintă pentru noi un 
model strălucit dc abordare creatoare, cura
joasă și principială a tuturor problemelor 
vieții noastre sociale. Expunerea, bazată 
o perspectivă științifică consecvent marxist- 
leninistă. pătrunsă de un înalt patriotism 
si internaționalism socialist, urmărește per
fecționarea procesului de formare a npii 
spiritualități, apărarea valorilor societăț..' 
noastre socialiste. Vom studia cu deosebită 
atenție recomandările și observațiile critice 
la adresa muncii noastre și le vom adopta 
ca un îndreptar prețios. Știm câ pentru a- 
ceasta se cere o viziune riguros științifică, 
marxist-leninistă, o atitudine profund par
tinică. intransigenta față de manifestările 
ideologice străine și ne angajăm să luptăm 
consecvent pentru ca fermitatea ideologică, 
străină rigidității de orice fel. să asigure 
întregii noastre cercetări spiritul novator 
care i se cerc.

In numele membrilor Academiei noastre, 
al tuturor lucrătorilor ei, vă asigurăm, iu
bite tovarășe Ceaușescu. de admirația și 
respectul nostru pentru dinamismul și pro
fundul umanism al Întregii dumneavoastră 
activități, de hotărirea de a ne angaja mai 
activ, mai eficient, cu Întreaga noastră ca
pacitate in slujba Idealurilor comunismului. 
ACADEMIA DE ȘTIINȚE SOCIALE ȘI 
POLITICE.

★
Conducerea Uniunii Artiștilor Plastid și 

organizația de partid a uniunii, artiștii 
plastici din întreaga țară iși exprimă de
plina lor adeziune față de măsurile pro
puse pentru întărirea spiritului partinic și 
a combativității revoluționare în activita
tea politico-ideologică și educativă.

Considerăm propunerile dumneavoastră, 
iubite tovarășe Ceaușescu. drept idei di
rectoare in activitatea noastră viitoare. în
dreptar al orientării culturii și ariei noas
tre in spiritul revoluționar al ideologiei 
marxist-leniniste. în întreaga sferă a crea
ției artistice vom promova ideile și vom 
realiza obiectivele prevăzute de măsurile 
aprobate de Comitetul Executiv al C.C. al 
partidului, in scopul unei sporite eficiența 
culturale și educative, al afirmării idealu
rilor, înalțe ale socialismului.

Conștienți de importanța rolului educativ 
al artei in făurirea societății socialiste 
mbltilateral dezvoltate, vom analiza activi
tatea noastră cu toată exigența critică în 
spiritul luminoaselor idei pe care le-ați 
expus și vom lupta pentru ca arta noastră 
să fie cit mai strins legată de viață, de 
înfăptuirile și aspirațiile poporului român.

Artiștii plastici se angajează să traducă 
în fapt propunerile dumneavoastră și să 
participe cu toate puterile lor la educarea 
marxist-leninistă a oamenilor muncii, a ti
neretului din patria noastră, la dezvoltarea 
și înflorirea culturii noastre socialiste. 
UNIUNEA ARTIȘTILOR PLASTICI.

★
Comitetul de partid, conducerea, toți lu

crătorii Radioteleviziunii, ne exprimăm, 
încă o dală, prin aceste rinduri, izvorîte 
din adincul conștiinței noastre partinice, 
patriotice și civice, totala adeziune la pro
gramul marxist-leninist prezentat partidu
lui. întregii țări, de dumneavoastră, mult 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, condu
cătorul clarvăzător, indrăzneț și înțelept, 
care, zi de zi și ceas de ceas, iși consacră 
neobosita activitate înfloririi multilaterale 
a României socialiste, afirmării cu strălu
cire a geniului creator — material și spi
ritual — al poporului român.

Ne însușim în întregime criticile și ob
servațiile profund constructive pe care ni 
le-ați adus, ' văzînd in ele un îndreptar 
pentru înlăturarea imediată a scăderilor 
muncii ideologice și activității profesionale 
de la Radioteleviziune.

Ne angajăm in fața dumneavoastră, a 
conducerii partidului, să nu precupețim 
nici un efort, pentru a face din emisiunile 
de radio și de televiziune un puternic 
instrument de educație socialistă, patriotică 
și revoluționară a maselor, de îmbogățire 
a cunoștințelor, de cultivare a umanismu
lui socialist, a devotamentului nemărginit 
și dragostei fierbinți față de patrie și de 
călăuzitorul ei pc drumul sore comunism. 
COMITETUL DE PARTID AL RADIOTE
LEVIZIUNII ROMANE ; COMITETUL RA
DIOTELEVIZIUNII ROMANE.

★
Militarii în termen, subofițerii, maiștrii 

militari, ofițerii și salariații civili din gar
nizoana noastră văd in măsurile adoptate 
de conducerea noastră de partid o vie ex
presie a grijii partidului nostru față de e- 
ducarea marxist-leninistă a membrilor de 
partid, a întregului nostru popor, a formă
rii unor oameni devotați trup și suflet 
cauzei mărețe a făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate in țara noastră.

Comandanții unităților din garnizoana 
noastră. Consiliul politic și organizațiile de 
partid, exprimind sentimentele tuturor 
militarilor și ale salariaților civili, vă ra
portează, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că susținem din toată inima politica înțe
leaptă. internă și externă, a partidului și 
statului nostru și. strins uniți in jurul 
partidului și conduceri, sale, vom face tot 
ce ne stă in putință, dăruind întreaga noas
tră energie și pricepere, slujirii cu abnega
ție și devotament a cuceririlor revoluțio
nare, apărării independenței și suverani
tății patriei noastre scumpe — Republica 
Socialistă România. UNITATEA MILITARĂ 
01918.

Telegrame cu conținut similar s-au mai 
primit din partea Unităților militare 02450 
și 01035 din București, Unității militare 
0645, Unității militare 0781. Unității mili
tare 01030, Unității militare 01099, Unității 
militare 0102, Unității militare 01907, Uni
tății militare 01328.

★
Telegrame în care sint exprimate senti

mentele de totală adeziune față de bogatul 
conținut de idei al documentului adoptat de 
Comitetul Executiv al Comitetului Central 
al partidului, de hotărire fermă pentru îm
bunătățirea substanțială a întregii lor activi
tăți politico-ideologice. de educare marxist- 
leninistă a membrilor de partid, a tuturor 
oamenilor muncii au mai trimis Comitetele 
municipale dc partid Iași. Petroșani, Reșița, 
Odorheiul Secuiesc, Hunedoara.

★
Au mai adresat telegrame și scrisori C.C. 1 . i

al P.C.R.. tovarășului Nicolae Ceaușescu : 
Secția de științe filologice a Academiei Re- 
publ’cii Socialiste România. Consiliile aso
ciațiilor studenților din Iași și Ploiești f.a.
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Este o necesitate imperioasă 

ca de problemele teoretice-ideologice 

să se ocupe, in primul rind, activiștii 

cu munci de conducere
realizarea marilor obiectiv* economice 

» boci al-cu) furai» pe care le presupune cu 
necesitate fiurirca societății socialiste mul
tilateral dezvoltat» pe pămintul României, 
propunerile prezentate de tovarășul Nlcolac 
(. eauyescu Comitetului Executiv și conclu
ziile sale la recenta consfătuire de lucru cu 
activul ideologie au un excepțional rel pol - 
tie dinamizator. Rezulta cu cla-itata', din ma
le strata expunere a secretarului general al 
partidului, dublul rol or care este chemata 
să-l îndeplinească activitatea ideologică : 
acela d* a forma si dezvolta conști’nța so- 
t.ialistA b milioanelor de oameni ai munci’ 
din patria noastră, de a înarma întregul po
por cu puterea de a cunoaște cerințele reale 
ale societății noastre, oglindite în linia po
litică generală a partidului, de a le potența 
înaltele valori spirituale in prreesu) con
strucției socialismului în patria noastră ; și. 
în același timp, de a transforma ideologia 
marxist-leninistă. devenită ideologia între
gului popor, intr-un factor activ al dezvo’- 
târii forțelor de product'e ?i al relațiilor noi. 
socialiste, al progresului ranid a întregii so
cietăți.

Capacitatea marxi^m-leninismului de a ac
ționa ca o forță transformatoare a societă
ții este in directă legătură cu continua -ta 
mbogățire. pe baza confruntării cu realita

tea in neîncetată schimbare, pe ba2a gene
ralizării datelor noi ale silinței si ale prac
ticii soclal-istorice. De aici si excepționala 
atenție pe care o acordă conducerea parti
dului activității teoretice.

Este bine cunoscut că In anii din urmă, 
în perioade atlt de fertilă deschisă de Con
gresele al IX-lea și al X-lea ale partidului, 
activitatea teoretică a cunoscut un puternic 
avint Principalele probleme, atît. ale acti
vității interne, cit și internaționale, au fost 
supuse unei profunde examinări principiale, 
inlăturindu-se teze si aprecieri perimate, de
pășite de viață, elaborindu-se soluții noi. 
corespunzătoare noilor realități, care au des
chis largi orizonturi și au generat perfecțio
nări !n toate sectoarele construcției socia
liste. Nu există, practic, nici un domeniu 
al vieții economice, politice, sociale in care 
să nu se fi reflectat. într-o formă sau alta, 
această activitate ideologică.

Totuși, pe drept cuvint. subliniază tovară
șul Nicolae Ceausescu, nu putem sâ ne 
declarăm pe deplin mulțumiți, nu pot fi tre
cute cj vederea a serie de deficiențe, unei* 
foarte serioase, care mai grevează munca în 
acest domeniu.

Examinată în spiritul înaltelor exigent 
impu-e de necesitățile actuale, activitatea 
-eoretică apare încă timidă. nu sini abordate 
cu fermi*afe. prin analize aprofundate. în 
spiritul materialismului dialectic si istoric, 
problemele noi care apar in societatea noas- 
rrâ. Expunerea secretarului general al par
tidului circumscrie o largă gamă de aseme
nea probleme teoretice, de la cele pe care le 
ridica construcția economică, cum ar fi ra
portul dintre «cumulare și consum, reparli- 
ria in socialism, acțiunea legii valorii și a 
altor legi obiective care guvernează dezvol
tarea economică, si pină ta problemele pri
vind rolul conducător al partidului, funcțiile 
«.'atului. adincirea democrației socialist», 
normele de erhitat* socială, rolul progresat 
si perspectivele națiunii, probleme ale rela
țiilor internaționale. Fiecare dintre aceste* 
constituie subiecte de arzătoare actualitate, 
ridicate de viață și invită la reflecție apro
fundată și cercetare, oferă frontului .teoretic 
tot atitea piste rodnice.

Expunerea secretarului general- al oarli-

îndemn la maturitate comunistă
Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu 

la consfătuirea de lucru a activului de 
partid din domeniul ideologic și al activi
tății politice și cultural-educative, repre
zintă pentru toți oamenii de artă din țara 
noastră un îndreptar al creației și al inter
pretării bunurilor spirituale românești, un 
îndemn la realizări mereu mai înalte, 
pentru a încununa cu succes așteptările 
partidului și poporului nostru.

Din străbuni, singura artă valabilă, care 
a parcurs drumul hotăritor al timpului, 
râminind veșnic tinâră, este arta legată in
disolubil de viață și de oamenii ce o fău
resc. Ea trebuie să se afle mereu in con
cordanță cu ritmul năzuințelor oamenilor 
spre o limpezime și trăinicie a conștiinței 
umane.

Trebuie să r.e inspiram din viața și din 
munca oamenilor ce ne înconjoară și să 
știm prin exprimarea noastră să ne în
toarcem tot la oameni, să reușim sâ ne 
facem înțeleși și apreciați de ei.

Arta iși are fibrele inspirației în popor 
și tot la el trebuie sâ se întoarcă după ce 
a parcurs drumul concepției, al creației. Ea 
trebuie sâ îmbogățească spiritul uman, 
făcindu-se înțeleasă de oameni ; altfel arfa 
nu-și atinge țelul înalt și refracția ei se 
pierde. Sint convins că pentru întărirea le
găturii vieții muzicale cu publicul larg, co
muniștii muzicieni, toți creatorii, trebuie 
să-și pună cu elan, cu entuziasm. întregul 
lor talent și energie Spiritul de răspun
dere, de pe pozițiile marxist-leniniste, tre
buie să fie oglinda activității noastre. Noi 
participăm la viața culturală a țârii, la îm
plinirea ei potrivit cerințelor, mereu mai 
înalte, ale publicului nostru, ale poporului. 
Râspunzind înaltelor chemări cuprinse in 
documentele de partid, vom contribui efec
tiv la educația comunistă, vom sui o nouă 
treaptă in dezvoltarea spirituală a țârii.

în muzică, la fel ca și in pictură, câu ta
rii® «te rite. tatonările prelungite, nu pot și

Spre o mai puternică afirmare 

a caracterului militant, partinic 

al filozofiei marxist-leniniste
Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu 

.a consfătuirea activului de partid din do
meniul ideologiei și al activități: politie 
cultural-educative, propunerile aprobate 
de Comitatul Executiv a! C.C. al P.C.R. 
pentru îmbunătățirea acestei activltâfi 
constituie un vast program de lucru meni: 
&â dea un mai mare dinamism și vigoare 
unuia din sectoarele cele mai important® 
ale vieții sociale in țara noastră. Răsu
netul intens de care s-au bucurat docu
mentele sus-amintite in masele largi do"*- 
deac necesitatea unui asemenea program 
faptul că el corespunde unor așteptări și 
deziderate ale societății noastre, unor ce
rințe reale ale etapei actuale a procesul'i> 
de edificare a socialismului.

Teoretic și practic este deopotrivă evi
dent că in momentul în care temeiurile 
.nou orinduiri au fost solid stabilite, tolo- 

duhl: nostru ne apare ca deschizătoare de 
no» orizonturi pentru activitatea teoretica, 
r.u numai prin sugestiile tematic?. de con
ținut. dar fi prin ideile cu privire 1a uncie 
modalități practice, concrete, de activizare 
r frontului cercetării. O as «nor-a modali
tate este participarea nemiîloeita a act: 
vistilor cu munci de conduce»*? la activi
tatea teoretică. de propagandă. Aoea-că 
participare este impusă de însiisi natura 
teoriei revoluționare, izvorâtă din practică 
— pentru a «Inii practicii. Este evident »*.» 
o asemenea teorie nu se poate dezvolta de- 
cit de către oameni care cunosc profund 
viata, realitatea socială. care iau pari? 
activă la lupta revoluționară. la opera de 
construcție «socialistă, aflîndu-se in primo’-' 
rinduri ale acestei lupte. Este un adevăr 
care ne apare și mai pregnant dacă no gin- 
dim la faptul că înșiși făuritorii teoriei re
voluționare — Marx, Engels, Lenin — n-au 
fost niște savanti de cabinet, rupțl de reali
tăți, ci oameni politici, organizatori ai mase
lor și conducători ai luptei Iov revoluționare. 
Tocmai întemeierea concluziilor lor teoretice 
pe studiul aprofundat al realităților vieții 
sociale, verificarea acestor concluzii în ac
tivitatea «Practică, in focul luptei revoluțio
nare le-nu asigurat »valoar:\» de neprețuit, 
pentru mișcarea muncitorească.

Or. nu du tem să nu recunoaștem că Ir 
noi. în elaborarea teoretică a problemelo- 
oonsțrticliei socialiste. nu sânt angrenați 
d-’rit. foarte slab, foarte sporadic — sau 
chiar deloc — tocmai activiștii cu mur:, 
de răspundere și experiență praefică-orga
nizatorică. de problemele teoretice ocup'.n- 
dn-se îndeobște numai oameni care ș-c.'i 
epecialitat in acest domeniu. Erie, derisru: 
unul dintre motivele pentru care num» - 
roase lucrări asa-zis ..teoretice" nu tac 
decît să renete teze arhicunoscute, intr-o 
redactare de multe ori întortocheată; .ca să 
aibă aerul de noutate, da»* care nu aduc 
nimic nou. nu reprezintă o contribuție ta 
dezvoltarea stiintei marxist-leniniste.

Apreciez, de aceea, ca extrem de impor
tantă sublinierea din expunere că : „este o 
necesitate imperioasă ca de problemele teo
retice și ideologice să se ocupe in primul 
rind cadrele de conducere alo pari-idului 
nostru, incepind de la Comitetul Central 
pină jos : orcanele colectiv» de conducere, 
ale partidului trebuie să dezbată periodic 
aceste probleme, să ajungă li concluziile 
corespunzătoare care sfi constituie orienta
rea obligatorie pentru întregul no®H 
partid. Numai așa noi von» face o activ»- 
iat» ideologică bună, vom da o bază solidă 
pentru înarmarea partidului eu o concep
ție înaintată*'.

Desigur, aceasta ne incumbă ncuă. acti
viștilor de partid. înalte obligații. Pent’U 
a putea participa ta activitatea teoretică 
a partidului, este imperios necesar să ne 
ridicam continuu nivelul de pregătire mar- 
x’st-leninistă. sa ne însusim prefund știu 
ta conducerii politice a societății. Pentru 
noi. cei care muncim pe frontul muncii 
ideologice, recentele documente de partid 
constituie o olatfomiă-orogram care n.® șn- 
gpîează în cel mai înalt grad. Smtem hoîă- 
ri*i să ne internăm. organic, cu forte proas
pete. cu o orientare care acum ne e«te cit 
se poate de clară, in atingerea, punct cu 
punct, a măsurilor luate de pa»tid pentru 
ridicarea activității idoologice-educative la 
nivelul cerințelor.

Ion ZAHIU
secretar al Comitetului județean Tim's 
al P.C.R.

nici nu vor putea vreodată lua întîretțrtea 
talentului, muncii creatoare. însușiri rare, 
dar profund umane. Numai o artă adine 
ginditâ, animată de idealul comunicării cu 
poporul poate fi primita, numai ea.se poate 
reflecta în sufletul oamenilor.

Aceasta mi-a fost opinia dintotdeauna. 
opinie pe care am verificat-o prin expe
riența proprie, colindind pămintul. Lumea 
nu acceptă și nu primește muzica fără 
sens, fără melodie, fără substanță mu
zicală. Această muzică a decăzut in toate 
colțurile lumii, pe toate meridianele. Iar 
o insistență in această direcție — vi
zibilă in unele din programele tele
viziunii, în unele spectacole cu participarea 
unor, interpret» de peste hotare sau ro
mâni — nu a putut face altceva decit să 
mărturisească lipsa de dlscernâmint și de 
răspundere față de destinul muzicii veri
tabile, față de rolul ei in opera de formare 
a personalității umane. Consider de aceea 
pe deplin îndreptățită preocuparea de a în
lătura din programele muzicale de orice 
fel acele lucrări din care se desprinde tel 
mult efortul de a fugi de legile' armoniei 
si bunului gust, acele lucrări a căror desti
nație pare a fi violentarea, biciuirea sim
țurilor. trimiterea creației in zonele obscure 
ale unei existențe subumane, acele lucrări 
tributare unei imagini întunecate, sceptice, 
superficiale asupra vieții.

