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Prețuirea muncii, simțul datoriei 
sociale la baza educației comuniste

Mărturisesc din capul locului că mi-au 
mers la suflet ideile de mare cuprindere și 
profunzime, dominate de un puternic spirit 
revoluționar, cuprinse in recenta expunere a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu la Consfă
tuirea de lucru a activului de partid din 
domeniul ideologiei și al activității politice 
și cultural-educative. Secretarul general al 
partidului s-a adresat din nou, deschis, 
nouă, comuniștilor, întregului popor cu 
clarviziunea ce-i este caracteristică, subli
niind in magistrala cuvintare rolul deosebit 
de important pe care este chemată să-l 
îndeplinească activitatea ideologică, factor 
activ de progres.

Trăim intr-o societate în care noi. mun
citorii. toți oamenii muncii, indiferent de 
naționalitate, in calitatea noastră de pro
duc? tori ai bunurilor materiale și de pro
prietari ai mijloacelor de producție, pur- 
lam in’.reagc răspundere pentru dezvolta
rea în ritm rapid a bazei tehnico-materialo 
a socialismului, pentru mersul înainte al 
societății noastre socialiste. Experiența do
bândită in măreața operă de construire a 
noii orinduiri din țara noastră ne-a de
monstrat pe deplin că perfecționarea vieții 
economice și sociale presupune, înainte du 
toate, tocmai crearea unui climat temeinic 
al responsabilității, a unei tot mai profunde 
conștiințe a îndatoririlor fiecărui cetățean 
față de societate. Or, judecind lucrurile din 
această perspectivă, nu pot să fiu de acord 
cu acei oameni care caută un mediu căl
duț de lucru, unde, fără eforturi prea mari, 
fără să-și pună in valoare toate cunoștin
țele, întregul potențial profesional de care 
dispun, lucrind cu jumătăți de măsură, cer, 
in schimb, societății indoit sau întreit.

Se știe, și lucrul acesta il simțim fiecare 
dintre noi, că nici un moment partidul 
nostru nu a scăpat din vedere rolul deo
sebit pe care il are cointeresarea materială 
în etapa actuală a construcției socialiste, 
intrucit problema unei repartiții juste a 
fondului de consum intre membrii colecti
vității are o mare importanță intr-o socie
tate a echității. Și prin tot ceea ce a făcut 
in ultimul timp in acest domeniu — mă 
gindesc numai la majorarea generală a 
salariilor și la noul sistem de salarizare a 
cărui aplicare s-a generalizat in cursul 
anului trecut — partidul nostru a dovedit 
că știe să țină seama în mod realist de 
funcțiile complexe ale cointeresării mate
riale. Nu este. însă, admisibil nicidecum 
— și pe bună dreptate a criticat secretarul 
general al partidului asemenea tendințe — 
să se uite aproape complet de către unii 
oameni de rolul deosebit de important al 
conștiinței in înfăptuirea programului par
tidului.

în uzina in care lucrez, am cunoscut 
oameni care, așa cum spunea secretarul 
gem ral al partidului, doreau să primească 
ca mai mult și să dea cit mai puțin so
cietății. Au fost și la noi, in uzina noastră, 
tineri veniți doar să sondeze „pe viu" dacă 
au posibilitatea să lucreze mai puțin și să 
ciștige mai mult. Cei mai mulți, insă, s-au 
convins foarte curind că nu există nicăieri 
ciștig fără muncă, că munca este singurul 
criteriu după care se apreciază omul și 
activitatea sa. îmi aduc aminte cite discu
ții am avut cu fiecare dintre ei. atit 
în organizația de partid, cît și in organi
zația de tineret. Pe cei mai mulți dintre 
acești tineri i-am „dat in grija** unor oa
meni cu experiență bogată in producție și, 
după insistențe îndelungate și repetate, s-a 
rviișit să fie integrați in colectivul uzinei. 
Mulți au reușit să-și ridice nivelul de ca- 
inicare. ceea ce le-a permis nu numai să-și 
îndeplinească normele de producție, ci chiar 
să le și depășească, in mod sistematic. Toți 
acești tineri sînt acum oameni de bază in 
multe sectoare ale uzinei tocmai pentru că 
au înțeles că numai așa iși pot asigura cîș- 
tiguri superioare, că numai astfel iși pot 
îndeplini datoria de onoare de a da socie
tății pe măsura grijii pe care aceasta ne-o 
arată. Alții insă, puțini la număr ce-i drept, 
renunțind să se preocupe de ridicarea nive
lului de pregătire profesională și furați de 
mirajul unui trai comod, au pără
sit uzina, plecind în căutarea unor 
locuri „mai bune**. Consider că orga
nizația U.T.C., comitetul sindical din 
uzină și noi. comuniștii, ne facem în mare 
parte vinovați de dezorientarea lor. care 
putea fi evitată dacă ne-am fi preocupat 
activ de educația lor comunistă și patrio
tică. Acum înțelegem că am greșit orien- 
tindu-ne eforturile numai asupra pregătirii 
profesionale, fără să milităm cu consec
vență pentru dezvoltarea in rindul tinere
tului a unor convingeri și atitudini poli- 

■ tice ferme, bazate pe însușirea temeinică a 
politicii partidului nostru.

Noile condiții sociale in care trăim oferă 
un cadru optim pentru a pune cit mai ri
guros in valoare omul cu întreg potenția
lul său creator, pentru ca fiecare să-și 
aducă din plin contribuția la progresul 
general al societății noastre. Spiritul de 
înaltă răspundere față de construcția so
cietății socialiste ne obligă, ca oameni .și 
cetățeni, ca părinți, să muncim din toate 
puterile pentru înfăptuirea minunatului 
program de înflorire și prosperitate a pa
triei noastre trasat de partid.

Gheorqhe POPA
maistru la Fabrica de mașini-unelte 
și agregate din București

Buna pregătire a educatorilor 
este hotăritoare în opera de formare 

a conștiinței tineretului
în propunerile de măsuri prezentate de 

tovarășul Nicolae Ceaușescu și aprobate de 
Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R.. in expu
nerea secretarului general al partidului la 
Consfătuirea activului de partid din dome
niul ideologiei și al activității politice și cul
tural-educative. am avut cu toții o nouă 
expresie a grijii deosebite pe care o mani
festă partidul nostru pentru continua per
fecționare și uermanen'ul progres ai socie
tății noastre socialiste. Nu poate fi con
cepută dezvoltarea armonioasă a României 
noi. nu pot exista -ealizari remarcabile ne 
plan economic, social, cultural, fără forjarea 
unei conștiințe înaintate, socialiste, a tu
turor celor ce muncesc. Oamenii muncii 
trebuie să acționeze conștient pentru re
zolvarea tuturor problemelor pe care le ri
dică construirea noii orinduiri, să-și fău
rească in mod conștient viitorul.

Fiindcă de două decenii lucrez in mijlocul 
studenților, să-mi fie permis a-mj exprima 
ci te va ui nd uri în legătură cu educarea edu
catorilor, cu alte cuvinte, cu ceea ce noi, ca
drele didactice, avem de făcut pentru ca 
munca noastră de modelare a conștiinței ti
nerilor să dea cit mai bune rezultate.

Este limpede că procesul de predare a 
cunoștințelor profesionale nu ooate fi sepa
rat de procesul general educativ Transmi- 
tind studenților noștri noi cunoștințe de spe
cialitate. trebuie să avem Dermanent in ve
dere și cultivarea acelor trăsături care-i 
pot defini ca oameni înaintați, constructori 
de nădejde ai noii orinduiri : dragostea de 
muncă, simțul resDonsabilitălii sociale, in- 

' teresul profund centru cultură, centru tot 
ce reprezintă valoare si slujește orogresu- 
lui. dorința de a-și consacra toate forțele 
înfloririi patriei socialiste, cauzei progre
sului general Noi trebuie să fim în măsură 
să răspundem micilor si marilor întrebări 
pe care le pun studenții, sâ-i aiutăm să-și 
lămurească orice chestiune care-i preocupă, 
iar la nivelul de cultură si de receptivitate 
pe care-1 au in prezent studenții noștri, nu 
le putem da răspunsuri formale si super
ficiale. Nu putem și nu trebuie să le răs
pundem decit într-un singur fel : corect, cu 
stricta respectare a adevărului, inteligent, 
convingător Desigur insă că toate acestea 
presupun din partea fiecăruia dintre noi un 
susținut efort de autocerfcctionare politico- 
ideoîogică. Nu pot educa pe alții în spiritul 
ideologiei, al principi ilo" socialismului cei 
care ei înșiși nu stăpînesc această ideologie 
și aceste principii. Iată de ce apreciez ca 
deosebit de importantă indicația tovarășu
lui Ceaușescu de a se revedea sistemul de

invătămint politic si de informare politică 
pentru cadrele didactice de toate gradele, 
pentru a asigura mai buna lui organizare, 
creșterea eficientei lui. Pe drept cuvint 
subliniază secretarul general al partidului 
nostru: ..toți profesorii, toți învățătorii tre
buie să fie și specialiști și educatori ; dacă 
nu îndeplinesc ambele condiții, nu pot f« 
promovați in aceste funcții".