In condițiile societății noastre socialiste, 
chemarea artei, in toate domeniile ei, nu 
poate fi decit una singură : aceea de a o- 
glindi pină in adincul rădăcinilor înfipte in 
pămintul țării. E-ste chemarea cuprinsă in 
cuvîntarea recentă a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, este chemarea pe care ne-o a- 
dresează mereu partidul și căreia, In cali
tate de mesageri ai arfei naționale, trebu'e 
sâ ne angajăm, sâ-i răspundem cu maturi
tate comunistă.

Ion VOICU
oriist al poporului

'•*ea uriașelor posibilități de care dispun» 
această orinduire. desfășurarea potențelo- 
ei creatoare depind intr-o măsură tot mai 
mare de nivelul de conștiință al oamenilor 
de înțelegerea tendințelor obiective a> 
perioadei pe care o parcurgem, de dăruire* 
și pasiunea pusă in slujba realizării celo- 
mai nobile sarcini pe care istoria le-a ri
dicat vreodată iu fața omenirii.

Pe măsura dezvoltării societății noastre 
progresul ei depinde din ce in ce mai mul* 
de ceea ce gindesc șl simt oamenii, de sen
sul pe care-1 imprimă acțiunilor lor. de sis
temul de valori care-i călăuzește. Proble
matica poli ti co-ideologi că. morală si cu<- 
tural-educativă se situează, de aceea, pe 
primul pian al preocupărilor.

In acest context capătă o deosebită în
semnătate indicațiile prețioase ale tovară

șului Nicolae Ceaușescu privind activitatea 
de cercetare și de rftspindire a filozofie» 
marxist-leniniste în ț«»ra noastră, afirma
rea puternică a funcției ei aociale. în ulti
mii ani. In urm.» hotărârilor Congresului 
al IX-lea și al X-lea, a climatului de dez
batere creatoare promovat de aceste hotă- 
nri. in activitatea filozofică s-au Înregistrat 
realizări privind lărgirea tematicii, înlâfu 
raroa unor tendințe schematice și vulgari
zatoare. Aceste realizări — așa cum releva 
pe bună dreptate documentate recentei 
nousfătuiri — dnt. însă, departe de nece
sitățile reale. Lfirelrea orizontului tematic 
a fost, uneori, înțeleasă ca o concentrare 
spre aspecte situate în fond către periferia 
dezbaterilor filozofice fundamentale, pre 
bleme importante fiind ocolite, neabofdat* 
.sau neglijate pe motivul că ar fi fost so
luționa tc. în lunta împotriva vulgarizatori
lor. s-a manifestat uneori incapacitatea d» 
a discerne fondul real al filozofiei marxist- 
leniniste, personalitatea ei autentică d<* 
anumite interpretări simplificatoare. Lipsa 
de discernămînt cu care au fost uneori ac
ceptate anumite „mode" filozofice, entu
ziasmul facil la adresa unor soluții ale că
ror vicii au fost de mult scoase la lumină, 
formulările pretențioase și prezumțioase au 
grevat, de asemenea, dezvoltarea gindirii 
filozofice.

Analiza severă, exigentă dar dreaptă, a 
tovarășului Nicolae Ceausescu asupra si
tuației do pe frontul ideologiei va consti
tui. fără îndoială, pentru toți cei care lu
crăm in domeniul filozofiei un ajutor do 
neprețuit pentru înlăturarea unor asemenea 
lipsuri, pentru dezvoltarea cercetării filo
zofice creatoare, pentru larga răspindlre >

Invățămintul de partid să slujească 

înarmării cu politica partidului, 

cu principiile eticii comuniste
Caracterul atit de cuprinzător și de apro

fundat al analizei, extraordinara bogăție de 
idei și de indicații din recenta expunere a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu la consfă
tuirea de lucru în problemele muncii edu
cative ne îndeamnă la serioase reflecții. 
Dar, chiar de la primele lecturi ale docu
mentului, se pot evidenția un șir de con
cluzii pentru propria activitate. Doresc sâ 
mă opresc aici asupra însemnătății excep
ționale pe care o prezintă conținutul cuvin- 
tării secretarului general al partidului nos
tru pentru îmbunătățirea activității de pro
pagandă, pentru îmbogățirea ei substan
țială cu idei noi, proaspete, pentru întă
rirea spiritului, ei militant, combativ.

în lumina tematicii ideologice atît de bo
gate jxî care o sugerează cu atita dărnicie 
cuvîntarea. -apare și mai limpede, mai clar 
conturat caracterul restrins. limitat al pro
gramelor unor cercuri de studiu care au 
funcționat in cadrul invățămintului de par
tid. optica în multe privințe îngustă in care 
au fost concepute programele. Acest lucru 
l-am resimțit, de altfel, și noi, cursantiî 
celor două cercuri de studiere a probleme
lor economice ale întreprinderilor indus- 
triale care au funcționat anii trecuți la 
fabrica de încălțăminte „Ardeleana" din 
Alba Iulia — comuniști din aparatul teh- 
nico-administrativ, maiștri ș.a. In timpul 
anului, noi am sludiat probleme cum sîr.t 
organizarea științifică a producției și a 
muncii, productivitatea, prețul de cost, ca
litatea produselor ș.a. — teme, fără îndo
ială. foarte importante și utile pentru acti
vitatea noastră practică. Consider, totuși, 
că și în cadrul unui cerc cu un profil strict 
economic, puteam aborda o gamă proble
matică mai cuprinzătoare, teme de largă 
respirație ideologică, teoretică, principială, 
care sâ ne ofere posibilitatea de a înțelege 
clar, aprofundat, liniile directoare ale poli
ticii. economice a partidului și statului nos
tru. obiectivele construcției economice în 
perioada actuală și în perspectivă, modul 
cum concepe partidul rezolvarea unui șir de 
probleme esențiale ale acestei construcții. în 
cuvîntarea tovarășului . Nicolae Ceaușescu 
sint subliniate asemenea teme cum ar fi ra
portul între fondul de acumulare și fondul 
de consum, repartiția în socialism și co
interesarea materială, implicațiile care 
decurg din dubla calitate a oamenilor mUn- 
cii — de proprietari ai mijloacelor de. pro
ducție și de producători. Dezbaterea lor ar 
prilejui concluzii deosebit de prețioase, mai 
ales dacă ținem seama că la unii oameni mai 
întilnim unele neînțelegeri și confuzii in 
aceste probleme, cu repercusiuni directe, 
negative asupra mentalității și comportării 
lor in producție. Desigur, printr-un efort 
de gîndire, pornind de la sugestiile. cuprinse 
in expunerea secretarului general al parti
dului, poate fi lărgită, îmbogățită substan
tial aria tematică a formelor de studiu cu 
profil economic — și nu numai a acestora 
— din invățămintul de partid, din întreaga 
noastră propagandă de partid.

Nici nu mai este, cred, necesar acum, in 
lumina expunerii, ’ de a sublinia câ, ps

Sâ edităm numai opere străbătute 

de profundul umanism 

al societății noastre socialiste
Am sentimentul că. trăim un moment de

cisiv pentru mersul nostru înainte. Avem, 
in față nu numai analiza activității din- 
tr-un sector de importanța celui ideologie, 
ci un examen lucid și curajos al drumului 
parcurs de poporul nostru sub conducerea 
partidului, un program de acțiune de o bo
găție fără precedent pentru ridicarea pe o 
•treaptă nouă a întregii munci ideologice, 
culturale, educative. Secretarul general al 
partidului ne dă încă o dată cel mai stră
lucit exemplu al intransigenței față de lip
suri, al grijii pentru educarea comunistă a 
maselor, al inaltai răspunderi partinice 
pentru destinele poporului nostru, pentru 
locul său in lumea contemporană și cea 
de miine.

Ca editor și om de litere îmi exprim-na 
numai fireasca adeziune la acest program, 
dar șj hotărirea de a studia și căuta căile 
cele mai prielnice pentru aplicarea lui cu 
fermitate șl consecvență. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a relevat in repetate rinduri 
realizările și lipsurile din domeniu] litera
turii, subliniind de fiecare dată necesitatea 
creării unor opere autentice, adevărate, 
străbătute de profundul umanism al socie
tății noastre intr-un climat de liberă emu
lație și înfruntare a opiniilor. Toate acestea 
insă de pe platforma concepției revoluțio
nare a clasei muncitoare și servind scopului 
nobil al influențării și modelării omului, el 
cultivării celor mai înalte virtuți morale și 
civice.

Cum a răspuns literatura noastră ta 
această permanentă acțiune de îndrumare 
a conducerii partidului se cunoaște. S-a 

filozofiei marxist-leniniste. pentru afirma
rea funcției ei formative, pentru o atitu
dine militant*. combativă faț* de orice 
concepții șl manifestări retrograde.

Cu valenței» ei multtple. principială si 
elastică în același timp, capabilă de a <»> 
dezvolta ?i forme proprii fiecărui complex 
de condiții specifice, filozofia marxlist-leni- 
ntstâ se impune tot mai mult ca o filo
zofie profund caracteristică epocii noastre 
și îndeosebi socialismului învingător. în
temeiată pe știință și pe rezultatele ei. 
împrumutind de 1a ea rigoarea si opoziția 
categorică față de orie® misticism, filozo
fia marxistă este totodată Ideologie, repve- 
zentînd aspirații spre un ahuMe sistem m>- 
clal-politic, spre socialism și comunism.

O viziune științifică asupra lumii nu in- 
goa.mnl o viziune neutră, așa cum susțin 
adepții .^firșitului ide-■»’.<>«illor“. Fiecare 
enocă s-a caracterizat printr-un anume sp 
rit al ei, concretizat în anume concepții 
filozofice care au fasonat modul de a gindi 
al oamenilor, al diverselor clase și grupări 
.reciale. Acest lucru este cu atit mai ade
vărat pentru filozofia marxistă. Sensul fun
damental al acestei filozofii, al activității 
filozofice este de a contribui la elaborarea 
și difuzarea sistemului de valori și id»xi- 
luri proprii socialtamului. Munca de cer
cetare și predare in acest domeniu poate 
fi apreciată in primul rind prin prisma 
acestei cerințe — a măsurii in care parti
cipă la formarea omului nou, elementul cel 
mai caracteristic al bilanțului realizărilor 
noastre.

Prof. nnlv. dr. 
Constantin BORGEANU

lingă aspectele de ordin pur tehnic, 6e 
impun chiar și în lecțiile. cu profil eco
nomic puternic reliefate aspectele privind 
conștiința, răspunderea, patriotismul, rolul 
hotăritor al aoestora. Tocmai pentru apli
carea în viață a noțiunilor economice tra
tate. .

Țin să subliniez că ideile prețioase din 
cuvîntarea la care ne referim ne arată cu 
claritate și căile de ridicare a nivelului 
dezbaterilor în cercurile din care facem 
parte, de realizare a unei legături mai 
slrinse între temele studiate și aspectele 
multiple pe care le ridică, zi de zi, viața 
colectivului în care muncim. Anul trecut 
am .avut ca propagandistă a cercului nos
tru pe directoarea fabricii — care prin pre
gătirea sa putea să conducă cu succes 
discuțiile.-Poate însă tocmai din cauza preo
cupărilor sale prin excelentă tehnice, ad
ministrative sau, mai ales, din cauza mo
dului îngust în care șc concepea tratarea 
unor asemenea teme, ea a imprimat dez
baterilor în cerc un caracter tehnicist. Iată, 
de pildă, discuția pe marginea productivi
tății muncii. Cum s-a desfășurat ? S-a dat. 
mai intîi, definiția acesteia, au fost exami
nate apoi căile de creștere a ei in indus
trie etc. Djscilția a luat un asemenea curs 
Incit parcă ne aflam la un curs de ridi
care a calificării. Pentru unii cursantă, cu 
lacune în pregătirea lor profesională, acest 
mod de a discuta a fost, probabil, util. 
Dax* noi, cursanții, așteptăm mai mult de 
La invățâmințul de partid. Ar fi fost, desi
gur.- cazul ca dezbaterile să aibă și un con
ținut politic și etic, sâ fie orientate către 
analiza felului în care cursanții cercului, 
fiecare în parte, se achită în mod concret 
de sarcinile oe-i revin pe linia productivi
tății muncii ? Era un prilej cit se poate 
de potrivit de reliefare nu numai a mo
dului în care oamenii și-au însușit niște 
noțiuni economice, cit și a atitudinilor par
tinice, comuniste ale membrilor cercului 
nostru față de rezolvarea concretă a unor 
sarcini economice majore, de deosebită 
actualitate, și in egală măsură de criticare 
a unor mentalități și atitudini înapoiate. 
Consider că un asemenea mod de abordare 
a problemelor în cerc ar fi avut, incontes
tabil, un mai* puternic ecou în conștiințe, o 
mai mare valoare educativă.

Luînd măsuri hotărîte, veghind ca orien
tarea invățămintului' nostru de partid, ni
velul dezbaterilor, al celorlalte activități 
educative sâ corespundă exigențelor, ideo
logice pe care le ridică conducerea parti
dului, însăși necesitatea accelerării ritmu
lui constructiv in societatea noastră socia
listă, vom putea oonferi în viitor activită
ții educative un conținut substanțial mai 
bogat, spirit militant, combativ, o mai mare 
eficiență.

Ghlță BILDEAr 
maistru principal, 
cursant înfr-un cerc de studiu 
cu profil economic
de la fabrica de încălțăminfe 
„Ardeleana^-Alba Iulia

scris și editat un număr însemnat de cărți 
valoroase care exprimă spiritualitatea con
temporană și merg lâ inima cititorului, 
care sint străbătute de fiorul actualității si 
reflectă un mod de a gindi, de a simți, de 
a acționa spcclfiț societății .socialiste. în 
poezia, proza, dramaturgia valoroasă a ul
timilor ani .și-a găsit expresie efortul con
știent și entuziast al poporului nostru de 
construire a unei lumi noi, mîndria 
națiunii noastre socialiste, democra
tismul și simțul său de dreptate, 
generozitatea și deschiderea sa către 
lume. Nu e mai puțin adevărat pe de altă 
parte că s-au publicat destule cărți unde 
mediocritatea merge mînâ în mină cu con
fuzia. unde lipsa de orientare și de talent 
se drapează cu falsul curaj al snobismu
lui menit să epateze. Ceea ce e mai grav, 
e faptul câ critica nu-și exercită cu sufi
cientă autoritate rolul de (rină a ooncen- 
țiilor străine de ideologia noastră. Glasul 
criticilor lucizi e înăbușit uneori de indife
rența și dezorientarea eclectismului confor
tabil.

Consider că editurile de literatura tre
buie să-și planifice Term activitatea vii
toare în lumina principiilor și sarcinilor de 
educare comunistă a poporului, exprimate 
cu atita claritate de tovarășul Nîoolae 
Ceaușescu, Trebuie sâ avem mereu In ve
dere marea masă de cititori cărora ne 
adresăm. Și mă refer nu numai la acțiu
nea de selecție, care implică rigoare șl 
responsabilitate matură, care nu-și poate 
permite moment® de cedar® eau expe

riențe gratuite în afara «copului educativ 
urmărit. Sint necesare inițiative pentru 
explorarea unor «ectoare tematice negli
jate, pentru Încurajarea literaturii faptu
lui trăit. Trebuie promovate mal decis 
acele lucrări care nu «c opresc la sincro
nizarea exterioară cu actualitatea, ci merg 
spre miezul lucrurilor și înfățișează des
tine exemplare de muncitori, țărani, inte
lectuali ai zilelor noastre.

Grija pentru formarea comuniștilor 

de astăzi, ca și a celor de miine
Exprimindu-mi deplinul acord, aproba

rea fierbinte pentru magistralul program de 
îmbunătățire a activității politico-ideologice, 
de educare marxist-leninistă a membrilor 
de partid, a tuturor oamenilor muncii, cu
prins în expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la Consfătuirea de lucru a acti
vului de partid din domeniul ideologiei și 
al activității politice și cultural-educative, 
doresc să subliniez covirșltoarea sa Impor
tantă pentru noi. pentru prezentul și vii
torul tineretului.

Cred că dau glas simțămintelor întregu
lui tineret, exprimind ad»nca recunoștință 
pentru neprecupețita grijă a partidului, 
a secretarului său general fată de proble
mele formării tinerilor ca cetățeni vred
nici ai patriei socialiste, ca oameni ade
rarăți, ca militant! hotăriti pentru cele mai 
înalte idealuri produse de gindirea umană 
— idealurile comunismului.

Noi, cei care lucrăm în cadrul organi
zațiilor de tineret din școli, beneficiind de 
îndrumarea directă si permanentă a parti
dului. sintem pe deplin conștienți de ma
rea răspundere ce ne revine în formarea 
polit’.co-îdeologică a tineretului școlar. în 
pregătirea multilaterală a acestuia pentru 
integrarea în viața socială a țării. Activiștii 
care muncesc în rindul elevilor sint animat» 
de dorința de a aduce o contribuție cit 
mai de preț în educarea comunistă, în for
marea pentru muncă și pentru viață a ace
lora care se găsesc astăzi pe băncile școlii, 
dar care miine vor munci in fabrici și 
uzine, pe șantierele și ogoarele patriei 
noastre, in laboratoare, in instituții.

Cuvintele frumoase ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pline de semnificații 
pentru educarea tineretului, sint actuale 
astăzi ca și în vremea cind au fost scrise, 
încă in anul 1944, în articolul „Tineretul, 
viitorul poporului" : „Tineretul este viito
rul unui popor (...). Cu energia și entuzias
mul său. tineretul este o forță creatoare, 
care pu^ă în serviciul științei și progresu
lui. poate da un ajutor prețios pentru 
dezvoltarea economică, socială, politică și 
științifica a unui popor. Dar pentru ca 
tineretul să poată contribui la dezvoltarea 
patriei sale, are el însuși nevoie la început 
de o îndrumare justă, progresistă. El tre
buie sâ fie educat și învățat să-și iubească 
poporul, să învețe din trecutul glorios al 
strămoșilor săi".

Am amintit aceste cuvinte pentru că ori
cine poate aprecia deplina concordantă cu 
ideile și principiile cuprinse in această ex
punere. consecventa preocupărilor secreta
rului general a) partidului pentru forma
rea tineretului, pentru viitorul patriei. 
Drmînd îndemnurile pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu le-a făcut și le face or
ganizației noastre, în ce privește educarea 
tineretului în spiritul dragostei față de pa

Școala — un factor cu mult mai activ 

in educarea politico-cetățenească, 

in cultivarea dragostei de muncă
Măsurile preconizate și expunerea pre

zentată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
aduc la ordinea zilei probleme vitale pen
tru invățămintul nostru, chemat să răs
pundă mai prompt îndatoririlor și comenzii 
sociale, să-și îndeplinească la cota cea mai 
ridicată rolul de educare politico-cetățe
nească cu care l-au învestit partidul comu
nist și poporul nostru. Aceste măsuri răs
pund unor necesități reale, de multă vreme 
resimțite atit la nivelul școlii cit și la cel 
al organelor de decizie din Ministerul în- 
vățămîntului. Traducerea lor in viață va 
așeza întregul proces de instruire și edu
care a tinerei generații pe un făgaș care ii 
va permite să înainteze in ritmul dezvoltă
rii social-economice a țârii. Un rol esențial 
în această privință are creșterea eficienței 
activității politico-ideologice și educative, a 
predării științelor sociale in școală.

Criticarea de către secretarul general al 
partidului a tendințelor de diminuare a pre
ocupărilor pentru educația politică care 
s-au manifestat in învățămint ne obligă să 
gindim profund asupra rosturilor noi ale 
scolii noastre și să ne concentrăm toate 
eforturile de concepție, de organizare și de 
îndrumare spre rezolvarea de pe pozițiile 
înaintate indicate in aceste documente, a 
problemelor de care depinde formarea a- 
celui om în stare să dea totul pentru con
strucția socialistă a patriei, pentru triumful 
comunismului.

Cînd e vorba de a acționa în materie de 
educație este deosebit de important ca as
pectele deficitare și anumite fenomene 
negative, precum ce] abordat aici, să fie 
tratate atit la nivelul cauzelor, cit și la cel 
al consecințelor. Eficiența scăzută a muncii 
politico-educative in scoală a fost generată 
de cauze multiple, printre care și ideea că 
procesul de învățămint concentrindu-se pe 
științele exacte, care au la bază concepția 
îpaterialist-științifică, ar asigura oarecum 
de la sine formarea elevilor in spiritul a- 
cestei concepții, fără a fi nevoie de un 
apel mai mare la pregătirea directă politi- 
co-ideologică a elevilor.

Deseori s-au făcut referiri asupra impor
tanței predării științelor sociale in învăță- 
mintul de cultura generală. Cu toate acestea 
au continuat să persiste neajunsuri in 
structura, conținutul și mai ales in metodele 
de predare a acestor discipline. în pro
gramele de economie politică și socialism 
se Intilnesc puține exemple semnificative 
din economia noastră, din evoluția vieții 
noastre sociale, nu sint abordate corespun
zător. în ansamblul cunoștințelor social-po- 
litloe. aspectele contemporane apărute in 
procesul dezvoltării societății noastre so
cialiste și in viața internațională. Docu
mentele de partid și de stat n-au pătruns 
in spiritul lecțiilor intr-o manieră organică, 
integratoare, de multe ori ele apărind sub 
forma unor adaosuri și „actualizări" care 
limitau înțelegerea semnificației lor po
litice de către elevi.

Metodele de predare practicate de nu
meroși profesori, prin abuzul de verbalism,. 
de teoretizări și lipsa de corelare a cu
noștințelor cu fenomenele și cu realitățile 
vieții noastre au diminuat contribuția ști

Am oonvingerea că aplicarea vastului 
program de acțiune in domeniul Ideologic 
și cultural-educativ, prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. deschide cele mai largi 
orizonturi literaturii, care are obligația șâ 
we apropie mai mult de popor, să-i expri
me năzuințele șl bucuriile, să contribuie la 
educarea Iul comunistă.

loanlchle OLTEANU

trie. a hotărîrji de a fi gata In orice mo
ment să apere cuceririle revoluționare, in
dependența și suveranitatea patriei noastre 
socialiste, organizațiilor U.T.C. din școli 1< 
revin sarcini de mare răspundere. Trebui* 
să eliminăm deficientele din munca noa
stră. manifestările de superficialitate, să asi
gurăm cunoașterea mal aprofundată de că
tre tineretul nostru școlar a trecutului (ta 
luptă al partidului, al clasei muncitoare s 
poporului nostru, mîndria pentru realiză
rile societății noastre socialiste, folosind cu 
mai multă eficientă cunoștințele Însușite la 
disciplinele de științe sociale, la Invătă- 
mintul politic, informarea politică. întilni- 
rile cu muncitori, cu activiști de partid șl 
de stat. Am reținut necesitatea Îmbună
tățirii întregii activități educative care să 
ducă la educarea tineretului școlar tr 
spirit militant, in spiritul dragostei și res
pectului față de munca, al pasiunii si inte
resului pentru șantierele muncii patriotice, 
al valorilor educative moral-cetățenești. al 
creșterii combativității sale față de orice 
deprinderi și moravuri înapoiate, decadente,

Va trebui să ne sporim contribuția la pre
gătirea practică multilaterală a tinerilor, 
pentru a pune capăt atît acelei mentalități 
manifestate încă la unii elevi care, nereu
șind la concursurile de admitere la un li
ceu sau în invățămintul superior, se consi
deră in mod nejustificat „ratați", „nereali- 
zați", cit și deprinderilor parazitare ale 
acelora care, în loc să muncească, trăiesc pe 
seama părinților, a societății. lșl pierd 
timpul prin cafenele si baruri. în totală 
contrazicere cu normele etice ale unei 
societăți care evoluează spre comunism.

Ne propunem 6ă analizăm pe larg și cu 
răspundere, in spiritul critic și autocritic 
în care s-a desfășurat consfătuirea, toate 
aspectele activității organizațiilor U.T.C. 
din școală și. împreună cu ceilalți factor! 
educaționali. 6â stabilim cele mai bune mă
suri care să ducă la închegarea unui sis
tem unitar, de educare politico-ideologi- 
că, marxist-leninistă. muncitorească, a ti
neretului nostru școlar.

Va trebui să dovedim în activitatea noa
stră mai multă combativitate, mai mult spi
rit de creativitate. mai multă inițiativă, 
acționind permanent de pe pozițiile princi
piale ale partidului nostru, pentru aplicarea 
consecventă în toate organizațiile U.T.C. din 
școli a programului de acțiune — cuprins în 
expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
cu privire la îmbunătățirea activității poli- 
tico-ideologice. de educare marxist-leninistă 
a membrilor de partid, a tuturor oamenilor 
muncii — avind convingerea fermă și clară 
câ ideile acestei expuneri se vor mate
rializa într-o uriașă pirghie a progresului 
patriei noastre pocialiste.

Silvia ILIE
secretor al C.C. al U.T.C

ințelor social-politice la clădirea conștiinței 
socialiste și a atitudinii de viață a tineretu
lui nostru. La aceasta a contribuit in mare 
măsură lipsa de omogenitate in pregătirea 
și perfecționarea profesorilor de stiinte 
sociale.

Iată de ce indicațiile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu privire practic la o reeon- 
cepere a invățămintului de științe social® 
devin sarcini de maximă actualitate și răs
pundere pentru învățămint

Sint pe băncile școlilor noastre patru mi
lioane de tineri care gindesc si tot atitea 
perechi de mîini care pot crea valori. Nu 
ne poate fi indiferent cum gindesc elevii 
noștri și nici ce atitudine au față de muncă, 
față de obligațiile lor sociale și nici dacă t» 
parte a acestor energii lîncezesc departe de 
clocotul producției.

Pină acum, am avut grijă să-j pregătim 
pe elevi ca bun» cetățeni și patrioți, vor- 
bindu-le frumos _ despre datoria de a în- 
văta. de a munci, de a fi folositori socie
tății — dar educația nu am conceput-o ca 
manieră practică de a contribui la pro
gresul patriei, a potențialului său. mate
rial. Școala a rămas cam departe de viață, 
de producție, ceea ce a avut drept rezultat 
dificultatea integrării sociale a unei părți a 
tineretului, detașarea lui de muncă și chiar 
subestimarea ei.

Fermitatea și competența pătrunzătoare 
cu care tovarășul Nicolae Ceaușescu sus
ține legarea invățămintului de viață, de 
producția valorilor materiale trebuie să 
constituie făgașul principal pe care școala 
este chemată sâ înainteze hotărit și să-și 
îndeplinească rolul său în educarea socia
listă și formarea multilaterală a tinerei 
generații pentru societatea socialistă și co
munistă.

Experiența acestui an școlar demonstrea
ză ce uriașe energii și îndemînări pot fi 
puse în valoare fie șj numai prin citeva 
o»'e de practică. Introducerea muncii ca 
disciplină de învățămint concură puternic 
la educarea generală politică și cetățe
nească a tineretului. Pe fondul de repre
zentări pe care elevii le dobîndesc despre 
mecanismele producției, despre mărețele 
realizări din industria și agricultura noas- 
trâ socialistă, ei pătrund mai profund în 
țelurile șj aspirațiile clasei muncitoare. în
țeleg mai temeinic politica Partidului Co
munist Român de construcție socialistă.

De importanță deosebită pentru reconsi
derarea obiectivelor educației sint indica
țiile referitoare la educația patriotică, mo- 
ral-cetățenească a tineretului, formarea Iul 
in spiritul respectării legilor țării și a nor
melor de conviețuire socială. Aceste laturi 
esențiale ale educației deschid un cîmp 
larg de inițiative pentru școală și organi
zațiile de tineret Printr-o conlucrare 
strinsă și susținută, acești factori sint che
mați să găsească acele soluții, forme șl 
metode de muncă care să ducă la angaja
rea cit mai deplină a tineretului in propria 
lui formare.

Prof. Zlna S!RB<T 
director adjunct 
în Ministerul Invâtâmlntului
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150_de ani de la nașterea marelui poet patriot
Cursuri

VASILE ALECSANDRI
OMAGIU CTITOR

CUVINTUL

Q
„Fără îndoială există ta

lente individuale, dar ele tre
buie să Intre cu rădăcinile in 
pâmintul. In modul de a ti al 
poporului lor pentru a pro
duce ceva permanent. Autorii 
generației trecute— sint, cu 
tot talentul lor natural, scrii
tori cosmopolițL Alecsandri 
este. In generația veche, acela 
care și-a Incuscrit din capul 
locului talentul său individual 
cu geniul poporului româ
nesc, și de aceea el. împreună 
cu Negruzzi, Donicl ș.a., e in- 
tcmeitorul unei literaturi nu 
copiate sau imitate după Lord 
Byron 
de văr

DE CULTURĂ
NAȚIONALĂ

POETULUI

O

și Lamartine, ci in a- 
naționalc".

M. EMINESCU

râbdă-

„Alecsandrl™ a Încurajat șl 
îmbărbătat neamul lui in fe
lul în care acest neam putea 
să înțeleagă, a fost vesel, 
trist, viteaz, cnminte,
tor, plin de speranță și de 
credință, glumeț și înțelept ca 
poporul român însuși. Alec
sandri este gloria nediscuta
bilă a literaturii românești 
In secolul acesta.

La o așa înălțime nu mai 
văz alta*4.

B. P. HAȘDEU

O
„...Inceplnd din preajma a- 

nulul 1840, vreme de jumă
tate de veac, Vasile Alec- 
aandri a Întrupat în sufletu-î 
generos și a exteriorizat cu 
niarelc-i talent toate aspira
țiile neamului nostru. A fost 
unul din creatorii României 
moderne, și prin prestigiul 
strălucirea talentului său 
simbolizat Întreaga epocă 
întreaga operă".

și
a

Spunem Alecsandri 
— și ne gindim la un 
mare ctitor al culturii 
naționale. Poezia, pro
za, teatrul, articolul cu 
caracter social sau li
terar iși află în el un 
precursor de mare 
prestigiu.

Spunem Alecsandri 
?i rostim Miorița, po
emul etern al români
lor. mărturia funda
mentală a spiritualită
ții noastre adusă la 
lumina tiparului prin 
neobosita lui cercetare 
in adincurile de cleș
tar ale poeziei popu
lare.

Spunem Alecsandri 
și rostim numele celui 
ce a conferit prestigiu 
artistic pastelului in 
literatura română, a- 
dunind in ritmuri so
lemne imagini de o 
rară expresivitate ; 
rostim numele celui ce 
ne-a învățat, intre cei 
dinții, să ne descope
rim pe noi înșine prin 
natură.

Spunem Alecsandri 
și rostim numele celui 
ce a întemeiat teatrul 
românesc modern, pu- 
nind deopotrivă la a- 
ceastă ctitorie spiritu
ală calitățile pasionate 
de animator al vieții 
culturale, cit și talen
tul său de autor dra
matic.

Spunem Alecsandri 
și evocăm ideea uni
tății naționale, fiindcă 
el. bardul de la Mir- 
cești. acordindu-și 
strunele sufletului la 
simțirea și gindlrea 
poporului, a dat la i- 
veală versurile-mani- 
fest ale Horei Unirel, 
De care a ascultat-o. 
cu inimile vibrind la
olaltă sub semnul u- 
nei inegalabile trăiri 
patriotice. întreaga su
flare românească.

Spunem Alecsandri 
și ne gindim la scrii
torul care a știut să

vadă în viața poporu
lui dc care și-a legat 
numele atitudinii de 
Inexprimabilă frumu
sețe, dar a înțeles că 
este dator ca, scrutind 
orinduielile vremii sa
le, să veștejească fără 
cruțare tot ce este po
trivnic progresului, în
noirii. Cel ce in 1840 
declara că s-a întors 
in țară, de la studii, 
ca un „adorator fer
vent al libertății, ega
lității și fraternității", 
nu se sfia să observe 
că a găsit „libertatea 
lânțuită cu insuși 
na domnitorului", 
galitatea turtită 
sărmana ! subt un 
mol de prc.iudețe 
surde și de 
giuri monstruoase, un 
nămol atit de mare, 
atit de greu, cit ar 
trebui un cutremur so
cial pentru ca să-l 
răstoarne și să-l risi
pească".

Și, cu deosebire e 
demn de reținut, că 
și-a pus viața și scri
sul in slujba idealului 
nobil, patriotic, a mi
litat cu fapta și opera 
sa pentru realizarea 
idealurilor poporului, a 
dat un exemplu stră
lucit de scriitor anga
jat, conștient de mi
siunea măreață 
creatorului. Așa ___
a făcut-o ia 1848 ! A«a 
cum a făcut-o in peri
oada evenimentelor ce 
au precedat actul Uni
rii ! Așa cum a fă
cut-o in vremea răz
boiului pentru inde
pendență, de la 1877. 
Prezența lui Alecsan
dri în lupta cetățenea
scă, socială, culturală 
și patriotică, dublată 
strălucit de o vastă 
activitate scriitoriceas
că. dă dimensiunea u- 
nei personalități a po
porului și culturii ro
mâne. a celui ce. pe 
drept cuvint, poate fi 
considerat unul din

mi'

nă- 
ab- 

privile-

a
cum

marii scriitori ai ro
mânilor.

Evocind acum, la a- 
ceastâ aniversare, im
nul dedicat revoluției 
de la 1848, „DEȘTEP
TAREA ROMÂNIEI", 
versurile — „Fericit 
acel cc calcă tirania 
sub picioare / Care 
vede-n a lui țară li
bertatea renviind" — 
evocind celebrele ver
suri ale poeziei națio
nale care este „Hora 
Unirel", ori piesele 
pledoarie pentru uni
re (Cetatea Neamțu
lui, Cinel-Cinel, Pă
cală și Tindală), evo
cind Doinele, Pastelu
rile, evocind piesele 
„Despot Vodă" și Fin- 
tina Blanduziei", ori 
ciclul Chirițelor, evo
cind 
ciclu de _____ ___
profundă vibrație pa
triotică, străbătut 
un impresionant 
pcct pentru eroismul 
oamenilor din popor, 
— dintre care „Peneș 
Curcanul", „Sergen
tul", „Frații Jderi", 
„Odă ostașilor români" 
au înflăcărat inimile si 
conștiințele multor ge
nerații și le vor înflă
căra in continuare — 
aducem omagiul nostru 
marelui poet și patriot, 
ale cărui ginduri și 
versuri — așa cum o 
atestă și citatele des
prinse. in coloanele de 
față, din monumentala 
sa operă — au fost 
destinate să veșnicea- 
scă prin timp, adu- 
cind mărturie despre 
forța de neînvins a 
creației izvorită din- 
tr-o legătură organică 
a scriitorului cu po
porul căruia li apar
ține. Credință descifra
bilă fără echivoc in 
versurile : „Că cine-și 
cată reazem afară din 
popor Se 
pe-o umbră de 
trecător".

Ostașii noștri, 
poeme de

de 
res-

reazămă
nour

Nicolae DRAGOȘ
MIHAIL SADOVEANU

■ .

de perfecționare

pentru profesorii

de matematică

Expoziția de artă contemporană

din Republica Democratică Congo (Kinshasa)

vil
'a

i-1 L-...

■ V

JO

i

i 'V

Casa memorialâ „Vasile Alecsandri' de la Mircești : Camera de lucru a poetului

t V

14,30 Deschiderea emisiunii. Te
nis de cimp : România — 
R F.G. Finala grupei B 
din zona europeană a 
„Cupei Davis". Transmisiu
ne de la arena ProgresuL

18,50 Lumea copiilor (Intervi
ziune). „Călătorie... năzdră
vană cu balonul". Emisiu
ne muzical-distractivâ de 
Erica Petru șa și Tatiana 
Sireteanu.

Studioului cinematografic 
București. Scenariu inspi
rat după nuvela cu același 
nume de Ion Slavici. Re
gla : Victor Iliu. Interpre
tează : Constantin Codrcs- 
cu, Ioana Bulcă, Geo Bar
ton, Marieta Rareș, Colea 
Răutu, Benedict Dabija, 
Aurel Cioranu, Sandu Sti
clarii.

22.25 Recital Dalida.
22,45 Telejurnalul de noapte.

(Urmare din pag. I)

tea tr
19,10 Tragerea Loto.
19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnalul de seară.
20.00 Reflector.
20,15 Ce vreți să știți despre 

marketing ? In atenția spe
cialiștilor — promovarea 
relațiilor economice in
ternaționale ! O emisiune 
duplex Timișoara—Bucu
rești cu participarea unor 
specialiști de renume mon
dial prezenți în aceste zile 
la cel de-al V-lea Seminar 
international de marketing.