O parte integrantă a activității politico- 
educative a partidului o formează răspin- 
direa cunoștințelor științifice, combaterea 
concepțiilor mistice. înapoiate. Există, de
sigur, incontestabil, rezultate pe acest tă- 
rim. la care și-au adus contribuția invăță- 
mintul de partid, consiliile de răspîndire 

< cunoștințelor științifice, universitățile 
populare. Totuși, preocuparea pentru edu
carea ateist-ștlințifică a maselor largi de 
oameni ai muncii, mai ales din mediul ru
ral. este încă insuficientă. Unii consideră 
conferințele pe asemenea teme, activitatea 
brigăzilor științifice drept minore. Este 
necesar de a pune capăt unor aseme
nea concepții, a da acestor activități în
treaga importanță pe care o merită, a eli
mina manifestările de formalism și super
ficialitate care le diminuează eficiența. 
Ar putea fi desigur atrași mai multi inte
lectuali, cadre didactice din invățămintul 
superior și de cultură generală, și chiar 
studenți, care, deplasindu-se sistematic la 
sate, purtînd discuții vii. ținind expuneri 
convingătoare, să ajute la formarea trep
tată, dar trainică a unei concepții științi
fice, materialiste despre lume și societate 
în rindurile maselor largi. Poate mai pu
ține rapoarte, statistici. ședințe și mai 
multe contacte directe, vii cu oamenii, cu 
viața. Credem că este mai ales acum mo
mentul ca cei care in virtutea unei inerții 
nejustificate au minimalizat misiunea de 
modelatori ai conștiințelor, să coboare din 
turnul de fildeș și să-și folosească cu 
maximum de eficiență puterea de convin
gere. talentul de educare.

Personal, consider că am mult de făcut 
in primul rind in mijlocul studenților pe 
care-i instruiesc, căutînd să dublez și mai 
eficient activitatea de pregătire profesio
nala cu cea de educație. în plus. îmi voi 
continua activitatea pe care de ani de zile o 
depun in cadrul universității populare, al 
cărei rol. sint convins, este de mare im
portanță pentru traducerea în fapt a idei
lor cuprinse in propuneri.

Conf. dr. ing. Silviu PUȘCAȘU
Facultatea de electrotehnică, 
Universitatea Craiova

Ov» ■ V Asaptamma 
hotăritoare 
pentru recoltă!
• in județele din sudul țării recoltarea grîului trebuie 
încheiată, iar în cele din nord și zona de deal - inten
sificată. • După seceriș, se impune urgentarea însămîn- 
țării culturilor duble ® Toate fînețele să fie cosite, uscate 

și depozitate cît mai repede !

O reflecție responsabilă asupra produc
ției noastre literare din ultimii ani ne va 
dezvălui, pe Ungă numeroase succese de 
substanță — mărturie a unui organism 
sănătos și activ — și unele neizbinzi -asu
pra cărora, atit scriitorii cit și criticii vor 
trebui să se aplece cu mai mult interes. 
Intr-o dezbatere deschisă, principială, avin- 
du-se in vedere că, incă o dată, prin pro
punerile de măsuri privind îmbunătățirea 
activității pohtico-ideologice. de educare 
marxist-leninistă a membrilor de partid, a 
tuturor oamenilor muncii și prin expune
rea ]a Consfătuirea de lucru a activului de 
partid din domeniul ideologiei și al activi
tății politice și cultural-educative, secreta
rul general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, s-a apropiat de noi, creatorii d_- 
valori spirituale. adresindu-ni-se cu o mare 
și profundă înțelegere.

însemnările acestea iși propun să def- 
neasd si. te cit *a B ptHlbU. si ad - 
c?t*că un singur aspect din cele multe po
sibile. și anume pe acela că unii scriitori 
$i-au construit uneori operele lor pe b :•.« 
unor criterii pe care le-am putea aduna sub 
un termen, nu intru tonii necunoscut, li- 
nind de privire. Cind spun privire. doresc 
să rr.â refer, in primul rind. la văz. la func
ția biologică a ochiului, dar și la i 
mod de a vedea, deci de a ințel*. 
terpreta o anume realitate, de 
P ‘' literatură a „privirii1

apreciată din capul locului ca o 
si ibâ. desprinsă de rolul și func- 
a scriitorului autentic. Pentru eă 
de o atitudine de expectativă 

ai i ta iilor noastre c 
rt1 ci pare la cunoașh 
realități, de o anga 
ubl inie rea unor da 
liu’i. in scopul transformării lor 
1 formarii și educării oonștiin'ui 
muncii in spiritul nou și bin^fă-

• un proces permanent d- innoire 
ire. Ca scriitori comuni.,'i. anja- 

' ajute

realităților, oricit de adultă și de intelec
tuală ar fi aceasta.

Literatura română, de la originile ei. a 
fost o literatură in permanent contact cu 
viața poporului român, o literatură străbă
tută de un puternic sentiment patriotic și 
de un permanent dialog cu marile valori 
umaniste universale. Curentele și școlile 
literare ce caracterizează operele literare 
românești n-au fost niciodată niște împru
muturi artificiale, ci niște comunicări, in 
plan spiritual, ale poporului însuși cu cele
lalte popoare ale lumii. Iar cind s-au încer-

tualizare — poartă sigură deschisă 
către pastișă și împrumut — instaurată 
la unele reviste, este prezentă și în secto
rul editorial, lucrul acesta duci nd nu doar 
la publicarea unor opere literare lipsite de 
un conținut real, ci și la acreditarea lor 
ca valori deosebite, ceea ce a creat o con
fuzie inerentă atit in rindul scriitorilor cit, 
mai ales, al cititorilor.

Revenim, insă, la obiectul strict al aces
tor însemnări. Spuneam că „criteriile pri
virii" — așa cum le înțeleg unii creatori — 
reprezintă o atitudine de expectativă in

„Modele" și „modelele" literare 

au o singură perspectivă: eșecul

fel

Ler

in bine, aJ 
oamenilor 
câtor al ot 
terizatâ de 
și dezvolta— _ 
iați in producerea dc opere care 
efectiv vastului program de forrr. 
tei consLiinție, nu putem concepe 
tură care ar reduc? instrumentele . f. 
de lucru la un asemenea fel de „privire**

cat astfel de „transferuri" exterioare, pro- 
m /tarii lor nu au cunoscut decit eșecul, 
fiind respinși de organismul sănătos al a- 
ce.-tei literaturi, consecvent legală de aspi
ra, nle maselor populare.

Cu atit mai mult. încercarea de a intro
duce. azi, in literatura română anumite 
..mode** și ..modele" din afară nu poate s‘i 
se bucure de succes și r.u poate avea nici 
un fel de ecou in rindul scriitorilor adevâ- 
rați. O astfel de atitudine nici nu carac
terizează. de altfel, structural Literatura ro
mână contemporană. Dar nu avem dreptul 
să negăm că astfel de împrumuturi se fac. 
totuși, simțite in unele opere literare și nu 
putem ascunde nici atitudinea de promovare 
a lor in multe din revistele noastre de 
specialitate.

Motivele care au determinat o astfel de 
situație vor constitui, probabil, obiectul 
unor dezbateri scriitoricești ; nu voi insista 
d«? aceea, aici, asupra lor și nici nu voi 
apela în aceste însemnări la exemplificări 
concrete. Voi observa doar că falsa intelec-

fața realităților contemporane românești. 
Un lucru, credem, este clar : a privi in 
acest fel viața înseamnă a vedea doar din 
afară. Ochiul devine, in acest caz un fel 
de lentilă care ‘înregistrează cu precizie 
(de aici, apărătorii expectativei pot vorbi 
oricind despre obiectivitate...) subiecte lite
rare. dar neadîncind cercetarea dinlăuntru 
a unui astfel de subiect, produsul literar 
nu poate fi decit fără viață. Artificiul acesta 
este caracteristic, in primul rind. așa-zisu- 
lui „nou val", perimat de mult, acasă la el, 
întreținut incă de unii scriitori și exportat 
acolo unde acest export a fost posibil. 
Scriitorii noștri, in genere tineri sau foarte 
tineri, l-au acceptat ca atare, iar propovă
duitorii lui s-au sprijinit pe o interpretare 
mult prea personală și unilaterală a noțiu
nii de libertate de creație. Din acest punct 
de ved'Ve consider de mye însemnătate 
teoretică și practică definirea limpede, fer
mă a modului cum trebuie înțeles conceptul 
libertății de creație in recenta expunere a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu : „Sintem

pentru diversitate de stiluri și forme în 
creația literar-artîsiiciL har, așa cum ani 
spus și mai înainte, concepția, ideologia 
trebuie să fie una singură — ideologia și 
concepția revoluționară a clasei muncitoare. 
Arta trebuie să servească unui singur scop: 
educației socialiste, comuniste. în acest 
sens, sintem pentru cea mai largă liber
tate de creație, pentru cea mai largă ex
primare a imaginației, dar în spiritul con
cepției noastre despre lume și viață. Cred 
că este clar !**.

Este, intr-adevăr, foarte clar. Numai că 
unii scriitori, unii lucrători din redacții de 
reviste literare sau de edituri au reținut 
uneori in activitatea lor cotidiană doar pri
ma parte din textul documentelor care defi
neau modul nostru de a înțelege libertatea 
de creație. în numele diversității de stiluri 
și forme s-au elogiat nu o dată opere slabe, 
fără valoare sau greșit construite. Și in nu
mele acestei diversități a apărat și „literatu
ra privirii", cum am numit, de fapt, litera
tura refugiului, a unui adevărat paradis 
pentru scriitorii fără talent.

Mecanismele acestei literaturi nu sint 
atit de simple și nici nu s-au manifestat 
intr-o atit de pură expectativă, cum in
tenționat am simplificat mai sus pentru 
o mai exactă înțelegere. Operele literare 
care l-au acordat credit le-au complicat, 
bineînțeles, dezvoltindu-le intr-o direcție 
sau alta, conform capacității creatoare, ta
lentului .și concepției unor creatori despre 
lume.

Niciodată, insă, literatura aceasta nu și-a 
prepus prezentarea realității cu datele ei cele 
mai profunde și nici n-a conceput o antolo
gie a existenței umane in prezența fertilă 
a unui ideal de progres social și material. 
Dimpotrivă, pentru unii din reprezentanții 
ei arta este un scop in sine (Robbe-Grillet), 
un mod de a-ți petrece timpul inutil, ur
mărind disecția ostentativă, pină la ultimul 
nerv, a sentimentelor (Natalie Sa>-aute) 
sau a actelor psihice (Butoi). Un astfel de 
produs literar, viciat de privire, nu merge 
niciodată la esență, cea care este dotată cu 
o existență mult mai profundă decit fe-

Darle NOVACEANU

In aceste zile, lucrările agricole de 
vară cunosc un ritm maxim. Cerea
lele păioase au dat in copt nu numai 
in sud, ci și in nordul țării. Acum, 
toti oamenii muncii din agricultură 
— cooperatori. lucrători din I.A.S. și 
S.M.A. — intr-un efort comun, des
fășoară din plin marea bătălie a 
stringerii recoltei, eliberează terenu
rile in vederea insâmințariJor cultu
rilor succesive. Timpul favorizează 
desfășurarea acestor lucrări. în săp- 
tămma care a trecut, vremea a fost 
excepțional de călduroasa, iar după 
ploile de scurtă durată, semnalate 
îndeosebi in sudul Moldovei și sud- 
estul Transilvaniei, vremea s-a ame
liorat din nou. Ca urinare a bunei 
organizări a muncii, a lolosirii din 
plin a forței de munca și a utilaje
lor. in cele maj multe întreprinderi 
agricole de stal și cooperative agri
cole de producție s-a realizat și de
pășit viteza zilnică de lucru.

In seara zilei de 16 iulie, la Mi
nisterul Agriculturii, Industriei Ali
mentare, Silviculturii și Apelor au 
fost centralizare noi date privind 
desfășurarea lucrărilor agricole c.e 
vată. Rezultă că ’■ecoltarea orzului 
s-a încheiat, cu-excepția unor supra
fețe mici din nordul țării, unde plan
tele au ajuns la maturitate mai târ
ziu. Tot piilâ la data respectivă, griul 
a fost strins de pe aproape 1200 00(1 
hectare, ceea ce reprezintă 59 la sută 
din suprafețele cultivate in întreprin
derile agricole de slat și 46 la sută 
in cooperativele agricole. Față de 
anul trecut, lucrările sint mult mai 
avansate, la aceeași dată griul fiind 
recoltat în oroporție de 40 la sută 
în întreprinderile agricole de stat și 
25 la sută in cooperativele agricole. 
Aceasta se datoreste nu numai fap
tului că cerealele au ajuns la matu
ritate mai repede, cit mai ales măsu
rilor judicioase luate in unitățile a- 
gricole in vederea organizării te
meinice a muncii, sprijinului con
cret și eficient acordat de organele 
centrale si locale de partid, de stat 
și agricole. Merită evidențiate rezul
tatele deosebite obținute in co one na
tivele agricole din județele Olt. Dolj și 
Timiș, unde griul a fost recoltat de 
pe 82—72 la sută din suprafețele cul
tivate. Lucrările sint avansate si in 
județele Tulcea, Mehedinți și Caraș- 
Severin. De asemenea, in întreprin
derile agricole de stat din iudețele 
Dolj. Timiș. Tulcea. Arad. Mehedinți, 
recoltatul griului s-a făcut ne 91—70 
la sută din suprafețele cultivate.

Sâptămîna în care intrăm este bo- 
tărîtoare pentru încheierea recoltatu
lui in Județele sudice si intensifica
rea lui în cele din nord și zona de 
deal. Dintre județele situate în cri
ma zonă, adică cea sudică, procentul 
cel mai scăzut la recoltare — 54 la 
sută — se consemnează in județul 
Constanta. Este adevărat că aici se 
cultivă o suprafață mare cu grîv, 
peste 100 000 ha. dar există și o do
tare corespunzătoare in utilaje agri
cole. iar în ultimele 10 zile timpul a 
foșt excepțional de călduros. Pentru 
grăbirea secerișului și evitarea pier
derilor prin scuturare, se impune 
creșterea vitezei zilnice de lucru, 
care, la rindul ei. depinde de folosi
rea cu randament sporit a combi - 
nelor. preselor de balotat si a mij
loacelor de transport. Lucrările tre
buie intensificate si in unele județe 
din zona a doua, printre care Dîm
bovița, Argeș. Prahova, unde recol
tatul griului s-a făcut, pină la 16 iu

lie. pe mai puțin de 40 la sută din 
suprafețe.

Cerealele au dat in copt și in jude
țele mai nordice, incit la această dată 
întreaga țară este antrenată in ma
rea bătălie a stringerii recoltei. Pen
tru ca această lucrare să fie înche
iată la timo se cere ca toate utila
jele — combine, prese de balota:, 
mijloace de transport etc — precum 
și forța de muncă să fie folosite ciț 
mai bine, pentru ca in timpul cel mai 
scurt întreaga recoltă să ajungă in 
magazii. Se cere, de asemenea, mu
tarea operativă a utilajelor de recol
tat din unitățile in care s-a terminat 
de strins recolta in cele unde seceri
șul este întirziat. In această privință, 
direcțiile agricole județene, condu
cătorii întreprinderilor agricole de 
stat și ai stațiunilor de mecanizare a 
agriculturii să procedeze cu cea mei 
mare operativitate, astfel incit uti
lajele să lucreze neîntrerupt pină la 
terminarea campaniei.