20,45 Ecran românesc. „Moara 
cu noroc". Producție a

,• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (la Teatrul de vară .,23 
August**) : Domnișoara de 
Isle — 20.
• Teatrul „Ion Creangă* 
latul pionierilor) : Roata 
— 10.
• Teatrul satlrlc-muzical „C. Tâ- 
nase“ (la grădina Boema) : 
Boema — 20.
• Ansamblul 
română** : La 
sețe — 18,30.
• A.R.I.A. (lâ

Belle-

ți a Pa- 
moril

Vox...

artistic ,, Rapsodia 
izvoare de frumu

Teatrul «atiric-mu- 
zlcal „C. Tănase" — sala Savoy) : 
Spectacol extraordinar susținut de 
Ansamblul folcloric din Republica 
Populari Albania — 20.

fără, la piața externă. Re- 
ferindu-se la asemenea 
practici și mentalități, to
varășul Nicolae Ccaușescu 
sublinia, pe drept cuvin», 
in expunerea la Consfă
tuirea de lucru a activului 
de partid din domeniul 
ideologiei și al activității 
politice și cultural-educa
tive : „Deci, aceasta este o 
problemă principială — și 
ca să revin la economie, 
arc și un alt aspect ; ea 
reprezintă și o manifestare 
a neîncrederii 
proprii ale 
tehnicienilor, __ _____
lor de Șiimță, o manifes
tare a neîncrederii in clasa 
noastră muncitoare. Or. este 
cunoscut că atunci cind am 
pus sarcini in fața munci
torilor. tehnicienilor, in
ginerilor șl a cercelâtorilur, 
am rezolvat multe probi' — 
me complicate. Chiar ta 
unele utilaje Importate, 
pină la urmi a trebuit sâ-i 
punem pe tehnicienii ro
mâni să găsească soluții și 
să asigure buna funcționa
re. Dar de ce oare să nu fa
cem aceasta de la încenut? 
De ce să nu punem pe teh
nicienii noștri si lucreze, 
să perfecționeze o instala
ție, să ducă mai departe 
tehnica ?“

Argumentele secretarului 
general sint înseși argu
mentele vieții, ale expe
rienței S' competentei teh
nicienilor și cercetătorilor.

in tonele 
muncitorilor, 
ale oameni-

.....a fl poet este favoarea 
Boartci ; insă a fi poet acla
mat, îmbrățișat în gradul ce 
ml-a fost dat mic, a fi poet 
care In cursul vieții sale să 
fio încoronat : aceasta este o 
favoare din cele mai rari pe 
lume. Aceasta îmi mindrește 
sufletul și mă face a fi recom
pensat dc toate lucrările vieții 
mele. Acum, toate aceste 
laude, toate aceste cuvinte 
trumoase care au fost rostite, 
toate aceste simțăminte pa
triotice ce exprimați, dați-inl 
voie să nu iau din ele decît 
o mică parte și celelalte să le 
revărs către țara mea, către 
România, căci ei sinteni da
tori cu tot ce ne bucură și ne 
interesează..."

(Din cuvintul lui Va
sile Alecsandri la ban
chetul dat de amicii li
teraturii poetului).

„...o literatură cu adevărat 
națională trebuie să-și ieie iz- 
vorirea 
lui..."

din geniul poporu-

(Din corespondență).

iubitul meu prieten.„Ei, 
dacă-nii consult conștiința și 
o întreb dacă douăzeci de ani 
mi-am slujit cu adevărat țara, 
conștiința imi răspunde : da, 
fără ezitare... Asta nu în
seamnă că-mi socotesc toate 
datoriile împlinite față de 
România : nu, voi muri, sint 
sigur de asta, așa cum am 
trăit, lucrind pentru gloria și 
prosperitatea ei..."

(Din corespondență)

„...să ne punem pe lucru, 
să luminăm poporul in care 
există vitalitatea națională, 
să renunțăm la dezbinări care 
ne slăbesc, să ne unim 
tr-un singur gind și să nu 
mai căutăm sprijin decît 
noi înșine..."

(Din corespondență)

in- 
ne 
in

„Nu știu dacă am creat Tea
trul Național, dar știu că i-am 
adus un mare concurs și câ 
aș fi fericit a-l vedea prospe- 
rind 
bine".

(Dintr-o scrisoare da
tată martie 1865).

și reformîndu-se in

La Teatrul Național 
din lași

Spectacol omagial
Vasile Alecsandri
Cu prilejul sărbătoririi a 150 

de ani de la nașterea lui Va
sile Alecsandri, joi seara, la 
Teatrul Național ieșean cc poar
tă numele bardului de la Mir
cești, a avut loc un spectacol 
omagial, întitulat „Momente de 
teatru românesc". Speclacolul 
a cuprins o selecție din cîntece- 
lele comice „Mama Anghelușa", 
„Șoldan Viteazul", ,.Barbu Lău- 
taru". sceneta satirică „Iorgu de 
la Sadagura". Reușita interpre
tare a colectivului teatral, in 
spiritul vechii școli dramatice 
ieșene, a evidențiat activitatea 
susținută depusă de marele 
scriitor, într-o epocă de pionie
rat, pentru dezvoltarea drama
turgiei naționale. Regia specta
colului aparține lui Virgil Rai- 
ciu. (Agerpres)

Argumente oare au „co
respondențe" și in realită
țile sectorului invențiilor, 
in care s-au conturat — 
încă de pe acum, și in ciu
da diferitelor neajunsuri 
ce mai persistă — si multa 
rezultate de valoare, unele 
de cel mai elevat nivel.

Pentru ilustrare amin-

La Breaza nu început joi dimi
neața, sub egida Societății de știinte 
matematice, cursuri de logică mate
matică pentru profesori din lnvăță- 
mintul liceal. Tematica generală a 
cursurilor o constituie prelegerile 
privind logica raționamentului de
ductiv. tar In program sint prevăzute 
și expuneri cu caracter educativ, 
vizite la muzee și case memoriale 
de pe Valea Prahovei ele.

Vacanță școlară

la mare

La Mamaia. Eforie Nord. Eforie 
Sud și „2 Mai" se află in prezent 
1 800 de elevi ai școlilor profesio
nale. tehnice și de cultură generală 
veniți să-și petreacă o parte din va
canță la mare. Ei beneficiază aici 
de un bogat și variat program edu- 
cativ-instructiv organizat in colabo
rare cu Biroul de turism pentru tine
ret din Constanța.

O dată cu sosirea la Năvodari a 
numeroși copii din 16 țări, joi a fost 
inaugurat in această stațiune noul 
sezon in tabăra internațională de 
copii.

Succese românești

la Festivalul

de muzică ușoară

„Cupa Europei"

La Festivalul de muzică ușoară 
pentru „Cupa Europei", care 6-a 
desfășurat in localitatea Knokke din 
Belgia, echipa României. compusă 
din Mihaela Mihai. Aura Urziceanu 
și Aurelian Andreescu. s-a situat in 
final pe primul loc, cu 89 de puncte, 
fiind urmată de echipele Marii Brita
nii. Spaniei și Franței, fiecare cu 
cite 81 de puncte.

Aura Urziceanu a ciștigat, de ase
menea. Marele premiu al presei in
ternaționale.

(Agerptes)

0
A

(Urmare din pag. I)

să fie tolerate deficiențe organizato
rice care culminează, aproape fără 
excepție, cu intirzierea dării in ex
ploatare a noilor capacități, cu efec
tuarea. sub presiunea timpului, a 
unor lucrări deficitare sub aspect 
calitativ. Trebuie să se tragă maxi
mum de învățăminte din activitatea 
anului trecut, cind tocmai datorită 
execuției neritmice a planului de in

vestiții, in unele ramuri, aglomerării
punerilor in funcțiune in ultimele 
luni, anumite obiective si Capacități 
n-au fost date in exploatare, con
structorii neputind să facă față su
prasolicitărilor de ultimă oră. Acum, 
cit incă nu este tirziu, trebuie să se 
analizeze neintirziat și cu răspundere 
cum sint eșalonate sarcinile de inves
tiții in cursul acestui semestru și să 
se devanseze in lunile imediat urmă
toare o serie din lucrările stabilite 
pentru ultimele două luni ale anu
lui.

Dozarea echilibrată și realizarea 
ritmică a sarcinilor de plan pe de
cade. luni, trimestre, nu trebuie pri
vite ca un scop in sine, ca o cerință 
strict statistică. Dacă in sectorul de 
investiții am văzut că eșalonarea si 
realizarea necorespunzătoare a pla
nului poate duce la periclitarea pu
nerilor in funcțiune a unor obiective

Un elocvent mesaj

congolez
Expoziția de artă 

contemporană din Re
publica Democratică 
Congo — Kinshasa a- 
duce privitorului ro
mân nu numai mărtu
ria realizărilor artis
tice obținute in timpul 
celei de-a doua repu
blici, dar și imaginea 
unei națiuni care vrea 
să se definească in o- 
mogemtatca ei. Lup
ta aspră și dirză, ma
nifestată pe planul in
dependenței politice (i 
economice, a fost ur
mată de promovarea 
și preluarea creatoare 
a valorilor artistice 
născute in timpuri i- 
memoriale de creativi
tatea populară. Parte 
a intensei activități 
artistice desfășurate in 
așezările de pe malul 
sting al marelui fluviu 
african — lucrările 
prezentate acum la 
Muzeul Satului, care 
găzduiește expoziția, 
— ilustrează continua 
căutare a autenticității 
in artă. Este o artă ca
re se adresează oame
nilor sufletului și con
științei lor, care în
cearcă să corespundă 
aspirațiilor lor, sâ-i 
convingă, sâ-i emoțio
neze. Artiștii congo
lezi au descoperit to
nul de specificitate in 
realitățile de fiecare 
zi ale vieții- lor. Intor- 
clndu-se spre mediul 
atit de familiar lor, 
dezbătind relații ome
nești de strictă actua
litate, ei se adresează 
direct receptivității 
contemporane. Demer
surile plastice se exer
cită in cele mai varia
te direcții, de la pictu
ră (in care influențele 
unor așa-numite sti
luri moderne sint les
ne descifrabile), piuă 
la sculptură și cerami
că, in care tradițiile

arfei populare și-au 
păstrat prospețimea. 
Materia inspirației lor 
este insă in exclusivi
tate axată pe evoca
rea oamenilor ți locu
rilor, a unor fapte și 
tradiții folclorice defi
nitorii. Realismul este 
cultivat de artiștii 
congolezi atit în pic
tură, cit șl in sculptu
ră, cu conștiinja că ei 
pot perpetua indemi- 
narea strămoșilor care 
șlefuiau la nesfirșit 
fildeșul sau lemnul. 
Perseverind în cadrul 
acestei direcții, artiștii 
încearcă să descopere 
stiluri care, exprimin- 
du-le personalitatea, 
să le permită in ace
lași timp să comunice 
specificul distinct 
artei congoleze.

Pictura insistă 
cele mai multe ori 
supra pitorescului 
parte al lumii evocate, 
deci asupra laturii do
cumentare ca in lu
crările lui Domanuel 
(„Sat indigen seara", 
„Sat de pescari"), sau 
Ngombe („Femeie cu 
ulcior", „Dragoste ma
ternă"). Aspectul de
corativ al ansamblului 
(Pilipili — „Pești", 
„Păsări", Mirenze- 
Klbwanga — „Vinătoa- 
re“, „Liniște in pădu
re", M’Poyo — „Vase 
și masă mică", „Com- 
poziție"), limbajul în
florit, ceremonios (B. 
Berquin — „Căprioa
ra", ..Răsărit de soare") 
sau dimpotrivă grav, 
auster (N’Kusu — „30 
iunie in pădure", 
„Strămoșii", J. M'Dam- 
vu — „Vinătoarea an
tilopelor interzisă") 
contribuie la contura
rea și definirea exis
tenței poporului con- 
go'ez in diferite mo
mente majore ale dez
voltării sale. Orienta-

al

de
a-
a-

rea spre acest univers 
tematic asigură, in pri
mul rind, continuita
tea, înlănțuirea orga
nică și ireversibilă in
tr-o singură direcție — 
cea a progresului.

Mai mult decît în 
pictură, mijloacele tra
diționale de expresie 
au fost folosite in 
sculptură și ceramică 
pentru a transpune 
gindul șt sensibilitatea 
modernă. Inventarul 
capodoperelor statua
rei antice — una din 
preocupările de prim 
ordin ale statelor afri
cane independente, de 
la Dakar la Niameu, 
de la Fort-Lamy la 
Kinshasa, de la Lusa
ka la Tunis — deter
minat de faptul că se
cole de-a rindul aces
te valori au îmbogățit 
muzeele din afara A- 
fricii, a dat un nou 
impuls sculpturii. Rea
lizate in buna tradiție 
populară a lemnului 
șlefuit, basorelieful lui 
Berquin („Șef cu suita 
sa“), reliefurile lui 
Mukendi, J. Mwangala 
sau G. Kalumba, sta
tuara mică semnată de 
J. M. Nginamu, mo
bilierul de remarcabi
lă calitate artizanală 
(Berquin și Bamana) 
sau basoreliefurile de 
ceramică ale lui M. 
Antoine — aduc o ima
gine edificatoare asu
pra profilului etic fi 
spiritual al poporului 
congolez.

Această expoziție 
contribuie la o mai 
bună cunoaștere Intre 
cele două popoare, la 
dezvoltarea in conti
nuare a bunelor relații 
dintre ele, la un util 
schimb de bunuri spi
rituale.

Marina PREUTU

cinema

prelucrare Industrială . a 
unor metale de certă utili
tate pentru noi. E adevă
rat că amindouă aceste 
exemple se referă la sec
toare oarecum profilate no 
producerea de „noutate", 
pe cind activitatea de in
venție pasionează o sferă 
mult mai Iarnă si extrem

noastră de creație!
fese, printre altele, proce
deul de obținere a unor 
derivați stirenici. realizat 
la Institutul petrochimic 
din Ploiești. Aplicat l.i 
Grupul industrial Borzeșli 
a deschis perspectiva rea
lizării unor economii de 27 
milioane lei, incă din pri
mul an de utilizare, pre
cum și posibilitatea unul 
export avantajos de licen
ță. O altă invenție, de ;>t 
Institutul de cercetări mi
niere (Procedeul de prepa
rare a minereurilor com
plexe) se conturează ca o 
soluție ioarl« eficientă de

dc diferențiată de specia
liști. Fiecăruia, insă, eco
nomia națională ii oferă 
multiple posibilități de a- 
firmare Este ceea ce de
monstrează și experiența 
pozitivă a unor institute de 
cercetări (1CEM. ICECHÎM. 
I.C.C.F.. I.C.T.C.M.) sau
de 6tudii și proiectări 
(I.P.C.U P., I.P.I.U.), cit și 

a unor întreprinderi (uzi
nele „Steagul roșu* din 
Brașov, Fabrica de antibio
tice din Iași. Uzina de fi-e 
și fiore sintetice Săvinesti. 
Fabrica de ace de tricot-1 
din București).'

în acest scop — și intr-un 
asemenea spirit partinic, 
de demnitate si încredere 
in forțele științifice și do 
creație autohtone — vom 
concepe activitatea de vii
tor a oficiului nostru. Ca 
pe o activitate de atragere 
a celor pasionați de crea
ția științifică in acest do
meniu. a) invențiilor, prin 
susținerea prin toate mij
loacele a unor realizări va
loroase obținute pe acest 
tărim. Pentru aceasta ar 
trebui grăbită si avizarea 
propunerilor dc ameliorare 
a legislației actyale a in
vențiilor. in scorul creăm 
unui cadru mai prooice a- 
firmării si finalizării grab
nice a soluțiilor de acest 
gen în tara noastră.

Situația actuală si consi
derentele care se desprind, 
chiar la o analiză sumară, 
mă fac să pledez pentru o 
fructificare superioară a e- 
forturilor de invenție 'la 
noi. pe linia dezbaterile’* 
fructuoa.-m prilejuite de 
recentele Propuneri de 
măsuri ale tovarășului 
Ceausescu. adontate de 
Comitetul Executiv al C.C. 
al P.C.R.. aprobate cu deo
sebită însuflețire și încre
dere de Întregul nostru po
por.

Inq.
Lucian MARINETE 
directorul Oficiului 
de Stat pentru Invenții 
și Mărci (O.S.I.M.j

sau capacități de producție, in pro
ducția industrială activitatea neri»- 
mică generează efecte cu implicații 
economice deosebit de costisitoare. 
Să privim necesitatea ritmicității și 
prin prisma acestor consecințe. După 
cum transmite corespondentul nos
tru din județul Dîmbovița, in mod 
obișnuit la Uzina de utilaj petrolier 
din Tirgoviște și Uzina de piese de 
schimb din Găești s-a împăminten't 
obiceiul lucrului in asalt, in ultima 
decadă a lunii realizindu-se 50—55 
la sută din plan. în schimb, in pri
mele zile ale lunii procentele da 
i-alizare a planului sint neînsemna
te. in unele secții lucrir.du-se d ir- 
tial. Așa se explică, de fapt, si res
tanțele apărute la diferite sortimen
te : 41 tone de utilaj tehnologic pen
tru industria chimică. 349 de ..g <- 
gate pentru irigat: așa se explică 
numărul mare de contracte neor.a- 
rate — 401 numai la Uzina de utilaj 
petrolier. La rindul său. corespon
dentul nostru din județul Timiș 
transmite că la fabrica de confecții 
„Bega“ din Timișoara. din cauza 
menținerii neritniieității producției
— in ultima decadă a lunii realizin
du-se între 40 si 45 Ia sută din plan
— se recurge frecvent la practica 
orelor suplimentare — 33 000 om-ore 
numai in semestrul I — pentru a se 
face față asaltului din ultima decadă 
a lunii. Din aceeași 
la o suprasolicitare 
creșterea simțitoare 
accidentale.

Concluzia care se - 
clară : fără excepție, 
neritmică a r... 
întreprinderi In situația de a nu rea
liza diferite produse la termenele si 
in cantitățile prevăzute in contrac
tele economice, la încălcarea disci
plinei de plan. Iată de ce, in fiecare 
unitate economică trebuie să se in
tervină prompt, prin măsuri opera
tive și eficiente, pentru a se Înlă
tura cauzele neritmicitătii producției 
in cadrul unei luni sau al unui tri
mestru. Economia națională contează 
pe formarea ritmică a tutui or sur
selor de materii prime si materiale, 
pe fabricarea tuturor mărfurilor care 
au desfacere asigurata pe piața in
ternă și la export și. de aceea, este 
de datoria fiecărui comitet de direc
ție si consiliu de administrație, a tu
turor colectivelor de salariați să r.u 
precupețească nici un efort pentru 
realizarea acestui deziderat. De
oarece se constată că in îndeplinirea 
sarcinilor de producție din acest se
mestru se menține in unele unități 
tendința de supraaglomerare a ulti
melor luni ale anului cind se știe «ă 
activitatea Întreprinderilor este în
cărcată și cu lucrările pregătitoare 
pentru producția anului viitor, con
siderăm că este nu numai oportun, 
ci și absolut obligatoriu ca centra
lele industriale si ministerele de re
sort să ia acum măsuri energice 
pentru devansarea unor sarcini de 
producție din trimestrul IV in tri
mestrul III. Totodată, ele trebuie să 
manifeste grijă ca in eșalonare? 
sarcinilor de plan pentru anul viitor 
să se asigure o defalcare echilibrată, 
pe luni și ne trimestre, a planului, 
să se întroneze in fiecare unitate 
economică rigorile activității ritmi
ce, raționale.

cauză se ajunge 
a mașinilor, la 
a întreruperilor

desprinde este
....... desfășurarea 

producției duce unele

Viorel SALAGEAN
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Sâptănnna nebunilor : SALA 
HALATULUI — 19,30 (seria de bi
lele — 3757), PATRIA — 9; 11,30; 
14. 16,30; 19; 21,15, BUCUREȘTI — 
9; 11,15; 13,30; 16,30; 18,45; 21, GRA
DINA DOINA - 20,30.