O deosebită atenție trebuie acor
dată. în continuare, insamințării cul
turilor succesive oe terenurile elibe
rate de cereale. Pină la sfirșitul săp- 
tăminii trecute au fost insămințate 
cu porumb pentru boabe și ma^ă 
verde, cu diferite furaje și legume 
peste 425 00U ha. ceea ce reprezintă 
69 la sută din suprafața planificată in 
întreprinderile agricole de stat si 37 
la sută in cooperativele agrioole. Coo
perativele agricole din județul Olt au 
insamințat culturi succesive pe în
treaga suprafață prevăzută — 37 000 
ha. Rezultatele de pină acum la insă- 
mirițarea acestor culturi continuă să 
fie insă sub posibilitățile de care dis
pun unitățile agricole. Se apropie 
termenul limită in care mai pot fi 
executate cu șanse de reușită aceste 
lucrări, ceea ce impune urgentarea 
însămințărilor astfel ca să se reali
zeze întreaga suprafață stabilită.

Din datele centralizate la minister - 
rezultă o situație nesatisfăcătoare in 
ceea ce privește cositul finețelor na
turale. Am avut o primăvară cu pre
cipitații multe, ceea ce a făcut ca iar
ba să crească din abundență. Pentru 
obținerea unor fînuri de bună cali
tate și asigurarea pe această cale a 
furajelor necesare, se cere ca toate 
finețelc să fie cosite, uscate și depo
zitate cît mai repede. Timpul se 
menține călduros, ceea ce permite 
uscarea rapidă a finului. Cu toate a- 
cestea, pină la sflrșitul săptămimi 
trecute, în cooperativele agricole se 
recoltaseră numai 51 la sută din su
prafețele cu finețe naturale. Această 
lucrare este întirziată îndeosebi in 
județele Buzău, Prahova. Dîmbovița. 
Galați. Vrancea. Maramureș etc.

Faptul că ne aflăm intr-o perioa
dă de virf in ce privește desfășurarea 
lucrărilor agricole, impune ca in fie
care unitate agricolă munca să fie 
organizată temeinic, pină in cele mai 
mici amănunte. Organele agricole ju
dețene să rezolve operativ toate pro
blemele care se ridică in legătură cu 
recoltarea cerealelor. transportul si 
preluarea operativă a acestora la ba
zele de recepție. De asemenea,. orga
nele și organizațiile de partid, des- 
fășurînd o susținută muncă politică in 
rindul oamenilor muncii din agricul
tură. să cultive in rindul tuturor coo
peratorilor si mecanizatorilor simțul 
conștiinței socialiste, convingindu-i 
de necesitatea stringerii cu grijă o 
fiecărui bob și desfășurării in cele 
mai bune condiții a celorlalte lucrări 
de sezon in agricultură.

SPORT

(Continuare in pag. a IlI-a)

• TENIS. Echipa României - în semifinalele inter- i 
zone a!e „Cupei Davis" © BALCANIADA DE CICLISM 
de la Sofia (corespondență specială) ® FOTBAL. Tra- 
gerea la sorți pentru grupele preliminariilor campio- ț 

J natului mondial (
Alte țtlrl din tară ;l de peste hotare — tn pag. a Il-a J
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actualitatea culturală
SCENA FESTIVALUL SLĂNICULUI

• RADIO TELEVIZIUNEA ROMA
NS ȘI COMITETUL Dl STAI PEN
TRU CUI TURK Șl VRIA prezintă 
cu prilejul aniversării a 150 de ani 
triol Vasile AJrcsandri recitalul 
..Portul care cînlă a patriei mărire" 
(marți 20 iulie, o-a 20, in sala de 
concerte a Radiodifuziunii din strada 
Nuferilor 62—64).

Recită : Costnche Anlonîu, George 
Cal borcan u, artiști ai poporului. Dina 
Cocea, Ion Mania, Dan Nas ta. ar
tiști emeriti, Violeta Andrei. George 
Paul Avram. Leopoldina Bălănuță. 
Simona Bondoc. Mi hai Dog.aru, So
rin Gabor, Gh. lonoscu-Gion, Silvia 
Pnpovici. Maziri Popovici, Elena Se
reda. Mihai Velo^scu.

Cintă Orchestra de studio a Radio- 
televiziunii. Dirinr : losd Conta, ar
tist emtrit. Soliști : Ion Voicu. artist 
al poporului. Magda lanculescu. ar
tistă emerită : Corul Madrigal, diri
jor : Marin Constantin, artist emerit; 
Corul „Rapsodia" — maestru de cor 
A. Goreaev-Soroceanu.

Scenografia : arh. Armand Crin tea. 
Regia : Paul Stratilat. artist emerit.

• TEATRUL RADIOFONIC pre
zintă in cursul acestei sâptămini 
patru Piese ale lui Vasile Alccsandri.

— „Despot Vodă’ intr-o distribuție 
care cuprinde pe George Vraca, 
George Calborea.au, Ionescu Gion. 
Nucu Dumitriu. N. Neam tu Ot tonei, 
C. Morțun. Ion Manta si alții (azi, 
luni ora 20.25, programul I).

„Miile director" sau „Mania postu
rilor". cu : Ion Lucian. Silvia Dumi
trescu Tim i că. Alexandra Polizu, 
Gri gore Vasiliu Birlic etc. (miine, 
marți. 20 iulie, ora 20,30, progra
mul UD.

..Fintina Blanduzici". Interpreți : 
George Vraca. V. Maximi'iah. Aurel 
Athanasescu. Nicolae Gărdescu etc. 
(miercuri. 21 iulie, ora 20,15, pro
gramul II).

„Ovîdiu". Interpreti : George Vra
ca, Fory Etter le. Ileana Predescu 
Eugenia Bădulescu, Ionescu Gion si 
alții (vineri. 23 iulie, ora 9,45 pe 
programul II).

• In plin sezon estival activitatea 
teatrală continuă. Ni se anunță nu
meroase premiero sau spectacole in 
pregătire.

Dintre premiere anunțăm :
..Interesul general*', de Aurel 

Baranga. la Teatrul dramatic „Ba- 
covia" din Bacău.

..Mătrăguna" de Machiavelli, la 
Teatrul dramatic din Baia Mare 
Regia : Magda Bordeianu.

Ieri a început la poalele Ciucului 
cea de-a 4-a ediție a Festivalului Sil
nicului Moldovei. Mii de artiști ama
tori. cercetători. oameni do cultura șt 
arfă din 19 județe ale țării și-au dat 
întilnirc in piioreasca stațiune bal- 
nvo-cllmaterică pentru a se întrece 
in ci a tec și joc, timp de o săptăminâ. 
Festivalul a debutat cu o grandioa
sa paradă a portului popular, a ve
chilor și noilor meșteșuguri și mese
ni de pe aceste meleaguri la care au 
luat parte aproape 200 de formații 
artistice și un mare număr de care 
alegorice. A urmat apoi deschiderea 
iarmarocului, vernisajul expoziției 
d? artă „Peisajul montan in plastica 
romanească", festivalurile de cintece 
și dansuri prezentate de formațiile 
artistice din județele Suceava, Boto
șani. Galați, Ilfov, Buzău și Bacău, 
concursul ansamblurilor folclorice și 
o demonstrație de gimnastică sus
ținui.! de elevii liceului de speciali
tate din municipiul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej.

Mai bogat ca oricind, festivalul din 
acest an programează 8 concursuri 
artistice la care participă mari an
sambluri, fanfare, teatre populare, 
brigăzi artistice de agitație, la care 
se prezintă vernisajele unor expozi
ții de artă populară, o galerie de 
filme folclorice, recitaluri de poezii. 
Tot in cadrul festivalului va avea 
Ioc și simpozionul cu tema : „Fol
clorul, literatura și artele din pers
pectiva actualității" la care își vor 
aduce contribuția personalități mar
cante ale vieții culturale și artistice 
din întreaga țară.

Participant!! la festival au adoptat 
textul unei telegrame adresate 
Comitetului Central al partidului, to
varășului Nicolae Ccaușescu, in care 
se spune, printre altele : Cei peste 
10 000 de oameni ai muncii, artiști 
amatori, oameni de cultură și artă, 
alături dc întregul popor, salutăm cu 
deosebită bucurie propunerile dum
neavoastră aprobate dc Comitetul 
Executiv al C.C. al P.C.R., precum 
și ampla expunere pe care ați fă
cut-o la consfătuirea cu activul din 
domeniul ideologiei.

Ne exprimăm profunda noastră a- 
deziune față de măsurile . stabilite, 
fiind ferm convinși că ele vor dina
miza întreaga noastră activitate, în
deosebi munca pe tărîmul cultural- 
artistic din țara noastră. Ca oameni 
care nc-am consacrat răspîndirii fru
museții cintecului și jocului popular 
românesc, noi vedem in măsurile sta
bilite un program concret de ridica
re pe noi trepte a creației cultural- 
artistice.

Conștienți de răspunderea ce o im
plică faptul că beneficiarii activității 
noastre artistice sint masele largi de 
oameni ai muncii, sîntem hotăriți să 
muncim cu abnegație pentru a putea 
răspunde înaltelor exigențe ideolo
gice și artistice ale publicului nostru, 
să aducem mesajul umanismului so
cialist spre inimile și mințile spec
tatorului, să contribuim la formarea 
sentimentelor nobile ale omului nou 
al epocii noastre.

Gheorghe BALTA 
corespondentul „Scînfeii"

Plecarea delegației 
Comitetului orășenesc 
Budapesta al P.M.S.U.

Delegația dc activiști ai Comitetu
lui orășenesc Budapesta al P.M.S.U.. 
condusă d<? Nagy Richard, secretar a' 
Comitetului orășenesc Budapesta al 
P.M.S.U.. deputat in Adunarea do 
Stal, membru al Consiliului popular 
al Budapestei, care, la invitația Co
mitetului municipal București nl 
P.C.R. a făcut o vizită prietenească 
de schimb de experiență in tara noas
tră, a plecat duminică spre patrie. 
La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost salutați dc Vlrgll Ca- 
zacu și Dimitrie Ancuța, secretari ai 
Comitetului municipal București al 
P.C.R., do activiști de partid. Au fost 
de față membri ai ambasadei R.P. 
Ungare la București. (Agcrprcs)

Vizitele directorului 
general al F.A.O.

Directorul general al Organizației 
Națiunilor Unite pentru Alimentație 
și Agricultură (F.A.O.), Hendrick Ad- 
dcke Boerma, și Gerardo Bildeshein, 
reprezentantul regional F.A.O. pen
tru Europa, care se află in țara 
noastră la invitația vicepreședintelui 
Consiliului de Miniștri și ministru 
al agriculturii, industriei alimentare, 
silviculturii și apelor, Iosif Banc, au 
vizitat simbătă Institutul agronomic 
din Cluj, ferma de cai de rasă de 
Ia Simbăta de Jos, precum și obiec
tive turistice din Âlba-Iulia, Sibiu și 
Făgăraș. Duminică dimineață au fost 
vizitate castelul Bran, noi cartiere, 
monumente de artă din orașul Bra
șov, precum și stațiunea Poiana Bra
șov. în timpul călătoriei oaspeții au 
fost însoțiți de Filip Tomulescu, șe
ful Departamentului silviculturii, vi
cepreședinte al Comitetului național 
F.A.O. (Agerpres)

Soli ai unei arte cu vechi tradiții

Spectacolele Ansamblului 
folcloric din R. P. Albania

Cronica zilei
Delegația municipalității orașului 

Lusaka, condusă de F. Chlrwa. pre
ședintele consiliului municipal al 
capitalei zamblene, care se află în 
țara noastră la invitația Consiliului 
popular al municipiului București, 
a vizitat simbătă și duminică lito
ralul. La sediul Consiliului popular 
al municipiului Constanța oaspeții 
au avut o întrevedere cu Petre Ni
colae, primarul municipiului, și cu 
alți membri ai comitetului executiv 
al consiliului popular municipal. 
Oaspeții zambicnl au vizitat muzeul 
de arheologic și edificiul roman cu 
mozaic alo orașului, precum și sta
țiunile balnco-climaterice dc pe li
toralul românesc. în cinstea delega
ției municipalității orașului Lusaka, 
primarul municipiului Constanța a 
oferit un dejun. Duminică după- 
nmiază delegația a plecat spre Bucu
rești.

* ★

Ansamblul folcloric „Dorulcțul" al 
Casei dc cultură a studenților din 
Craiova a plecat duminică in Iugo
slavia pentru a participa la Festi
valul și concursul internațional de 
folclor ce se desfășoară la Skoplje, 
intre 19 și 25 iulie. La această primă 
confruntare internațională, ansamblul 
studențesc craiovean are înscrise în 
repertoriul său jocuri populare olte
nești, bănățene, din Țara Oașului și 
din Moldova, iar soliștii vocali — 
melodii din aproape toate zonele 
folclorice ale țării.

★

In pitoreasca comună Săliște din 
județul Sibiu a avut loc duminică 
dimineața festivitatea de deschidere a 
taberei republicane de pionieri cu 
participare internațională. Timp de 
două săptămini aici se va desfășura 
finala concursului republican al mi
cilor racheto și aeromodeliști.

(Agerpres)

150 de ani de la nașterea scriitorului
KARL-WILHELM VON MARTINI

Acum 150 de ani, la 11 iulie 1821, 
s-a născut la Lugoj Karl-Wilhelm 
von Martini, unui din cei mal de sea
mă prozatori de limbă germană ai 
Banatului. Copilăria și-a petrecut-o 
la Mehadia, unde-șl avea pe atunci 
garnizoana tatăl său, medic militar, 
șl la Timișoara, unde a urmat gim
naziul. Numeroasele drumeții prin 
plaiurile natale și prin Oltenia i-au 
prilejuit de timpuriu contactul cu 
populația românească, din rindurilc 
căreia se recrutau majoritatea re
gimentelor grănicerești. Cele trăite 
și văzute aveau să-și găsească întru
chiparea în romanele, povestirile șl 
scrierile memorialistice de mai tir- 
ziu.

După absolvirea școlii de ofițeri 
a fost numit in 1841 profesor de ma
tematici la școala grănicerească de 
cădeți de la Caransebeș. Cițiva ani 
mai tirziu, Ia Pesta, a luat con
tact cu cercul de pașoptiști, gru
pați în jurul ziarului „Pester Zdi- 
tung" și din care făcea parte, între 
alții, poetul sebeșan Josef Marlin 
(1828—1849) și timișoreanul Georg 
Klapka (1820—1892), viitorul general 
al trupelor revoluționare. După mar
tie 1848, Martini a fori mereu in 
preajma unor personalități de frun
te, ca de exemplu Kossuth Lajos. 
Despre cele observate și trăite în 
furtunoșii ani 1848—1049 avea să scrie 
in cele dou# volume „Imagini din 
viața de hon văd” (1851), care s-au 
bucurat de o mare popularitate.

In 1850 devine la Praga redactor al 
„Foii constituționale pentru Boe- 
mia“, fără a-și renega crezul progre
sist. In 1853 preia conducerea zia
rului „Grazer Zeitung" ; sub redac
ția lui Martini, pînă în 1866, acest 
periodic, inițial oficios, devine o pu

blicație dc largă Informare și do 
orientare democratică, concretizată 
mai ales in suplimentul literar „Ob
servatorul atent", in coloanele că
ruia el publică între altele, „Schițe 
bănățene** (1858), pline de dragoste 
pentru meleagurile sale natale. In 
perioada cit a stat la Graz, Martini 
a publicat scrierea memorialistică 
„Viața unui ofițer grănicer" (1854), 
al cărei erou colectiv este în mare 
măsură populația românească. In 
romanul „Desțelenltor șl oștean *, 
imagini și povești din Banat" 
(1854/5), Martini evocă viața aspră 
a imigranților șvabi în secolul al 
XVIII-lea și lupta dusă in comun cu 
românii împotriva năvălitorilor turci 
și a calamităților naturale. Ultimul 
roman al lui Martini : „Acum o sută 
de ani" (1864) constituie o încercare 
de a evoca situația grea a păturilor 
productive din sud-vestul Germa
niei, datorită racilelor stăpinirii feu
dale.