Neamul Șoimăreștllor : SCALA 
9,30; 12,30; 16; 19,30.
Mihai Viteazul : FLAMURA — 
12.30; 16; 19,30.
O scrisoare pterdutâ t VITAN 
15,30; 18, la grădină — 20,15.
Darclce : DACIA — 8,45—20,11 
continuare.
Cintecele mării i ARTA —

în
• ---------- ------ ------------- -
15,30; 18. la grădină — 20,30.
• B. D. intră în acțiune : POPU
LAR — 15,30; 18; 20.15.
• S-a întlmplat în recunoaștere : 
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 grădină — 20,30.
• Gaudeamus igitur : CAPITOL
— 10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21, la 
grădină — 20,30.
• Un surîs in plină varâ : AU
RORA — 9; 11.15; 13,30; 16; 18.15, 
la grădină — 20,30.
• Ttulor : MUNCA — 15,30; 19.
• Intilnlre cu o necunoscută t 
FAVORIT — 9.15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30, MODERN — 8,30; 11; 
13,30; 16; 18.30; 20,45, la grădină
— 20,15, MELODIA — 8,45; 11; 
13,30; 16; 18,30; 20,45.
• Pădurea spinzurațllor : VOLGA
— 9.30; 12.30; 16,15; 19,15. RAHOVA— 15,30; 19.
• Bătălia de pe Neretva : BU- 
CEGI — 16,30, la grădină — 20,30.
• Procesul de la N'ilrnberg (am
bele serii) : CINEMATECA (sala Union) — 10; 13; 16, 19.
• Program de desene animate 
pentru copil : DOINA — 10.
• Bătălia pentru Alger : DOINA
— 11,30; 13.45; 16; 18.45; 20,15.
• Treci pragul : COSMOS — 15,30; 18; 20,15.
• Iubire : MOȘILOR — 15.45;17,45; 20.
• Din nou despre dragoste : U- NIREA - 16; 18,15.
Î Haiducii iul Șaptecal ; Zestrea 

omniței Ralu : GRADINA UNIREA — 20,30.
• Romeo și Julleta : CENTRAL 
- 9,30; 12.45; 16,15; 19.30.
• Renegata : VIITORUL — 15.45; 18. 20,15.
• Ceaikovskl : GRIVIJA — •; 13; 16; 19.30.
• Eliberarea : PACEA — 16; 19,15. 
• O floare și doi grădinari : FLA- 
CARA — 9; 12,30; 16; 19,30. ÎN
FRĂȚIREA INTRE POPOARE — 
15.30; 19, VICTORIA - 9; 12,30;
16: 19.30, FLOREASCA — 11;15,30; 19.
• Inteligență cifrată ; Gimnastică 
și fantezie ; Sugestie șl psiholo
gie ; Raliul morțil ; Leul ; Dănllă 
Prepeleac : TIMPURI NOI — 9— 
20.15 in continuare.
• Secretul din Santa Vittoria 1 
PROGRESUL — 15.30; 18; 20.15,
FERENTARI — 15; 17.45; 20.15.
• Greșeala fatală ; EXCELSIOR 
— 9; 11,15; 13.30; 16: 18.30: 20,45.
LUCEAFĂRUL — 8.45; 11,15; 13.30; 
16; 18,30; 21, FESTIVAL — 1,45;11,15; 13.30; 16; 18.30; 21.
• Cinci pentru Infern : LARO- 
MET — 15,30 17.30 19.30.
• Greșeala regelui : CRÎNGAȘI — 16; 18; 20.
• Ziua In care vin peștii : MIO
RIȚA — 10; 12,30; 15; 17.30; .30.
• Balul de slmhătă seara : GIU- 
LEȘTI - 15,30; 17,45; 20.
• Elefantul Slowly : 
15.30; 18; 20,15.
• Ultimul mohican :
LIRA — 20,18.
• în arșița nopții : 
PARCUL HERĂSTRĂU

LIRA
GRADINA
GRADINA 
— 20,15.



SClNTEIA — vineri 16 iulie 1971 PAGINA 5

FAPTUL
PRIMIREA DE CĂTRE TOVARĂȘUL

GHEORGHE RĂDULESCU
ÎNTOARCEREA DE EA ULAN BATOR A DELEGAȚIEI DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

DIVERS
Amenzi
curative

Joi după-amiazft. tovarășul Gheor- 
ghe Rădulescu. vicepreședinte al 
Consiliului dc Miniștri, președintele 
in funcțiune al Comitetului Executiv 
al Consiliului de Ajutor Economic Re
ciproc. a primit pe N. V. Faddeev, se
cretarul C.A.E.R . cu care ocazie au 
fost examinate probleme legate de

defășurarea celei de-a 25-a sesiuni 
a consil'ului. cc va aven loc, in tu
lind. la București.

La întrevedere a participat Radu 
Constantinoscu. vicepreședinte ol Co
rn.siei guvernamentale de colaborare 
și cooperare economica și tehnică.

(Agerpres)

DE PARTID Șl GUVERNAMENTALE ROMÂNE 
CONDUSE DE TOVARĂȘUL LE0N1E RĂGII!

Metamorfoze în peisajul

în ultimele zile, mal 
unități de alimentație ___
fi de comerț alimt ntar din Ca
pitală au fost trecute pe sub 
reflectorul regulilor de Igie
nă. Constatărih. chiar pentru 
„case- destul de respectabile, 
nu sint deloc măgulitoare. Au 
fost găsite in culpă, printre alie 
unități. restaurantul „Cișmigiu", 
braseria din Parcul Libertă
ții. bufetul „Chitila". Ca un 
prim antidot împotriva unor 
astfel de stări de lucruri, s-au 
administrat 185 de amenzi, in 
valoare de peste 23 000 lei. în 
șapte cazuri, au fost sesizate or
ganele de urmărire penală. O 
măsură forte, dar — din cite se 
vede — deosebit de necesară. 
Pină cind toți cei care lucrează 
in alimentația publică vor înțe
lege că e mul», mai sănătos să 
treacă la curățenie... din proprie 
inițiativă I

multe 
publică Cronică

Prin decret al Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, to
varășul Pompiliu Macovei se elibe
rează din funcția de președinte al 
Comitetului de Stat pentru Cultura

și Artă, primind alte însărcinări.
Prin același decret, tovarășul Du

mitru Popescu se numește in funcția 
de președinte al Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă.

Joi la amiază s-a înapoiat in Ca
pitală, venittd de la Ulan Balor, de
legația de partid și guvernamentală 
condusă de tovarășul Lconte Răutu, 
membru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, care a luat parte 
la festivitățile Jubiliare organizate cu 
prilejul celei de-a 50-a aniversari a 
victoriei Revoluției Populare Mon
gole.

Din delegație au făcut parte tova
rășii Nicolae Guină, membru al C.C. 
al P.C.R., șef de secție la C.C. al

P.C.R.. și Sandu loan, ambasadorul 
României in R. 1’. Mongola.

Pe aeroportul Otopeni, delegația a 
fost salutată de tovarășii Emil Dră- 
gănescu, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
Ion Circei, membru al C.C. al P.C.R., 
șef de secție la C.C. al P.C.R., Ni
colae Ion eseu. adjunct de șef dc 
secție la C.C al P.C.R.

Au fost de față Damdinnerenghiin 
Bat ia. ambasadorul R. P. Mongole la 
București, și membri ai ambasadei. 

(Agerpres)

urbanistic al Moscovei

Escapadă 
tragică

Vasil* H uf a nu, $cf de depo
rt ia I.C.R.T.I.-Suceava. in- 
tr-una am silele trecute, l-a 
chemat pe șoferul Ion Sufu și, 
impreunâ cu plutonierul, de mi
liție Vasile Curcă de ia miliția 
orașului Suceava, au pornit cu 
autoturismul l-SV-2 384 (pro
prietatea întreprinderii), fără 
foaie de parcurs, spre cabana 
..Dcia-, situată nu departe de 
orașul Cimpulung Moldovenesc. 
La întoarcere, după un popas 
mai îndelungat la cabană. șo
ferul loan Sutu. ignorind sem
nele de avertizare, a pornit cu 
toată viteza peste un pasa, 
C.F.R. nepăzit. In clipa cind 
mașina a ajuns pe calea ferată, 
a fost lovită in plin de locomo
tiva acceleratului 552. Unul din 
cei trei pasageri ai turismul.-!. 
St-a pierdut viața, iar ceilalți au 
fost grav răniți.

La moara... 
fără noroc!

Acum citeva zile, la moara 
din comuna Cetate (Dolj), s-a 
efectuat o verificare a gestiu
nii. Cu acest prilej, a fost des
coperită o cantitate de 23 112 kg 
de făină neînregistrată in evi
dențele contabile. "Cum și cînd 
se adunase aici un asemenea 
..noroc" ? Cercetindu-se lucru
rile mai cu ae-amănuntul, s-a 
stabilit câ, in luna martie a.c., 
in urma unei verificări simi
lare, Alexandru Ciutureanu, șe
ful secției de morărit din ca
drul întreprinderii tje industrie 
locală, a fost sesizat câ. în 
moară, există un plus de 11 906 
kg de făină. Nici după aceasta 
însă celor in cauză nu li s-a 
luat aoa de la moară și canti
tatea de făină neînregistrată 
s-a dublat. Acum cei vinoyați 
urmează să suporte consecin
țele de rigoare. Și. bineînțeles, 
alături de ei, cei care au tolerat 
necinstea.

Fosile
în sene

Relatam, acum citva timp, că 
|n comuna Prundu (Ilfov). au 
tost descoperite citeva fosr.e 
de un deosebit interes științific. 
La citeva zile după apariția 
știrii, s-a adresat muzeului de 
istorie naturală ..Grigore An- 
tipa" Anisiu Mihăilescu din 
București (strada Puțul cu apa 
rece), arătind că posedă și el o 
serie de fosile similare, desco
perite tot in zona respectiva, 
cu multi ani in urmă. Siuann- 
du-le. prof. Leonid Apostol, 
cercetător in cadrai muzeului, 
a stabilit că este vorba de doi 
molari întregi ți citeva frag
mente de oase d'.ntr-un elefant 
uriaș. (Archidiscodon merldio- 
nalis) precum si de fragmente 
de coame de cerb și diverse fo- 
■Oe de mol-Jftc. De:i mal vech, 
noile descoperiri mn ast-el șa 
confirme ci. in împrejurimile 
comunei Prundu. există un bo
gat material paleontologic. _ in 
urina acestui fapt, s-a hotărit 
deschiderea in zona respec.iva 
a unui șantie- pentru explora
rea și cercetarea lui.

Replică 
penală

Patrulind lntr-o noapte pe 
raza comunei Lisa (Teleorman) 
lucrătorii postului de miliție au 
întilnit ut. autocamion încercat 
cu i 700 kg de grîu. La volan 
se afla Teodor Celeapcâ. șof?r 
la întreprinderea de electr’cita
te Tumu Măgurele. însoțit de un 
consătean al său din comuna Vj- 
ișoara. întrebați d- acte.? oe 
proveniență a griului, m loc de 
răspuns cei doi i-au 
sergentului major Ion Petcu 
suma de 500 lei pentru a pune 
capăt dialogului abia Început, 
în fața unei „replici" de o ase
menea natură, conversația a 
deviat brusc pe o altă pantă. 
La primele cercetări, șoferul și 
însoțitorul său au recunoscu', ca 
c^i 19 saci cu griu i-au găsit 
nepăziți pe una din tarlalele 
fermei nr. 5 din cadrul I.A.S. 
Tumu Măeurele. Tn momentul 
de față, celor doi li se pregă
tește dosarul în care vor găs:_, 
cu siguranță, cuvenita replică 
penală.

Rubnco redactată de :
Dumitru TÎRCOB 
Gheorqhe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

Miting de solidaritate 
cu lupta poporului coreean

în cadrul manifestărilor prilejui
te de Luna de solidaritate cu lupta 
poporului coreean, la Palatul cultu
rii din Brașov a avut loc. joi după- 
a miază. un miting organizat de Co
mitetul județean U.T.C. Au fost pre- 
zenți Li Ha Zun. secretar al Am
basadei R.P.D. Coreene la București, 
și membri ai ambasadei.

Luind cuvintul, secretarul comi
tetului județean U.T.C., Stelian Saon. 
a arătat că tinerii din județul si mu
nicipiul Brașov, ca și întregul tineret 
al României socialiste, iși exprima 
deplina solidaritate cu tineretul și 
întregul popor coreean, care luptă 
pentru înflorirea continuă a patriei 
sale, pentru îndeplinirea năzuinței 
sale legitime privind reunificarea 
pașnică și democratică a țării. Suc
cesele obținute de poporul coreean in 
construirea socialismului reprezintă 
o contribuție însemnată la creșterea 
forței socialismului in lume, a tuturor 
forțelor progresiste angajate in lupta 
împotriva imperialismului.

în continuare, muncitoarea Maria 
Aldea, dc la fabrica ..Dezrobirea", a 
exprimat aceeași solidaritate frățeas
că. intemaționali-stă cu cauza dreaptă 
a poporului coreean.

Relevînd raporturile de strînsă 
prietenie dintre popoarele, țările și 
partidele noastre, muncitorul Livin 
Pință, secretar al comitetului U.T.C. 
de la Uzina nr. 2 Brașov, a spus ' 
Vizita delegației de partid și guver
namentale româno, condusă de tova
rășul Nicolae Ceausescu, in țările 
socialiste din Asia, printre care si in 
R.P.D. Cor.’-oanâ. a constituit o nouă 
contribuție la întărirea acestor reiat-i 
bazate pe stimă si respect reciproc.

In folosul ambelor popoare, al cauzei 
unității mișcării comuniste și mun
citorești. al socialismului si păcii.

A luat apoi cuvintul Li Ha Zun. 
care a exprimat mulțumiri pentru 
sprijinul manifestat față de cauza 
dreaptă a poporului coreean. Folo
sesc acest prilej, a spus vorbitorul, 
pentru a exprima recunoștința noas
tră profundă Partidului Comunist 
Român, guvernului și întregului po
por român. Noi dăm o înaltă pre
țuire prieteniei cu poporul și tine
retul român, depunem eforturi ac
tive pentru întărirea și dezvoltarea 
ei.

Recenta vizită in R.P.D. Coreeană 
a delegației de partid și guverna
mentale a Republicii Socialiste Româ
nia. condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a încheiat vorbitorul, a^e 
o deosebită însemnătate pentru în
tărirea $i dezvoltarea pe mai departe 
a relațiilor de prietenie și colaborare 
dintre partidele, țările și popoarele 
noastre, constituind totodată o con
tribuție de preț la Întărirea coeziunii 
țărilor socialiste și a mișcării co
muniste internaționale.

Participanții la miting, tineri mun
citori. elevi și studenți. români, ma
ghiari și germani, din municipiul 
Brașov, au adoptat o moțiune, prin 
care transmit tineretului coreean me
sajul de prietenie și solidaritate mi
litantă și sprijinul deplin față de 
lupta sa justă pe care o duce, ală
turi de întregul popor, pentru în
făptuirea aspirației legitime de a 
trai într-o patrie unită, democratică, 
independentă și prosperă.

(Agerpres)

INFORMAȚII
Comei Burtică, ministrul comerțu

lui exterior, l-a primit joi pe Khalil 
Gamal El Dine, subsecretar de stat 
la Ministerul Economiei și Comer
țului Exterior al Republicii A^abe 
Unite. Cu acest prilej, au fost abor
date probleme legate de posibilitatea 
dezvoltării, in continuare, a schim
burilor economice si comerciale si a 
cooperării economice intre Republica 
Socialistă ■ România și Republica A- 
rabă Unită. La primire a asistat Va- 
si'e Răută. adjunct al ministrului 
comerțului exterior.

★

Joi a sosit în Capitală o delegație 
a Comitetului Femeilor Sovietice, 
condusă de Zoia Solotkaia. șefa Co
mitetului orășenesc Moscova pentru 
invătămint profesional și tehnic, ca
re. la Invitația Conciliului Național 
al Femeilor, face o vizită de prietenie 
in țara noastră.

La sosire, oe aeroportul Otopeni. 
delegația a fost intimoinată de repre- 
zentar/.e ale Consiliului Național al 
Femeilor.

Au fost prezenti. de asemenea, re

prezentanți ai Ambasadei Uniunii 
Sovietice la București.

După-amiază, delegația a fost pri
mită la Consiliul Național al Femei
lor de către Suzana Gâdea. preșe
dinta consiliului.

întrevederea s-a desfășurat lntr-o 
atmosferă caldă, prietenească.

★
Institutul român pentru relațiile 

culturale cu străinătatea a organizat 
joi o seară culturală consacrată Zilei 
naționale a Republicii Irak.

Au participat Mihnea Gheorghiu, 
prim-vicepreședinte al I.R.R.C.S., 
funcționari superiori din M A.E., zia
riști. un numeros public.

Au asistat, de asemenea. Salah Ed- 
din I. Al-Sheikhli, însărcinat cu afa
ceri ad-interim al Republicii Irak la 
București, membri ai corpului diplo
matic.

*
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Irak. însărcinatul cu afaceri 
ad-interim. Salah Eddin I. Al-Shei- 
khli. a vorbit, joi seara, la posturile 
noastre de televiziune.

(Agerpres)

IN JUDEȚUL OLT

Mai mult de o treime din suprafața recoltată 
a fost insămînțată cu culturi duble

SLATINA (corespondentul „Scân
teii". Emilian Rouă). In cursul zilei 
de ieri, 15 iulie a.c., in cooperativele 
agricole de oroducrie din județul Olt 
s-au insămintat iu cultură succesivă 
ultimele suprafețe din cele 37 000 h.i 
planificate. Succesul acestei acțiuni 
se datorește bunei organizări a 
muncii, fapt ce a permis desfășura
rea lucrărilor in flux continuu. Din 
inițiativa biroului comitetului jude
țean de partid, o mare suprafață de 
orz și lanurile de griu care nu pu
teau fi recoltate mecanic s-au sece
rat manual, oermitind eliberarea ra

pidă a terenului, pregătirea si in- 
sămințarea lui cu operativitate. Su
prafața insămînțată pină acum cu 
culturi succesive — acțiunea va con
tinua — reprezintă Dește 35 la sută 
din cea ocupată cu păioase. ceea ce 
dovedește o eficieniă folosire a fon
dului funciar. în aceste zile, coope
ratorii și mecanizatorii din județul 
Olt depun eforturi susținute pentru 
stringerea recoltai de pe ultimele 
suprafețe cultivate cu griu. Pină a- 
cum s-au recoltat peste 65 000 ha din 
cele 86 060 na prevăzute.

vremea
Timpul probabil pentru zilele dc 

17. 18 și 19 iulie. In tară : Vreme in 
general instabilă in jumătatea de 
nord a tării unde vor cădea ploi, mai 
aies sub formă de averse insotite de 
descărcări electrice iar in rest vre
mea va fi relativ frumoasă, cu cer

variabil. Ploi izolate in cursul după 
amiezelor. Vint cu intensificări trecă
toare din vest și nord-vest. Minimele 
vor fi cuprinse ir.lre 6—16 grade iar 
maximele intre 13—28. local mai ri- 
dicaV1 in sud. în București : Vreme 
relativ frumoasă, cu cerul variabil, 
favorabil aversei de ploaie In cursul 
după amiezii Vin- potrivit. Tempe
ratura in creștere ușoară.