După mai mulți ani de funcționare 
in cadrul Biroului de presă de la 
Viena, Martini preferă să se retragă 
în localitatea balneară din apropie
rea capitalei, unde poate scoate pe
riodicul independent „Badner Frem- 
denblalt". într-o suburbie a Ba- 
denului, moartea il surprinde la 22 
iunie 1885 in plină activitate.

Prieten al poporului român, pre
ocupat de problema bunei convie
țuiri a oamenilor, indiferent de na
ționalitate, cărțile și articolere . lui 
Martini — unele semnate Cari Wilm 
sau numai cu inițialele K. M. — 
constituie mărturii ale unui spirit 
democratic care domină cele mai 
bune tradiții ale culturii germane 
din România.

Heinz STANESCU
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TENIS „CUPA DAVIS"

Premieră cinematografică
Prinîre filmele acestei săptămini 

vom putea viziona in premieră :
..CUM AM DECLANȘAT AL DOI

LEA RĂZBOI MONDIAL" — copro
ducție a studiourilor din R.P. Polonă 
si U.R.S.S. Scenariul: Tadeusz Chmie- 
k-wski după romanul lui Kazimierz 
Sla winski, ..Aventurile soldatului Do- 
las". Imaginea : Jerzy Stawicki. Mu
zica.: .Jerzy Matuszkțewicz. Printre 
interpreți,; Marian KociniaK, Wirgi- 
liusz, Gryn, Emil Karewicz.

„Republică, 
măreață vatră"

Comitetul județean pentru cultură 
ji artă Botoșani, in colaborare cu 
comitetul județean U.T.C. au orga
nizat un amplu concurs — ..Repu
blică, măreață vatră" — care va an
grena formațiile corale ale tuturor 
■aminelor culturale din județ. Con- 
: ursul se va desfășura in trei eta
je : etapa I pinâ la 30 septembrie, 
■e va organiza la nivelul fiecărei co- 
nune : etapa a II-a intre 1 octom- 
>rie și 15 decembrie, va fi organi
zată in șase centre, iar etapa a 
II-a va reuni la Botoșani in ziua 
ie 30 decembrie 1971 formațiile co
aie promovate la cele 6 centre de 
joncurs din etapa a II-a. Juriul con- 
ursului va urmări indeosebi inter
pelarea unor creații care să oglin- 
lească viața nouă, dragostea față de 
>atrie și de partid, sentimentele de 
tace și prietenie, precum și lucrările 
irin care să se valorifice folclorul 
scai. (Corespondentul „Scinteii", 
». Zamfircscu)

Ne-a vizitat recent 
Ansamblul folcloric din 
R. P. Albania, susți- 
nind citeva spectacole 
de mare succes in țara 
și in Capitală, aducind 
mesajul unei arte cu 
adinei tradiții, al fru
museții și înțelepciunii 
cintecului și dansului 
popular.

Ascultînd muzică al
baneză, sonoritățile iți 
par de mult cunoscute. 
Melodiile larg depăna
te, cantilene de roman
ță, ritmuri frinte... 
toate se înmănunchea
ză, se răsfiră, apoi iar 
se string in buchete 
discret colorate. Cele 
două spectacole ale An
samblului folcloric din 
R. P. Albania, ansam
blu condus de Roland 
Cene, dirijat de Mark 
Kaftalli, au fost înde
lung aplaudate. Artiș
tii albanezi, așa cum 
au ?i declarat, au dorit 
o formulă simplă de 
prezentare, fără ara
bescuri, astfel incit cîn- 
tecul și dansul să a- 
jungă nestingherite la 
spectatori. Un băiat iu
bește o fată ; fata ii 
împărtășește gindurile... 
Melodiile de dragoste 
au profunzimea expri
mării directe, a confesi
unii tainice. Cintă fe
tele îndrăgostite, cintă 
tînărul clin de speran
ță. „Vino, Gjyle", spu
ne Hysen Koția, che- 
mindu-.și iubita. Ochii 
„iubitului meu sint ca 
razele strălucitoare ale 
soarelui" — declară 
Va<?e Zela. Există in 
cîntecul albanez de dra
goste o evidentă notă 
de optimism. Formulele 
declarative sint limpezi, 
sint ca o permanentă 
invitație la sinceritate.

Am ascultat cu inte
res cintecele închinate 
partidului, acea impre
sionantă melodie care 
istorisea despre „munții 
care se bucură" cînd 
conducătorul poporului 
albanez, Enver Hodja, 
poposește printre ei. 
„Flacăra și zăpada", 
melodia preferată a 
talentatei soliste Vațe 
Zela, un „cintec pen
tru patrie", descrie cu 
vibrație frumusețea pei
sajului montan al Al
baniei. Dacă tinăra 
Kleopatra Skarșo — so
listă a Teatrului de 
estradă din orașu] Vlo- 
reș, aduce aerul de 
prospețime, de vioiciu
ne. alături de ea Bik 
Ndoja, solist cu expe
riență, oferă interpre
tări molcome, sfătoase. 
S-au impus și tălmăci
rile Luizei Papa, sensi
bilitatea, muzicalitatea 
ei, nervul atacării me
lodiilor ritmice, ca „Ba
te gaida, gaidagi", agi
litatea cu care Gjeke 
Toma cintă la cifteli 
(instrument asemănă
tor mandolinei) sau la 
frunză. sunetul cald al 
clarinetistului Jorgo 
Roze in visătoare ro
manțe... Trio-ul de dan
satori. compus din 
Leonora Musha, Xhcvat 
Fana, Izet Dandeshi. în 
cele citeva apariții (a- 
minlim mai ales Dans 
din Peshkopise și „Ma
rea sărbătoare") a fost 
de asemenea convingă
tor. a conturat acele 
specifice îmbinări ale 
pasului de dans cu bă
taia tobei, cu jocul e- 
șarfelor, cu „bătutul pe 
loc", sacadat.

De un deosebit suc
ces s-au bucurat, de

asemenea. citeva me
lodii românești exce
lent interpretate de ar
tiștii albanezi, care au 
ținut să aducă astfel un 
omagiu artei noastre, 
cintecului popular ro
mânesc.

Un spectacol de fol
clor este un spectacol 
al cintecului și dansu
lui. este un spectacol 
de culoare. Privind cos
tumele artiștilor alba
nezi nu se poate să nu 
fie remarcată transpu
nerea notei de simpli
tate, de decență a mu
zicii și jocului în vest
minte. Dc la fotele și 
ilicele bogat ornate cu 
argint ale fetelor și Di
nă la salbe și podoabe 
prinse in păr. de la pa
pucii tradiționali și pină 
la elegantele cape ale 
băieților — cromatica 
este moderată, dispusă 
parcă gradat.

Artiștii albanezi au 
dorit să ne ofere un 
mănunchi de melodii și 
jocuri din interesantul 
lor folclor. Contribuind 
la mai buna cunoaștere 
a țărilor noastre, a ar
iei puse in slujba omu
lui, a ideii de frumos, 
spectacolul solilor artei 
albaneze a avut calita
tea exprimării sincere, 
directe, a unei confe
siuni autentice despre 
preocupări și aspirații 
adine omenești, despre 
viața nouă care s-a a- 
firmat pe meleagurile 
Albaniei, despre uri 
univers spiritual supe
rior. legat indisolubil de 
realitățile noi, socia
liste ale unei țări prie
tene.

Smaranda OTEANU

o SUPERIORITATE ABSOLUTĂ A SPORTIVILOR NOȘTRI
• Șl MĂRMUREANU L-A ÎNTRECUT PE BUNGERT

Așadar, meciul România—R.F. a 
Germaniei, contind pentru finala 
grupei B a zonei europene a „Cupei 
Davis", s-a încheiat, consemnind 
încă o victorie a reprezentanților 
noștri în prestigioasa competiție. 
Pentru amatorii de statistică spor
tivă să amintim că este al 15-lea 
meci ciștigat de către această for
mație care, in fapt, este alcătuită din 
Ilie Năstase și Ion Tiriac, ceilalți 
componenți evoluînd do regulă după 
ce victoria este asigurată de către 
primii doi oameni ai echipei.

Cîștigarea grupei B, calificarea în 
semifinalele inter-zone și, probabil, 
în semifinalele „Cupei Davis" (foarte 
întortocheat este drumul spre Chal
lenge-round...) constituie o nouă re
afirmare a valorii echipei noastre 
reprezentative de tenis, prezentă de 
altfel de cițiva ani pe locuri frun
tașe in această cea mai importantă 
competiție a sportului alb.

Comentînd categorica victorie a 
sportivilor români (5—0, mai mult

TENIS

nici nu se putea, nu-i vorbă) in a- 
ceastă ultimă confruntare din cadrul 
grupei B a zonei continentale, remar- 
cind superioritatea tehnică absolută 
a reprezentanților noștri, nu se 
poate să nu subliniem faptul că a 
fost obținută in fața finaliștilor de 

•anul trecut ai-disputei pentru „Sala- 
tiera do argint". O superioritate teh--. 
nioă ce n-a ieșit in evidență doar, să 
zicem, in partidele jucate de Ilie 
Năstase, considerat racheta nr. I a 
continentului nostru la ora actuală, 
ci și în celelalte, susținute de Tiriac 
sau Mărmureanu. Pentru că, ieri, de 
pildă, după meciul Năstase—Kuhnke 
(6—0, 6—1, 6—4), Mărmureanu a in
trat pe teren, înlocuindu-1 pe Țiriac, 
și a dispus de Bungert, „fără pro
bleme" : 6—1, 7—5, 6—1.

Semifinala interzonală se va juca 
în zilele de 30, 31 iulie și 1 august 
la New Delhi, unde echipa noastră 
va intilni reprezentativa Indiei. Fe- 
licitind pe jucătorii români pentru 
frumosul succes înregistrat zilele a- 
cestea pe terenul de la Progresul, 
le dorim un succes Ia fel de „ro
tund" și la New Delhi.

v. p.

Cehoslovacia-Spania 3-2
Selecționata de tenis a Cehoslova

ciei a învins cu 3—2 echipa Spaniei 
în finala zonei europene (grupa A) a 
„Cupei Davis". în ultimele două par
tide de 6implu au fost consemnate 
următoarele rezultate tehnice : Pala 
(Cehoslovacia) — Gisbert (Spania) 
6—0, 6—1, 6—1 ; Kodes (Cehoslovacia) 
— Orantes (Spania) 7—5, 4—6, 7—5, 
6—3.

Spartachiada de vară

© Rezultate excelente 
la atletism

cinema
• Săptămina nebunilor : PATRIA
— 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15, BUCU
REȘTI — 9; 11,15; 13.30; 16,30;
18.45; 21, FAVORIT — 9.15: 11.30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30, GRADINA 
DOINA — 20,30.
• Floarea Soarelui : SCALA — 
8.4i; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15.
• Serata : CRÎNGAȘI — 16;
18; 20.
• Facerea lumii : ÎNFRĂȚIREA 
ÎNTRE POPOARE — 15,30; 17,45;

• Gaudeamus igitur : FLACĂRA
— 15,30; 18; 20,15.
• B.D. intră in acțiune : DRU
MUL SĂRII — 15,30; 17,45: 20.
o Darclce : ARTA — 15,30; 18, la 
gradină — 20.15.
• Un surîs in plină vară : PRO
GRESUL — 15,30; 18; 20,15.
• Haiducii lui Șaptecai ; Zestrea 
domniței Ralu : COSMOS — 
15,30; 19.
• Serbările galante : PACEA — 
15,45; 18; 20.
• Secretul planetei maimuțelor : 
LUCEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 
15; 18,30; 21. FESTIVAL — 9; 11,15; 
13.30; 16; 18,30; 21, la grădină — 
20,15.
• Cum am declanșat al doilea 
război mondial : CAPITOL — JO; 
15,15; 19,15.
• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 10.
• Steaua fără nume : DOINA — 
11,30; 33,45: 16; 18,15; 20,30.
• Fantomele se grăbesc : LIRA
— 15,30: 18, la grădină — 20,15.
• Romeo șl Julieta : CENTRAL
— 9,30; 12,45; 16,15; 19,30.
• Cortul roșu : EXCELSIOR — 
9; 12.30; 16; 19,20. MIORIȚA — 9; 
12.30; 16; 19.30, FLAMURA — 9; 
12,30; 16; 19,30.
• S-a Lntimplat In recunoaștere : 
DACIA — 8,30—20.30 in continua
re, GRĂDINA BUZEȘTI — 20.30.
• Program de filme documenta
re : TIMPURI NOI — 9,15—20,30 
în continuare.
e Elefantul Slowly : SALA PA
LATULUI — 19,30 (seria de bilete
— 3784). FERENTARI — 15.30;
17,45; 20.
• Cenușe (ambele serii) : CINE
MATECA (sala Union) — 10; 13; 16.
• Treci pragul : LAROMET — 
15,30; 17,30; 19.30.
• Esop : GIULEȘTI — 15,30;
17,45; 20.

© Ceaikovski : FLOREASCA — 
16; 19,30.
© Sunetul muzicii : GRIVIȚA — 
9; 12,15; 16; 19,30, VITAN — 15,30, 
la grădină — 20.
O Roata vieții : BUCEGI — 15,30; 
13, la grădină — 20,30.
© Din nou despre dragoste t 
POPULAR-— 15.30; 18; 20,15.
O O floare și doi grădinari : VIC
TORIA — 9; 12,30; 16; 19,30, BU
ZEȘTI — 9; 12,30; 16; 20. VIITO
RUL — 10; 15,45; 19, MOȘILOR — 
13,15; 16,45; 20,15.
• Prințul negru : LUMINA — 
9—20,30 în continuare.
© Intilnire cu o necunoscută : 
FEROVIAR — 9,15: 11,30; 13,45; 16; 
18,15: 20,30, GLORIA — 9; 11,15; 
13,20; 16; 18,15; 20,30, TOMIS — 
9; 11,15: 13,30; 16; 18,15, la grădi
nă — 20,30.

teatre
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română- ; La izvoare de frumu
sețe — 18,30.

t V
18,00 Deschiderea emisiunii. Cintă 

corul ansamblului „Rapso
dia- din Eucurești.

18.15 Ecran. Emisiune de informa
ție și critică cinematografică.

18,45 Stop-cadru.
19.15 Publicitate.
19,20 1001 de seri.
19,30 Telejurnalul de seară.
20.10 Satiroterapie. Un film de 

Valentin Silvestru.
20.25 Roman-foileton „Roșu și ne

gru- — producție franco- 
Ita liană.

21.10 Dansuri populare românești.
21.25 „Aici a fost cîndva un golf" 

— film despre bogățiile sub
solului Țării Coșurilor.

21,40 Pablo Casals. Filmul urmă
rește etapele vieții acestui 
mare artist progresist, an
tifascist, care, Intr-o convor
bire cu violonistul Isaac 
Stem, iși reamintește dru
mul său în muzică.

22.05 Recital Doina Badea.
22.25 Telejurnalul de noapte.
22.35 Telesport.
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Filme de scurt metraj 
pe ecranele Capitalei

19—25 iulie a.c.

PRODUCȚII ALE STUDIOURILOR 
„AL. SAHLA" ȘI „ANIMAFILM"

Bucegi: Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în județul Galați ; Patria: 
Andreescu ; Scala : Printre tineri ; 
Luceafărul : Inteligență cifrată; Bucu
rești : Privind prin ferestrele timpu
lui ; Festival : Sugestie și psihotera-' 
pie ; Feroviar : Școala românească 
de matematică ; Excelsior : Ani elec
tronici ; Grivița : Spre adîncul celu
lei ; înfrățirea și Miorița : Orizont 
științific nr. 4/71 ; Dacia : Almanah 
științific internațional ; Unirea : Fata 
din Far West ; Laromet : Mi-a spus 
o vecină ; Lira : 1 Mai 1971 ; Feren
tari : Trepte ; Giulești : După zece 
ani ; Pacea : File din istoria sportu
lui românesc ; Crîngași : Dialog cu 
sculptura : Melodia : Galați, oameni 
și oțel ; Victoria : Lia Manoliu ; Lu
mina : Sportul în școală ; Volga : 50 
de ani de sport sub steagul partidu
lui ; Viitorul : Arhitectura feudală ; 
Gloria și Tomjs : Alergia *, Moșilor : 
Cuțitul ; Popular : Virsta opțiunilor ; 
Munca : Celula și cromozomul ; Cos
mos : Victor Eftimiu iși amintește ; 
Vitan : Procesul păsării ; Modern : 
Acești oameni ; Progresul : Elemen
te de ergonomie ; Flamura : în'îl- 
nire cu vechii mei prieteni ; Doina : 
Să visăm aripi.