AVERTIZARE : in zilele de 16 și 
17 iulie in regiunea muntoasă di.i 
nordul tării, la altitudini de peste 
1 500 m, temperatura va cobori, in 
cursul nopții, pină la 2 grade.

Plecarea delegației Guvernului Regal 
de Uniune Națională al Cambodgiei
Joi la amiază a părăsit Capitala 

delegația Guvernului Regal de Uniu
ne Națională al Cambodgiei. condusă 
de ministrul afacerilor externe. Sarin 
Chhak. care, la invitația guvernului 
Republicii Socialiste România, a fă
cut o vizită oficială de prietenie in 
tara noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost salutați de Corneliu 
Mănescu. ministrul afacerilor externe, 
Vasile Gliga, adjunct al ministrului

★

în cursul dimineții delegația Gu
vernului Regal de Uniune Națională 
al Cambodgiei a avut o întîlnire. la 
sediul Ligii române de prietenie cu 
popoarele din Asia și Africa, cu Stan-

afacerilor externe, Stanciu Stoian, se
cretar general al Ligii române de 
prietenie cu popoarele din Asia și 
Africa, funcționari superiori din 
M.A.E. și alte persoane oficiale.

A fost prezent Huot Sambalh. am
basadorul extraordinar și plenipoten
țiar al Regatului Cambodgiei in Re
publica Socialistă România.

Au fost prezenți, de asemenea, șefi 
ai unor misiuni diplomatice acredi
tați la București.

★

ciu Stoian, secretar general, și alțl 
reprezentanți ai conducerii ligii.

Delegația a făcut, de asemenea, o 
vizită la Muzeul de Artă al Republicii 
Socialiste România.

(Agerpres)

Ieri s-a deschis în Capitală expoziția

„U. R. S. S. — țara turismului"
La Casa prieteniei româno-sovieti- 

ce a fost inaugurată Joi expoziția 
„U.R.S.S. — țara turismului", orga
nizată de Direcția generală a turis
mului internațional de pe lingă Con
siliul de Miniștri al U.R.S.S., in co
laborare cu Ministerul Turismului 
din țara noastră.

La vernisaj au luat parte reprezen
tanți ai forurilor organizatoare, ai 
Ministerului Afacerilor Externe, Mi
nisterului Comerțului Exterior, Co
mitetului de Stat pentru Cultură și 
Artă, Asociației române pentru le
găturile de prietenie cu U.R.S.S.. ai 
unor instituții centrale de artă și cul
tură. ziariști, un numeros public.

Au fost de față membri ai ambasa
dei Uniunii Sovietice la București,

atașați culturali și alți membri ai 
corpului diplomatic.

Erau prezenți. de asemenea, repre
zentanți ai Societății sovietice „In- 
turist", sosiți in țara noastră cu pri
lejul deschiderii expoziției.

La festivitatea de deschidere au 
vorbit V. S. Tikunov, ministru con
silier al ambasadei U.R.S.S. la 
București, și Ilie Voicu, prim-adjunct 
al ministrului turismului.

Asistența a vizitat apoi expoziția 
care prezintă, in imagini sugestive, 
principalele centre și zone turistice 
ale Uniunii Sovietice, vechi monu
mente de artă și arhitectură rusă, 
peisaje variate de la litoralul însorit 
al Mării Negre pînă la vîrfurile în
zăpezite ale Munților Caucaz.

(Agerpres)

Pentru îmbunătățirea aprovizionării 
eu combustibil a populației din Capitală

Cele 33 depozite pentru desfacerea 
combustibilului din Capitală au în 
prezent in stoc peste 100 000 tone de 
lemne și 25 000 tone de cărbuni, bri
chete si huilă. Unitățile de desfacere 
livrează combustibil tuturor solici- 
tanților. indiferent dacă au fost sau 
nu programați, sau dacă au o pro
gramare mai Îndepărtată. Totodată, 
se pot procura cantități de lemne și 
cărbuni peste cotele stabilite pe baza 
comenzilor inițiale

Pentru buna deservire a populației, 
întreprinderea municipală de com
bustibil a luat o serie de măsuri. 
Astfel, ta dispoziția depozitelor stau, 
în prezent, aproape 200 de autoca
mioane si 60 de căruțe, a fost sporit 
numărul mașinilor de tăiat lemne la 
aproape 100. fiecare depozit dispu- 
nind de 2—5 astfel de utilaje. Pină 
la sfirșitul lunii Iulie, in cartierul

Giulești, va intra in funcțiune pri
mul din cele opt depozite moderne 
de combustibil, prevăzute a se con
strui in Capitală. Ele vor fi dotate 
cu linii (erate de estacadă, care vor 
asigura descărcarea rapidă a lem
nelor din vagoane, cu benzi rulante 
pentru încărcarea în autovehicule a 
combustibilului.

Pentru viitorul anotimp rece. între
prinderea de combustibil București a 
luat măsura înființării a încă 25 de
pozite sezoniere și 50 puncte volante 
de livrarea cărbunelui direct din 
mașină. De asemenea. începînd din 
iarna viitoare, prin unitățile de des
facere a materialelor de construcții 
și celor de legume-fructe. vor fi 
puși în vînzare și cărbuni preamba- 
lați. in colete de cite 4—5 kg.

(Agerpres)

De la an la an, în
fățișarea capitalei L- 
niunii Sovietice se în
noiește. în flecare zi 
constructorii ei adau
gă fondului locativ al 
Moscovei cile 300 de 
apartamente noi. O 
serie de sate și de că
tune, aliate altădată la 
mal mulți kilometri de 
periferiile orașului, au 
devenit in anii din ur
mă cartiere noi ale 
marelui oraș — cu bu
levarde largi, cu 
blocuri cu multe etaje, 
cu zone comerciale și 
culturale, cu școli și 
grădinițe de copii, cu 
parcuri. Numai in ur
ma cu patru ani stra
da Uralskaia, de pildă, 
una dintre cele mai ti
nere artere moscovite, 
era marcată doar de 
țărușii geodezilor. A- 
cum e una dintre ce
le mal animate străzi 
ale noului cartier Go- 
lianovo. Tot in anii a- 
ceștia a răsărit pe te
renuri virane, și masi
vul de locuințe Himki- 
Horvino, in care s-au 
și mutat zeci de mii 
de oameni

Acolo unde se află 
astăzi cartierul Naga- 
tino, cu numai cițiva 
ani in urmă era o 
mlaștină. Constructo
rii au săpat aici o al
bie artificială pentru 
riul Moscova, au ar
cuit peste ea un pod 
masiv de beton, iar pe 
terenurile desecate au 
croit și au construit 
noi străzi, printre care 
bulevardul Proletar- 
skii, lung de 7 kilome
tru Intr-o primă eta
pă. deja realizată, in 
noul raion Certanovo 
din zona sudică a 
Moscovei s-au con
struit blocuri de locu
ințe pentru 125 000 de 
oameni ; dar construc
ția continuă pentru că 
in anii viitori popu
lația acestui raion se 
va dubla. Proiectin- 
du-1, urbaniștii și ar- 
hitecții au avut grijă 
să păstreze cit mai 
mult posibil zonele 
verzi existente Școli
le și grădinițele de 
copii (vreo 30) sint 
aici astfel plasate in
cit să se poată ajunge 
la ele fără ca cei mici 
să fie nevoi ți să inter
secteze vreo arteră de 
circulație.

Anul acesta se vor 
construi în Moscova 
circa 110 000 noi apar
tamente cu camere și 
dependințe mai spați
oase și mai bine fini
sate decit in anii tre- 
cuți. Printre comple
xele arhitectonice cele 
mai interesante care 
se vor înscrie in pei
sajul urban al Mosco
vei in 1971 se numără 
microraionul David- 
kovo, de-a lungul șo
selei ce duce spre 
Minsk, cu blocuri de 
12 și 19 etaje, și cel 
din capătul magistra
lei Lenin, unde se vor 
înălța o clădire cu 16 
etaje, lungă de aproa
pe o jumătate de kilo
metru, și trei blocuri- 
turn cu cite 25 de e- 
taje. O nouă zonă a 
construcțiilor in masă 
va apărea în partea de 
sud a orașului.

Dacă pînă acum 
șantierele de construc
ții puteau ti întilnite 
mai ales la periferii, 
în prezent ele șl-au

făcut apariția și In 
zona centrală a ora
șului. Prima experien
ța de mare anvergură 
a reconstrucției cen
trului o reprezintă bu
levardul Kalinin cu e- 
dificiile sale Impună
toare. ea niște enorme 
cărți deschise, cu cile 
26 de nivele, cu mo
dernul cinematograf 
,,Octombrie", ale cărui 
fațade sint placate cu 
mozaicuri de piatră 
colorată, cu marile 
sale magazine. Un nou 
bulevard central, a 
cărui construcție va 
începe in curind. va Ti 
Novokirovski. lung de 
doi kilometri și jumă
tate. intre piețele Dznr- 
jinski și Komsomol- 
skaia Pe traseul lui 
se află numeroase 
monumente de arhi
tectură, printre care 
opere ale veslitilor ar
hitect Bajenov. Ji- 
lardi, Zarudnii. Aces
tea nu numai că vor 
fi păstrate cu grijă, dar 
vor fi și puse mai

CORESPONDENȚA. 
DE LA S. PODINA

bine in valoare prin 
încadrarea lor cu edi
ficii noi. Larg de 
50—80-de metri, noul 
bulevard, cu nume
roasele sale clădiri 
înalte, cu restaurante
le, sălile de expoziții, 
cinematografele sale 
va fi una dintre cele 
mai frumoase și mai 
reprezentative artere 
ale Moscovei.

Noi clădiri publice 
aduc și vor aduce in 
viitorul apropiat un 
spor de frumusețe o- 
rașului prin liniile și 
soluțiile lor arhitecto
nice îndrăznețe. Anul 
trecut a fost terminat 
noul corp al hotelului 
„Național" — un pa
ralelipiped zvelt, de 
beton și sticla, care 
marchează cu un ac
cent vertical începutul 
străzii Gorki. Se înăl
ță de asemenea, noi 
localuri pentru teatrul 
de artă, pentru Gale
riile Tretiakov, pentru 
Circul central. Pe 
cheiul rîului Moscova, 
în fața hotelului 
„Ukraina", ■ început 
construcția monumen
talei Case a sovietelor 
din Federația Rusă.

O întîlnire cu Mihail 
Possohin, arhitectul 
șef al orașului, ne-a 
oferit posibilitatea de 
a arunca o privire și 
asupra Moscovei de 
miine. Conform pla
nului general de re
construcție a capitalei 
sovietice, care va con
stitui cadrul ei de dez
voltare pină în 1985, a 
spus el — se va rea
liza treptat o metro
polă modernă, armo
nioasă. întrucît Mos
cova ocupă de pe a- 
cum respectabila su
prafață de 87 500 hec- 
rare (ca s-o străbați 
de la sud la nord tre
buie să parcurgi 40 de 
kilometri, iar de la 
est la vest — 30 de 
kilometri), gospodarii 
ei au hotărit să-i o- 
orească extinderea în 
continuare, să stabi
lească drept limită a 
orașului actuala sosea 
inel cu un perimetru

dc 110 kilometri. Dar 
dacă in anii viitori 
Moscova nu sc va mai 
întinde pe orizontală, 
aceasta nu înseamnă 
că ea nu va continua 
să se dezvolte. In pri
mul rind vor fi utili
zate mai rațional te
renurile Încă libero 
din incinta interioară. 
Iar în al doilea rind 
orașul va crește pe 
verticală Circa jumă
tate din construcțiile 
ce sc Înalță acum au 
cite 9 etaje, iar cea
laltă jumătate — de la 
10 la 25 de etaje. Se 
prevede ca pină la 
sfirșitul acestei peri
oade. fiecărui mosco
vit să-i revină o su
prafață locativă de 
12—15 metri pătrați.

Moscova nu va avea 
un singur centru, ci 
mai multe. Fiecare din 
cele opt zone în care 
este împărțită in pla
nul generai de siste
matizare va avea pro
priul său centru, legat 
de centrul istoric prin 
cite un mare bulevard. 
In zona de sud-vest 
se prevede amplasarea 
unor noi institute de 
invățâmint superior și 
de centre de cercetări 
și proiectări, zona de 
nord-vest va ti rezer
vată spatiilor comer
ciale și clădirilor ad
ministrative, in timp 
ce in partea de nord, 
spre Expoziția reali
zărilor economiei na
ționale și spre turnul 
de televiziune de la 
Ostankino, se vor con
strui complexe sporti
ve. săli de expoziții, 
teatre si muzee. Toate 
unitățile de producție 
și organizațiile științi
fice vor fi grupate 
treptat in zone mari, 
pe baza actualelor pe
rimetre industriale, 
întreprinderile cu e- 
fecte dăunătoare pen
tru sănătatea oameni
lor vor fi evacuate in 
afara limitelor orașu
lui. Industria se va 
dezvolta pe Linia mo
dernizării și automati
zării. evitindu-se con
struirea de noi fabrici 
nelegate direct de ne
voile de deservire a 
orașului. Vor fi extin
se in continuare zo
nele verzi, care vor 
purifica aerul și vor 
oferi locuri de odihnă 
locuitorilor.

O deosebită atenție 
se va acorda circula
ției. Rețeaua liniilor 
de metrou, care are in 
prezent peste 130 de 
kilometri, va ajunge 
la 320 kilometri. Pen
tru numărul tot mal 
nare de autobuze, tro
leibuze, taxiuri, auto
turisme se vor con
strui artere de mare 
viteză, subterane sau 
aeriene Garaje și 
zone subterane de 
oarcare vor contribui, 
de asemenea, la des
congestionarea străzi
lor.

Edilii Moscovei chel
tuiesc multă energie 
creatoare și multe mi
lioane de ruble pentru 
a face din capitala 
Uniunii Sovietice o 
metropolă tot mai mo
dernă și mai frumoa
să. care să ofere con
diții de muncă și de 
viață tot mai bune ce
lor aproape șapte mi
lioane de locuitori 
ai ei
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ÎN FINALA ZONEI EUROPENE A „CUPEI DAVIS

AZI-PRIMELE PARTIDE
Pe terenul central din parcul spor

tiv Progresul din Capitală începe as
tăzi meciul de tenis dintre echipele 
reprezentative ale României și R. F. 
a Germaniei. Finaliști in ultimele e- 
diții ale „Cupei Davis'*, tenismanii 
celor două echipe sint angajați intr-o 
dispută pasionantă, in joc fiind ocu
parea primului loc in grupa B a zo
nei europene și dreptul de a intilni 
în meciul următor echipa Indiei — 
ciștigătoarea zonei asiatice.

Ieri, in saloanele hotelului Athenee 
Palace, a avut loc tragerea la sorți. 
Iată ordinea și ora de Începere a 
partidelor : vineri, ora 14,30 : Ion Ți- 
riac-Ch. Kuhnke, Ilie Năstase-W. 
Bungert ; simbătă, ora 15,30 : proba 
de dublu ; duminică, ora 14,30 : Ilie 
Năstase—Ch. Kuhnke și Ion Tiriac— 
W. Bungert.

(Agerpres)

Concursul internațional de pentatlon
modern de la Varșovia

Concursul internațional de pentat
lon modern <le la Varșovia a conti
nuat cu desfășurarea probei de înot, 
in care victoria a revenit sportivului 
român A. Covaci, cronometrat pe 
distanța de 300 m cu timpul de 
3’31”2/10 (l 184 puncte). Pe echipe, 
proba a fost ciștigată de prima re
prezentativă a Poloniei cu 3 220 
puncte, urmată de România — 3 204 
puncte.

In clasamentul general individual,

după patru probe, continuă să con
ducă polonezul Katner cu 3 970 
puncte. Primul dintre sportivii ro
mâni este Cosmescu, situat pe locul 
cinci cu 3 762 puncte.

Clasamentul general pe echipe 
este următorul : 1. Polonia (I) — 
11 644 p ; 2. Bulgaria — 11126 p ; 3. 
România — 11 018 p ; 4. Polonia (II) 
— 10 709 p ; 5. Cehoslovacia —
10 611 p.
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„H E R M E S" t

Turneul de șah 
de la Amsterdam

In runda a 2-a a turneului Inter
național de șah (grupa maeștrilor) 
de la Amsterdam. Van der Weide l-a 
înving pe Smejkal. A (ost consem
nată remiza in partidele Kurajița- 
Van Geet și Minici-Hecht. Celelalte 
partide, printre care și cea dintre 
Medina și Ghițescu, s-au întrerupt. 
Maestrul român Theodor Ghițescu a 
remizat partida întreruptă din prima 
rundă cu olandezul Enklaar.

In clasament conduc Malich (R. D. 
Germană) șl Van der Weide (Olan 
da) cu cite 1,5 puncte.

In grupa marilor maeștri, pe pri
mul loc in clasament se află Smislov 
(U.R.S.S.) cu 2 puncte, urmat de 
Evans (S.U.A.). Adorjan (Ungaria) 
și Uhlmann (R. D. Germană) cu cite 
1,5 puncte.

Rezultate din runda a 2-a : Har- 
toch—Smislov 0—1 ; Timman-Gligo- 
rici 0—1 ; Portisch-Donner 1—0 : 
Browne-Evans 0—1 ; Keres-Uhlmann 
remiză ; lvkov-Adorjan remiză.

A

IN CÎTEVA RÎNDURI
O DELEGAȚIE SPORTIVA RO

MÂNA, CONDUSA DE PREȘEDIN
TELE CONSILIULUI NAȚIONAL 
PENTRU EDUCAȚIE FIZICA ȘI 
SPORT. ANGIIEL ALEXE. a plecat 
la Moscova pentru a asista la între
cerile finale ale celei de-a 5-a 
ediții a Spartachiadei popoarelor din 
U.R.S.S.

IN CAMPIONATELE MONDIALE 
DE SCRIMA de la Viena,. echipa fe
minină de floretă a României a în
vins. joi. cu scorul de 9—5. echip? 
Italiei, ocupind locul 5 in clasament. 
In finala probei se vor intilni selec
ționatele U.R.S.S. si Ungariei. In 
proba de spadă De echipe. S.U.A. au 
întrecut cu 10—5 echipa României.

LN CADRUL CONCURSULUI IN
TERNAȚIONAL DE LA OSLO, 
atletul român GHEORGHE CEFAN 
a obținut o frumoasă victorie in 
cursa de 3 000 m obstacole pe care 
a ciștigat-o in 8’35”2/10.

IN ZIUA A DOUA A CONCURSU
LUI internațional DE NATAȚIE DE 
LA BERLIN, cunoscutul campion 
Roland Matthes (R. D. Germană) a 
stabilit un nou record european Uj

proba de 100 m fluture cu timpul 
de 56". Vechiul record era de 
56’T/IO și aparținea de la 17 aprilie 
1971 aceluiași înotător.

ETAPA A 17-A A TURULUI CI
CLIST AL FRAN' TEI. disputată ieri 
intre Mont de Marsan și Bordeaux 
(188 km), a revenit belgianului Eddy 
Merckx cronometrat in 5h 32’31". El 
a dispus la sprintul final de Van den 
Berghe (Belgia) și de Swert (Belgia), 
cronometrați In același timp. In cla
samentul general Individual Merckx 
are acum un avans de 5* 38" fată de 
Van Impe (Belgia) Olandezul Zoe- 
temelk se află ne locul trei la 5’46".

LA MOSCOVA a Început meciul 
dintre Natalia Konopleva (U.R.S.S.) 
și Maria Ivanka (Ungaria), pentru 
ocuparea unui Ioc la turneul candi
datelor la titlul mondial feminin de 
șah.

Tn prima partidă victoria a reve
nit maestrei maghiare Ia mutarea a 
24-a.

DIN CAUZA ÎMBOLNĂVIRII 
MARELUI MAESTRU DANEZ BENT 
LARSEN, cea de-a 5-a partidă a 
meciului pe care acesta 11 susține

la Denver (Colorado) cu americanul 
Robert Fischer pentru campionatul 
mondial de șah a fost aminată.

în prezent scorul este favorabil 
lui Fischer cu 4—0 puncte.
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Programul primei etape j 
a diviziei A la fotbal

Ediția a 54-a a campionatului 
diviziei naționale A. la fotbal, 
va incepe la 22 august. Iată 
programul primei etape : RA
PID—U.T.A. șj STEAUA—UNI
VERSITATEA CRAIOVA, la 
București. C.F.R. CLUJ—DINA
MO, SPORT CLUB BACAU — 
F.C. ARGEȘ, STEAGUL ROȘU— 
PETROLUL, POLITEHNICA - 
UNIVERSITATEA CLUJ, A.S.A. 
TG. MUREȘ - FARUL. CRI- 
ȘUL—JIUL.
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sumatorilor un bogat sortiment 
de produse de artizanat din 1
lemn, ceramică, sticlă metaliza- ’
tă, cusături românești, cojoace- ț
pieptare, fier forjat, împletituri ț
din răchită și altele. i

un nou magazin bucureștean
Centrala de producție, pres

tări, aprovizionare și transpor
turi a Centrocoop a deschis in 
București str. Sepcari nr. 16 (Sf. 
Gneorghe) o unitate proprie de 
desfacere : Magazinul ..HER
MES". Noul magazin oferă con-



viața internațională
Conferința cvadripartită 
în problema vietnameză

PARIS 15 (Agerpres). — Tn capitala 
Franței a avut loc joi a 121-a ședință 
plenară a Conferinței cvadripartlte 
In problema Vietnamului. In inter
venția sa. conducătoarea delegației 
Guvernului Revoluționar Provizoriu 
a] Republicii Vietnamului de Sud. 
Nguyen Thi Binh. a arătat că, refu- 
zind Bă dea un răspuns pozitiv pro
punerilor constructive făcute de 
G.R.P. ți sâ stabilească un termen 
pentru evacuarea. In acest an, a tu
turor trupelor americane de pe teri
toriul sud-vietnamez. Administrația 
S.U.A. demonstrează că nu doreșle 
încetarea războiului și continuă să 
sprijine regimul dictatorial de la 
Saigon. „Noi — a subliniat Nguyen 
Thi Binh — dorim ca pacea să fie 
urgent restabilită, astfel incit să ia 
sfîrșit suferințele pe care agresiunea 
Statelor Unite le-a provocat poporu
lui nostru. Tn același timp, nu dorim 
să vedem cum sute de mii de tineri 
americani trimiși in Vietnam sint 
uciși sau răniți intr-un război ne
drept. care este împotriva intereselor 
legitime ale poporului american". 
Prelungind războiul de agresiune in 
Vietnam și in restul Indochinei, Sta
tele Unite poartă răspunderea pen
tru Impasul conferinței de la Pans, 
a spus în încheiere Nguyen Thi Binh.

Luind cuvintul. șeful delegației Re
publicii Democrate Vietnam, Xuan 
Thuy, a subliniRt că. atit timp cit 
duc politica de „vietnamizare" a 
războiului și de sprijinire a regimu
lui marionetă de la Saigon, Statele 
Unite nu pot angaja convorbiri seri
oase de pace. Xuan Thuy a condam
nat cu fermitate actele de încălcare 
a suveranității și securității R.D.V. 
comise de forțele S.U.A., care au 
lansat atacuri aeriene asupra multor 
regiuni populate din Republica De
mocrată Vietnam. Ei a denunțat, tot-

Senatorul E. Kennedy :

„Este irațional 

ca luptele in Vietnam 

să continue"
WASHINGTON 15 (Agerpres). — 

Senatorul Edward Kennedy a cerut 
Administrației S.U.A. să acționeze 
pentru a veni in intimpinarea pro
punerilor Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud la convorbirile cvadri parii te 
de la Paris. „Sint îngrijorat de indi
ciile crescinde că întirzierea in răs
punsul nostru la recentele propuneri 
de pace se va prelungi și mai mult, 
s spus senatorul. După mine, este ira
țional să se permită ca luptele să 
continue acum cind avem cel puțin 
o șansă de a face progrese reale in 
direcția păcii la tratativele de la 
Paris".

Lucrările Comitetului 
pentru dezarmare
GENEVA 15 (Agerpres). — La cea 

de-a 521-a ședință a Comitetului 
pentru dezarmare de la Geneva a 
luat cuvintul reprezentantul Indiei, 
ambasadorul N. Knshnan, care s-a 
pronunțat in favoarea încheierii t>a- 
ralele a celor două acorduri — asu
pra interzicerii armelor chimioe și 
a interzicerii armelor biologice. Pe 
de altă parte, vorbitorul s-a declarat 
favorabil proiectului de convenție a- 
supra interzicerii armelor chimice, 
prezentat de țările socialiste, consi- 
dermdu-1 „o bună bază de lucru".

Reprezentantul indian a fost sin
gurul vorbitor la ședința de joi a 
Comitetului pentru dezarmare.

In zona Asiei de sud-est, Japonia, 
devenită a doua mare putere a lumii 
capitaliste, și-a creat „un adevărat 
imperiu economic" — scrie „Far 
Eastern Economic Review". Mono
polurile nipone se implantează pu
ternic in principalele ramuri ale 
economiei țărilor acestei zone. Ci te va 
exemple sint edificatoare. Giganții 
..Nippon Steel Corporation" și „Nip
pon Kokan" au început in Coreea de 
sud construirea unui combinat si
derurgic de proporții, necesitind in
vestiții de aproape ?.00 milioane do
lari. în Malayezia japonezii dețin 
23 la sută din investițiile de capital 
străin. Firma „Daishowa" intențio
nează să construiască aici una din 
cele mai mari fabrici de hirtie din 
sud-estul Asiei. Foarte recent, un 
grup de nouă companii japoneze, 
reunite sub conducerea lui .Japan 
Petroleum Development Corpora
tion**, au format „Ocean Petroleum 
Company* in vederea exploatării 
petrolului despre care se afirmă că 
s-ar găsit in foarte mari cantități 
in Vietnamul de sud. in colaborare 
cu rivalul lor american „Gulf Oii 
Corporation".

Tradusă in limbajul elocvent al 
cifrelor, implantarea economică ja
poneză se prezintă in felul următor : 
în Indonezia investițiile de capital 
se ridică la 151 milioane dolari, in 
Tailanda — 34 milioane. 20 milioane in 
Malayezia. 14 milioane in Coreea de 
sud, 13 milioane in Filipine, 13 mi
lioane în Singapore, 12 milioane do
lari in Hong Kong ș.a.m.d. După ce 
au acaparat drepturile de exploatare 
a bogățiilor naturale ale acestor țări, 
marile companii nipone iși indreaptâ 
acum atenția spre ramuri ale indus
triei de prelucrare. „Megalobusines- 
sul" — o expresie nou creată pentru 
a desemna afacerile pe mare scară, 
a devenit atributul acțiunilor acestor 
companii. în Indonezia, de pildă, 
numai companiile din industria ja
poneză a textilelor au preluat con
struirea a 10 obiective in valoare glo
bală de 61.5 milioane dolari. Iar Ca
mera japoneză de comerț și industrie 

odată, acțiunile agresive întreprinse 
dc S.U.A. împotriva Cambodgiei fi 
Laosului.

Reafirmînd importanța noii iniția
tive de pace a Guvernului Revo
luționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud. Xuan Thuy a 
arătat că opinia publică internațio
nală așteaptă din partea S.U.A. un 
răspuns serios la propunerile corecte, 
logice și rezonabile ale G.R.P.

★

SAN CLEMENTE 15 (Agerpres). — 
La reședința președintelui S.U.A. din 
San Clemente, in California, s-a a- 
nunțat oficial că ambasadorul David 
Bruce va părăsi in august postul de 
șef al deJegației americane la con
vorbirile cvadripartite de la Paris in 
problema Vietnamului.

Tot din sursă oficială se confirmă 
prezența ambasadorului William Por
ter, actualmente aflat, la Seul, in 
fruntea listei candidaților care i-ar 
putea succede Iui Bruce.

Scrisoarea președintelui C.C. al Frontului 
Patriotic din Laos

adresată șefului guvernului din Vientiane
XIENG QUANG 15 (Agerpres). — 

Agenția Khaosan Pathet Lao a trans
mis scrisoarea prințului Sufanuvong, 
președintele Comitetului Central al 
Frontului Patriotic din Laos, adre
sată prințului Suvanna Fuma, șeful 
guvernului de la Vientiane. în scri
soare se arată că propunerea făcută 
la 22 iunie 1971 de F.P.L., privind în
cetarea imediată a războiului, resta
bilirea păcii și realizarea reconcilie
rii naționale, răspunde in cel mai 
înalt grad aspirațiilor întregului po
por al Laosului.

Diferitele pături ale poporului nos
tru. menționează scrisoarea, inclusiv 
numeroase personalități politice, 
si-au exprimat adeziunea deplini 
față de această propunere rezonabilă 
a F.P.L. și așteaptă un răspuns po
zitiv din partea guvernului de 1» 
Vientiane. „Este cit se poate de re
gretabil, arată in continuare pre

j D//V LUMEA CAPITALULUI ] 

i INFLAȚIA ! 
j — o povară tot mai grea j 
} pe umerii oamenilor muncii J
1 i
L în lumea capitalu- 

lui inflația s-a gene- 
) ralizat și iși sporește 
i continuu proporțiile, 
’ devenind un însoțitor 
I permanent al orindui- 
ț rii burgheze. Puterni- 
i cui proces de eroziune, 
) Ia care sint supuse 
l monedele occidentale 
' — manifestat intr-o
) scădere a puterii de 
< cumpărare a acestora 
I — se repercutează 
l nemijlocit, din greu, 
’ asupra nivelului de 
’ trai al maselor munci- 
) toare. Graficul de mai 
i sus, reprodus din zia- 
’ rul* austriac „Die 
i Presse", înfățișează, in 
' mod sugestiv, sporirea 
ț prețurilor intr-o serie 
i de țări capitaliste, la o 
* categorie de produse 
l legate direct de nive- 
/ Iul de trai al popu- 
) lației — bunurile de 
i larg consum. Creșterea 
i costului vieții, sub ac- 

țiunea fenomenului in- 

flaționist, are puterni
ce rezonanțe pe plan 
social. Tocmai de a- 
ceea, lupta împotriva 
inflației figurează in

L.

din Bangkok reunește circa 200 de 
companii comerciale și industriale.

Un uriaș val de produse „Made in 
Japan" a inundat piețele țărilor din 
Asia de sud-est — constituind o altă 
formă a penetrației economice. Son
de de petrol nipone forează în In
donezia ; un sfert din numărul auto
mobilelor din Filipine poartă marca 
„Toyola**, iar aparatele foto din 
Hong-Kong sint în întregime de fa

Dimensiunile si consecințele 
implantării monopolurilor 

nipone in Asia de sud-est
bricație japoneză ; o jumătate de mi
lion de motociclete „Honda", „Yama
ha" și .,Suzuki" cutreieră străzile 
Vietnamului de sud ; tranzistoarele 
„Sony" au invadat numeroase piețe 
asiatice. O butadă care circulă la 
Bangkok spune că in curînd in acest 
oraș totul va fi de proveniență japo
neză, in afară de tailandezi înșiși și 
de limba tai. Fluxul de mărfuri ja
poneze către aceste state a atins anul 
trecut valoarea globală de 4.5 miliar
de dolari, cu 18 la sută mai mult 
decit in 1969. De altfel, circa 30 la 
sută din exporturile Japoniei sint 
destinate spațiului asiatic, a doua 
piață ca importanță a comerțului 
japonez, după cea americană. De re
levat că multiplicarea barierelor pro- 
tecționiste Impuse de Tokio face ca

PENTRU RESTABILIREA RELAȚIILOR DIPLOMATICE
DINTRE JAPONIA Șl R. P. CHINEZA

TOKIO 15 (Agerpres). — Repre
zentanți al organizațiilor japoneze 
pentru promovarea comerțului cu 
Republica Populară Chineză au par
ticipat la o adunare, in cadrul căreia 
și-au exprimat hotărirea dc a de
pune toate eforturile pentru dezvol
tarea prieteniei dintre Japonia și 
China și pentru restabilirea relațiilor 
diplomatice intre cele două țări, a- 
nunță agențiile Kyodo și China 
Nouă.

Luind cuvintul, Sadaji Hagiwara, 
director executiv al Asociației japo
neze pentru promovarea comerțului 
internațional, s-a pronunțat pentru 
extinderea relațiilor comerciale cu 
Republica Populară Chineză.

Intr-o rezoluție adoptată la adu
nare se arată câ una din cele mai 
importante și mai urgente sarcini ale 
poporului japonez o constituie, in 
prezent, dezvoltarea prieteniei dintre 
Japonia și China și restabilirea rela
țiilor diplomatice dintre cele două 
țări.

Printre cei prezenți la întrunire se 
aflau Kenzo Nakajima, președintele 

ședintele C.C. al F.P.L., că, in tele
grama prințului Suvanna Fuma din 
5 iulie 1971, se propune numai o în
cetare a focului in zona Văii Uldoa- 
relor și se respinge realizarea ime
diată a încetării focului pe ansam
blul teritoriului laoțian, ceea ce co
respunde intereselor militare ameri
cane. In condițiile actuale din Laos, 
este perfect posibil pentru părțile 
interesate să ordone o încetare ime
diată a focului pe întregul teritoriu 
laoțian, așa cum s-a procedat in 
1961".

In încheiere, scrisoarea relevă că. 
menținindu-șj poziția cu privire ia 
soluționarea pașnică a problemei 
laoțiene. Frontul Patriotic Laoțian 
este hotărit să continue rezistența, 
să acționeze pentru a face să eșueze 
toate planurile aventuriste ale S.U.A. 
?i ale sateliților lor.

CREȘTEREA PRETURILOR LA 
BUNURILE DELARS CONSUM 
ÎN IANUARIE'FEBRUARIE 1971 
FATĂ DE IANUARIE-FEBRUARIE 
1970 ÎN PROCENTE

tre principalele obiec
tive ale mișcării re
vendicative a clasei 
muncitoare din țările 
capitaliste.
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în importurile Japoniei această re
giune să dețină o pondere de nu
mai 16 la sută.

Ofensiva monopolurilor japoneze 
pe piața țărilor din Asia de sud-est 
se desfășoară pe diverse filiere. In 
Filipine, de pildă, monopolurile ni
pone depistează întreprinderile in 
pragul falimentului, le asanează, iar 
apoi le acaparează, chiar dacă rămin 
sub nume filipinez. După unele esti

mați!, expansiunea Japoniei în Asia 
de sud-est va continua vertiginos, in
vestițiile și creditele nipone urmînd 
să atingă, pină In 1974. nivelul de 4 
miliarde dolari.

„Cind cercetează un viitor parte
ner, tirmelc japoneze sint mai bine 
informate despre acesta decit C.I.A. 
„.Cind se construiește o fabrică nouă, 
pină și ultimul șurub trebuie să fie 
japonez" — iată cum comentează pre
sa unor țări din Asia de sud-est me
todele de penetrație a capitalului ni
pon in economiile statelor respecti
ve. O situație de natură să neliniș
tească serios pe businessman!) ame
ricani și englezi, ale căror profituri 
stoarse din această zonă sint pericli
tate. Produsele americane iși găsesc 
tot mai greu cumpărători pe piața In
doneziei, de pildă, in fața competiti

Congresului național pentru resta
bilirea relațiilor diplomatice japono- 
chincze, Tomomi Narita, președintele 
Partidului Socialist din Japonia și 
Yoshikatsu Takeiri, președintele par
tidului Komci.

SOSIREA LA PEKIN 
A UNEI DELEGAȚII 

PARLAMENTARE FRANCEZE
PEKIN 15 (Agerpres). — Agenția 

China Nouă anunță că o delegație 
parlamentară franceză, condusă de 
Alain Peyrefitte, președintele Comi
siei pentru problemele familiale, cul
turale și sociale a Adunării Națio
nale, a sosit miercuri la Pekin, in
tr-o vizită de prietenie, la invitația 
Comitetului Permanent al Adunării 
Reprezentanților Populari din întrea
ga Chină

în aceeași zi, delegația parlamen
tară a fost primită de Go Mo-jo, 
vicepreședinte al Comitetului Perma
nent al Adunării Reprezentanților 
Populari din întreaga Chină. A avut 
loc o convorbire prietenească, men
ționează agenția.

ORIENTUL APROPIAT
O Incidente între trupele 

iordaniene și fedaini
AMMAN 15 (Agerpres). — Un pur

tător de cuvînt al Ministerului de In
terne iordanian a anunțat joi câ „u- 
nitățile de comando palestinene si
tuate in mai multe localități și po
ziții din sectorul Jerash-Ajloun, in 
nordul Ammanului, au fost evacuate 
spre alte regiuni". El a precizat că 
noile zone in care urmează să se sta
bilească unitățile de comando au fost 
fixate print.r-o înțelegere anterioară 
între fedaini si autoritățile de la 
Amman.

Purtătorul de cuvint nu a făcut nici 
o mențiune directă cu privire la lup
tele care, potrivit surselor palesti
nene, s-au desfășurat joi in tot sec
torul Jerash-Ajloun. Un comunicat 
al Comandamentului general al for
țelor rezistenței palestinene, dat 
publicității la Beirut, anunță câ, la 
15 iulie, a avut loc un atac împotriva 
bazelor de fedaini din sectorul amin
tit. Atacul a fost precedat, in cursul 
nopții, de un tir intens de artilerie 
din partea forțelor regale.

După cum arată A.F.P., noile inci
dente iordaniano-palestinene au fost 
declanșate din cauza neînțelegerii a- 
supra ounctelor în care trebuie să 
staționeze unitățile de comando pe 
teritoriul Iordaniei. Agenția infor
mează că guvernul de la Amman a 
cerut unităților de comando, luna 
trecută, să părăsească pozițiile lor din 
sectorul Jerash-Ajloun. Comanda
mentul palestinean a refuzat să sa
tisfacă această cerere, afirmind că 
noile amplasamente propuse sint ex
cesiv de izolate, lipsite de posibili
tatea unei alimentații convenabile și 
vulnerabile.
• Reuniunea de la Mersa 

Matruh
CAIRO 15 (Agerpes). — In localita

tea Mersa Matruh, de pe litoralul e- 
giptean al Mediteranei, a avut loc joi 
o reuniune la care au participat pre
ședintele R.A.U., Anwar Sadat, pre
ședintele Consiliului Comandamentu
lui Revoluției din Libia, Moamer El 
Gedafi, vicepreședintele Siriei, Mah
moud Al Ayoubi, și Zein Abdel Ka
der, membru al Consiliului Comanda
mentului Revoluției sudaneze. Con
vorbirile au fost consacrate unui 
schimb de păreri privind actuala si
tuație -din Orientul Apropiat.
• Regele Hussein și-a a- 

mînat vizita la Cairo
AMMAN 15 (Agerpres). — Regele 

Hussein al Iordaniei și-a aminat pen
tru o dată ulterioară vizita pe care 
urma s-o întreprindă în R.A.U. la 
23 iulie, a anunțat purtătorul de cu- 

vității ridicate a mărfurilor japone
ze. De asemenea, de cițiva ani, pro
ducția britanică — care cindva de
ținea preponderența absolută pe pia
ța Malayeziei — a fost îndepărtată 
de presiunea desfacerilor japoneze. 
In acest context, este de așteptat o 
„contraofensivă** puternică a monopo
lurilor americane și britanice, care, 
firește, nu sint dispuse să renunțe la 
vechile poziții economice. în S.U.A. 
această contraofensivă a îmbrăcat, 
după cum se știe, forma binecunos
cutei „legi Mills**.

în primul rînd, însă, „invazia ja
poneză" stirnește tot mai mult în
grijorarea oficialităților și cercurilor 
de afaceri din țările Asiei de sud-est. 
în acest sens, ministrul economiei din 

i Tailanda, Bunchana Attakorn, care 
I e departe de a fi un „japonofob**, de- 
I clara recent : „Turiștii japonezi șo- 
' sesc Ia Bangkok cu avioane japone

ze, circulă in autobuze japoneze, iau 
' masa in restaurante japoneze, iși dau 
' Ia curățat rufăria la spălătorii ja- 
i poneze, iar seara se distrează in ba

ruri japoneze... Visteria tailandeză nu 
se alege cu nimic din toate acestea !" 
Ziarul indonezian „OPERAȘI" re
marca un alt aspect cu posibile im
plicații din cele mai serioase : „Ja
ponia a și început să depună efor
turi pe tărim militar în Asia de sud- 
est. Ceea ce înseamnă că prezenta 
Japoniei nu se va reduce numai la 
rolul de comerciant, ci ii va prelua 
și pe acela de jandarm al aces
tei zone. Țările care au cunoscut 
experiența amară a ocupației japo
neze vor privi, fără îndoială, cu 
suspiciune o asemenea prezență...".

Sint puncte de vedere care reflec
tă starea de spirit a maselor largi 
din țările respective, in rir.durile că
rora se afirmă tot mai preg
nant curentul in favoarea unor mă
suri eficace de apărare a economiei 
naționale împotriva monopolurilor 
6trăine ; de stimulare a investițiilor 
de capital autohton, in vederea folo
sirii bogățiilor naționale în interesul 
propriu.

Viorel POPESCU 

belgrad Ședința
Conferinței federale

1

a Uniunii Socialiste 
a Poporului Muncitor
BELGRAD 15 (Agerpres). — Agen

ția Taniug informează că la Belgrad 
a avut loc joi prima ședință a Con
ferinței federale a Uniunii Socialiste 
a Poporului Muncitor din Iugoslavia 
în noua componență. Conferința a 
reales in funcția de președinte al său 
pe Veliko Milatovici. Secretar gene
ral al conferinței a fost ales Aii 
Șukria.

Noul prezidiu este alcătuit din 36 
de membri, cile cinci din fiecare re
publică și cite trei din provinciile 
autonome. După constituirea Confe
rinței federale a U.S.P.M.I., Veliko 
Milatovici a vorbit despre unele sar
cini actuale și rolul U.S.P.M.I.

Membrii Conferinței federale, au 
hotărit in unanimitate ca acest forum 
să propună Skupștinei Federale ca 
Mialko Todorovici, membru al Birou
lui Executiv al Prezidiului U.C.I.. să 
candideze pentru postul de președinte 
al Skupștinei Federale.

vînt oficial al curții regale iorda
niene. Declarația a fost făcută după 
ce Hussein l-a primit pe insărcinatul 
cu afaceri al R.A.U. la Amman. Di
plomatul egiptean, a precizat purtă
torul de cuvint, i-a făcut cunoscut 
suveranului hașemit că „data fixată 
nu va permite președintelui Anwar 
Sadat să-1 primească cum se cuvine 
pe regele Hussein".

Purtătorul de cuvînt a arătat că 
Hussein a acceptat propunerea egip
teană, exprimindu-și dorința de a 
conferi cu președintele Sadat după 
turneul pe care urmează să-l între
prindă in Arabia Sauditâ, Iran și 
emiratele Golfului Persic.

Programul noului guvern islandez
REYKJAVIK 15 (Agerpres).— Noul 

cabinet al Islandei, prezidat de lide
rul partidului progresist. Olafur 
Johannesson. a făcut cunoscut 
miercuri programul său de guverna
re. Principalul punct al acestuia pre
vede revizuirea sau denunțarea acor
dului militar cu Statele Unite si re
tragerea, intr-un interval de patru 
ani, a tuturor forțelor americane sta
ționate la baza de la Keflavik. In 
același timp, insă, guvernul declară 
că Islanda va rămine membră a 
N.A.T.O., adăugind că va urmări cu 
atenție evoluția situației.

Islanda, relevă documentul, spri
jină ideea convocării unei conferințe 
pentru securitatea europeană. Tot
odată, guvernul Johannesson se pro
nunță pentru prezenta R.P. Chineze

agențiile de presă transmit:
Secretarului general al 

O.N.U., U Thant, i-a fost remis joi 
textul proiectului de rezoluție elabo
rat de reprezentanții Ia Națiunile 
Unite a 18 state, printre care și Româ
nia, privind restabilirea drepturilor 
legitime ale Republicii Populare Chi
neze in Organizația Națiunilor Unite, 
inclusiv în Consiliul de Securitate, și 
expulzarea ciankaișiștilor. Proiectul 
de rezoluție urmează să fie prezen
tat la viitoarea sesiune a Adunării 
Generale.

0 nouă condamnare a 
colonialismului. rariie atrica- 
ne membre ale Consiliului de Securi
tate au prezentat un proiect de rezo
luție care „condamnă cu severitate** 
guvernul portughez pentru violările 
repetate ale teritoriului Senegalului 
de către forțe armate portugheze.

Președintele Salvador 
AllGIldG a semnat j°i amenda
mentul constituțional care face posi
bilă naționalizarea industriei cupru
lui. Amendamentul constituțional a 
fost aprobat duminică, in unanimita
te, de către cele două camere ale Con
gresului.

Ciocniri între militari a- 
mericani și țărani sud-co- 
ÎGGîli locali^ea Tongduchon. 
la 40 km nord de Seul, s-a produs 
miercuri o ciocnire intre soldați a- 
mericani staționați in această zonă 
și locuitori sud-coreeni, in urma că
reia patru țărani sud-coreeni au fost 
răniți. Aceasta este cea de-a doua 
ciocnire violentă intre soldați ameri
cani și locuitori sud-coreeni înre
gistrată în cursul unei sâptămini.

După cum informează 
presa din R.D. Germană, 
convorbirile dintre Michael Kohl, se
cretar de stat la Consiliul de Mi
niștri al R.D.G., și Egon Bahr, se
cretar de stat la Cancelaria federală 
a R.F.G., vor fi continuate la 19 iu
lie a.c. la Berlin.

DEZVĂLUIRILE FOSTULUI
ÎN PROBLEMELE

WASHINGTON 15 (Agerpres). - 
James Wadsworth, fost negociator al 
S.U A. in problemele dezarmării, a 
acuzat Pentagonul că de-a lungul a- 
nilor s-a aflat intr-un continuu efort 
de sabotare a unui acord total de 
interzicere a experiențelor nucleare. 
Subliniind că un asemenea acord a 
fost posibil încă in 1958, James 
Wadsworth a acuzat Pentagonul și 
Comisia pentru energia atomică a

PLENARA LĂRGITĂ A COMITETULUI NAȚIONAL 
AL P. C. DIN S. U. A.

WASHINGTON 15 (Agerpres). — 
La plenara lărgită a Comitetului Na
țional al Partidului Comunist din 
S.U.A., Gus Hali, secretar general al 
partidului, a prezentat un raport pri
vind situația internațională și atmos
fera politică internă. Raportul subli
niază că există posibilități pentru a 
determina cercurile conducătoare ale 
S.U.A. să înceteze războiul din Indo
china incă in cursul acestui an. Pen
tru ca aceste posibilități să devină 
o realitate este necesară intensifi
carea mișcării de masă pentru pace.

Referindu-se la campania electora
lă ce se va desfășura anul viitor, Gus 
Hall a arătat că Partidul Comunist

Poporul cipriot 
arc dreptul 

să-și rezolve singur 
propriile probleme

• Partidul A.K.E.L. sprijină 
pe președintele Makarios 
in lupta pentru lichidarea 
planurilor dușmănoase în
dreptate împotriva Cipru
lui

NICOSIA 15 (Agerpres). — O de
legație a Partidului progresist al oa
menilor munci din Cipru (A.K.E.L.), 
condusă de secretarul general al par
tidului, Ezekias Papaioannou, a fost 
primită de președintele Ciprului, 
Makarios.

Comunicatul dat publicității In 
urma intilnirii relevă că, în cursul 
schimbului de opinii asupra proble
mei cipriote, delegația A.K.E.L. a de
clarat „sprijinul deplin al partidu
lui acordat președintelui Makarios 
in lupta pentru lichidarea planuri
lor dușmănoase îndreptate împotriva 
Ciprului, pentru dreptul poporului 
cipriot de a-și rezolva singur pro
priile probleme, fără amestec și pre
siuni străine**.1 

la O.N.U. și iși exprimă acordul cu 
o eventuală participare la lucrările 
acestei organizații a celor două state 
germane.

Actualul cabinet a anunțat că va 
duce o politică externă independentă 
și va promova cooperarea strinsă cu 
guvernele celorlalte state nordice. Pe 
plan • economic, programul relevă că 
Islanda nu va adera la Piața co
mună. ci va încerca doar să nego
cieze anumite acorduri cu caracter 
vamal, si comercial

Cit privește viitoarea sa politică 
internă, guvernul format la 13 iulie 
va lua măsuri pentru blocarea pre
turilor și modificarea sistemului 
bancar în scopul frînării tendințelor 
inflaționiste.

Premierul Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze, ciu 
En-lai, și ministrul ad-interim al 
afacerilor externe, Ci Pin-fei, au 
avut o întrevedere cu Nguyen Duy 
Trinh, vicepremier și ministrul afa
cerilor externe al R. D. Vietnam. Cu 
acest prilej, informează agenția 
China Nouă, a avut loc o convorbire 
cordială, prietenească.

între Bulgaria și Grecia a 
fost semnat un plan de co- 
laborarO culturală Și în domeniul 
științei și tehnicii, valabil pe anii 
1971—1973, relatează din Atena agen
ția B.T.A. Planul prevede schimburi 
de studenti, specialiști și cadre di
dactice, colaborarea in realizarea de 
filme și intre editurile din cele două 
țări, organizarea reciprocă de mani
festări culturale etc.

In cadrul manifestărilor pri
lejuite de împlinirea a 150 de 
ani de la nașterea lui Vasile 
Alecsandri, la Universitatea din 
Tubingen a avut loc o seară li
terară dedicată marelui poet ro
mân. Despre viața și opera lui 
Alecsandri a vorbit dr. Octavian 
Schiau, lector de limbă și lite
ratură română, după care mai 
mulți studenți au recitat, în 
limbile română și germană, ver
suri ale „bardului de la Mir- cești".

Mii de muncitori au ma- 
nifestat străzUe localității vest- 
germane Gelsenkirchen, din Ruhr, 
pentru a protesta împotriva intenției 
proprietarilor fabricilor de sticlărie 
„Delog“ de a restrînge producția, fapt 
care ar produce concedierea a peste 
9 000 de salariați.

NEGOCIATOR AL S.U.A. 
DEZARMĂRII

S.U.A. că au blocat tratativele tn 
acest sens, desfășurind un vast pro
gram de experiențe subterane. Luind 
cuvintul la o conferință de presă, el 
a precizat că actualul acord de inter
zicere a experiențelor nucleare In 
trei medii poate să fie extins și la 
exploziile subterane fără să se aducă 
vreo atingere așa-zisei securități a 
S.U.A. 

din S.U.A. este gata să colaborez» 
cu toate forțele iubitoare de pace din 
țară pentru crearea și lărgirea mișcă
rii in vederea sprijinirii candidaților 
independenți, radicali și comuniști in 
alegerile pentru organele puterii fe
derale și locale.

Plenara a adoptat o declarație spe
cială In care a exprimat sprijinul 
deplin față de noile propuneri ale 
Guvernului Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamului de Sud.

Plenara a hotărit convocarea Con
gresului al XX-lea al Partidului Co
munist din S.U.A., ale cărui lucrări 
se vor desfășura Intre 11 șl 14 fe
bruarie, anul viitor.

COCTEIL OFERIT
DEAMBASADORULROMÂNIEI

EA BUDAPESTA
BUDAPESTA 15. — Coresprl? jn- 

tul Agerpres, Al. Pintea, transmite : 
Joi seara, ambasadorul României la 
Budapesta, Dumitru Turcuș, a ofe
rit un cocteil cu prilejul plecării sale 
definitive din R. P. Ungară. Au luat 
parte Zoltan Komocsin, membru al 
Biroului Politic, secretar al C.C. al 
P.M.S.U., Beresztoczy Miklos, vice
președinte al Adunării de Stat a R.P. 
Ungare, Cseterki Lajos, secretarul 
Consiliului Prezidențial al republicii, 
Borbandi Janos, șef de secție la C.C. 
al P.M.S.U., Korom Mihaly, ministrul 
justiției, Puja Frigyes, prim-adjunct, 
și Nagy Janos .adjunct al ministru
lui afacerilor externe, Degen Imre, 
Papp Lajos și Varkonyi Peter, secre
tari de stat, și alte persoane oficiale.

Măsuri pentru 
dezvoltarea transportului

MOSCOVA 15 (Agerpres). — Co
mitetul Central al P.C.U.S. și guver
nul Uniunii Sovietice au adoptat o 
hotărire privind dezvoltarea bazei 
tehnico-materiale a transporturilor 
feroviare ale U.R.S.S. pe perioada 
1971—1975. După cum transmite a- 
genția T.A.S.S., hotărirea preconi
zează introducerea pe scară largă a 
celor mai noi realizări ale științei și 
tehnicii, a tipurilor moderne de mate
rial rulant, mașini și mecanisme, pre
cum și aplicarea mecanizării com
plexe și a automatizării principalelor 
procese de producție.

C.C. al P.C.U.S.. Consiliul de Mi
niștri și Consiliul Central al Sindi
catelor au hotărit să ridice salariul 
minim și să mărească salariile mijlo
cii ale muncitorilor și funcționarilor 
din domeniul transporturilor ferovi
are.

Aflat în vizită în Israel, 
George Macovescu, prim-adjunct al 
ministrului afacerilor externe, a avut, 
in ziua de 14 iulie, întrevederi cu pri
mul ministru, Golda Meir, și cu mi
nistrul afacerilor externe, Abba 
Eban.

Noi elemente de încor
dare în relațiile anglo-mal- 
tGZG au aPărut, ca urmare a con
tramandării vizitei lordului Carring
ton, ministrul britanic al apărării, în 
Malta. Această aminare se datorea
ză neînțelegerilor ivite în urma t- 
nui mesaj al premierului maltez, Min- 
toff, care a avertizat oficialitățile de 
la Londra că vizita va fi infructuoa
să dacă lordul Carrington nu are re
almente intenția să negocieze. Gu
vernul maltez a calificat amînarea 
vizitei „complet nefondată**.

Libia a rupt relațiile di
plomatice cu Marocul,anun- 
ță corespondentul agenției M.E.N. 
din Tripoli. Libia a solicitat R.A.U. 
să reprezinte interesele sale în Ma
roc. După cum se știe, relațiile libia- 
no-marocane s-au înrăutățit ca ur
mare a recentei încercări de lovitură 
de stat din Maroc.

Trimisul special al pre
ședintelui R.A.U. în Maroc, 
Sabri El Kholi, a avut miercuri o în
trevedere cu regele Hassan al II-lea, 
anunță agenția France Presse. El a 
remis suveranului marocan un mesaj 
din partea președintelui R.A.U., An
war Sadat. La sfirșitul întrevederii, 
Sabri El Kholi a declarat că, în timpul 
convorbirii avute cu regele Hassan 
ai II-lea, au fost abordate probleme 
ale relațiilor dintre cele două țări 
și că discuțiile au fost „extrem de 
satisfăcătoare". El a adăugat că ne
înțelegerile intervenite intre Rabat și 
Cairo, ca urmare a tentativei de lo
vitură de stat din Maroc sint, în pre
zent, depășite.

în cadrul unei conferin
țe de presă, w a avul loc ioi 
la Belgrad, Ana Kovacevici, repre
zentant al Secretariatului de Stat iu
goslav pentru afacerile externe, s-a 
referit, intre altele, la procesul ce a 
avut loc recent la Stockholm, îm
potriva teroriștilor ustași care l-au 
asasinat pe ambasadorul Iugoslaviei. 
„Sentința pronunțată împotriva uci
gașilor ambasadorului Rolovici, al 
căror proces a fost urmărit cu mare 
atenție de guvernul și opinia pu
blică iugoslavă, a spus Ana Kova
cevici. demonstrează hotărirea justi
ției suedeze de a aplica — cel pu
țin față de partîcipanții direcți la a- 
ceastă crimă odioasă — rigoarea ma
ximă a legilor țării".
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