PRODUCȚII ALE STUDIOURILOR 
DIN ALTE ȚARI

Timpuri Noi (scurt metraje în pre
mieră) : Ceylon, insula legendelor 
(R.P. Ungară), Buhara (U.R.S.S.), 
Patria (R.S. Cehoslovacă), Singapore 
(R.P. Ungară). Rome > și Julieta 
(R.P. Polonă) ; Drumul Sării : împre
jurimile Fi'.telbergului (R.D. Ger
mană) ; Aurora : Ispahan (R.P. Bul
garia) ; Flacăra : Șantier naval (R.P. 
Polonă).

EDDY MERCKX 
A CÎȘTIGAT 

„TURUL FRANȚEI** 
o Ocana - premiul celui 

mai combativ alergător
Pentru a treia oară consecutiv re

numitul ciclist belgian Eddy Merckx 
a ciștigat duminică Turul Franței, 
cea mai dificilă probă de fond din 
lume. El a totalizat in clasamentul 
general 96h45’14”, fiind urmat la 
9’51” de olandezul Zoetemelk și la 
11’06” de belgianul Van Impe. Pe 
locul 4 s-a clasat francezul Thevenet 
la 15’18". Ultima etapă a cursei, cea 
de-a 20-a, disputată duminică, con- 
tracronometru, intre Versailles și 
Paris (53,800 km), a revenit lui Eddy 
Merckx, cronometrat în lhI0’32”2/10 
(medie orară 45,765 km). Portughezul 
Agostinho s-a clasat pe locul doi cu 
lhJ.3’08”4/10. Organizatorii Turului 
ciclist al Franței au decis să acorde 
premiul celui mai combativ alergă
tor spaniolului Ocana, fostul lider al 
cursei, care a abandonat in urma unei 
căzături.

In concursul de atletism din ca
drul finalelor celei de-a 5-a ediții a 
Spartachiadei de vară a popoarelor 
din U.R.S.S. au fost înregistrate ci
teva rezultate excelente. Astfel, în 
proba de triplusalt, cunoscutul record
man Viktor Saneev a stabilit cea mai 
bună performanță mondială a sezo
nului cu 17,16 m, proba feminină de 
aruncare a greutății a revenit Anto- 
ninei Ivanova cu un rezultat bun : 
19,39 m. Sprinterul Valeri Borzov a 
terminat învingător in cursa de 100 
m plat cu timpul de 10”l/10. Proba 
feminină de 100 m plat a fost ciști- 
gată de principala favorită, Nadejda 
Besfamilnaia, cronometrată in ll”5/10. 
întrecerile de pentatlon s-au încheiat 
cu victoria Valentinei Tihomirova cu 
un total de 5120 puncte. Sprinterul 
sovietic Valeri Borțov a stabilit un 
nou record al Europei în proba de 
200 m plat cu timpul de 20”2/10. 
Vechiul record era de 20”3/10 și a- 
parțlnea elvețianului Clerc.
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layezia, Filipine, Hong-Kong, Co- J 
reea de sud, Japonia, Vietnamul de ) 
sud ; GRUPA A 2-A : Iran, Irak, l 
Kuweit, Ceylon, Siria, India, Indo- ' 
nezia și invingă‘oarea meciului pre- ) 
liminar dintre formațiile Australiei i 
și Noii Zeelande. Din aceste două ) 
grupe se califică opt echipe pentru l 
un turneu final, uimind ca prima 
clasată să participe la turneul din \ 
R.F. a Germaniei. AFRICA : GRU- t 
P?\ I : Maroc-Senegal ; Guineea- 1 
Algeria ; Republica Arabă Unită- ț 
Tunisia ; Coasta de Fildeș-Sierra 
Lcone ; GRUPA A 2-A : Sudan- ) 
Kenya ; Insulele Mauricius-Repu- i 
blica Malgașă ; Etiopia-Tanzania ; ' 
Zambia-Lesotho . GRUPA A 3-A : ( 
Nigeria-Congo (Brazzaville) : Gha- 
na-Dahomey ; Togo-Congo (Kinslta- ) 
sa) ; Camerun-Gabon. Echipele da- I 
sate pe primul loc in cele trei gru- ’ 
pe vor participa la un turneu, ur- ) 
mind ca învingătoarea să se califice 1 
pentru turneul final al campionatu- t 
lui mondial. i

Meciurile preliminare se v*or dis • 
pută între 1 octombrie 1971 si SI ) 
decembrie 1973. Tragerea la sorti a t 
turneului final al campionatului ' 
mondial de fotbal va avea loc în ( 
luna ianuarie 1974.

La actuala ediție a competiției ) 
participă echipe reprezentative din l 
98 de țări. ’

____ _____________ ___ î

PRELIMINARIILE C. M. DE FOTBAL

alături de formațiile R. D. Germane, Albaniei
( și Finlandei

încă o dată, acum, la Diisseldorf, cu prilejul tragerii la sorți 
i pentru grupele preliminariilor campionatului mondial de fotbal — edi- 
’ ția 1974, avem posibilitate să apreciem cit valorează calificarea echipei l noastre pentru „Mexico ’70".
i Pentru a alcătui in mod judicios cele nouă grupe europene, F.I.F.A.
\ a hotărit împărțirea formațiilor de pe continent in patru categorii
i volorice. Echipa României a fost — nu din simpatie, ci pe baza unui
’ drept ciștigat pe terenurile de joc — inclusă, după cum s-a mai anun-
\ țat, in grupa formațiilor europene de categoria I, alături de ITALIA,
! APIGLI^. CEHOSLOVACIA, BELGIA, U.R.S.S., SUEDIA, BULGARIA

4p0,> s_a procedat la tragerea la sorți, care a fost
"l efectuată de către Stanley Rous, președintele F.I.F.A..

’jr. GomentinQ grtipa a IV-a, delegatul federației din .R; D. Germană,
} Helmut Riedel, a spus : „Fără indoială, echipa României este cea mai 

puternică din această grupă".
i ECHIPA ROMÂNIEI face parte 
. din _ grupa a 4-a și își va disputa 
ț calificarea in turneul final al com- 
i petiției alături de selecționatele 
’ R.I). GERMANE, ALBANIEI si

FINLANDEI.
i Iată componenta celorlalte grune 
) preliminare : GRUPA I : Suedia, 
1 Ungaria, Austria. Malta : GRUPA 
‘ A 2-A : Italia. Elveția, Turcia, Lu- 
) xemburg : GRUPA A 3-A : Belgia. 
( Olanda, Norvegia, Islauda : GRUPA 
1 A 5-A : Anglia. Polonia, Tara Ga- 
( Iilor ; GRUPA A G-/\ : Bulgaria, 

Portugalia, Irlanda de Nord, Ci- 
) pru ; GRUPA A 7-A : Iugoslavia, 
l Spania, Grecia ; GRUPA A 8-A : 
.’ Cehoslovacia, Danemarca, Scoția; 

GRUPA a 9-a : U.R.S.S., Franța,
i Irlanda.
’ In ceea ce privește grupele Dre- 

liminare ale celorlalte continente, 
i componența lor este următoarea : 
ț AMERICA DE SUD : GRUPA I : 
1 Uruguay, Columbia, Ecuador ; GRU- 
’ PA A 2-A : Argentina. Paraguay, 
ț Bolivia ; GRUPA, A 3-A : Chile, 
i Peru, Venezuela. învingătoarele din 
) grupele 1 și 2 se califică in turneul 
l final, iar ciștigătoarea grupei a 3-a 
’ va susține un meci de baraj tur- 
ț retur cu învingătoarea grupei a 9-a 
i europene. AMERICA DE NORD SI 
1 CENTRALA : GRUPA I : Cana- 
l da, S.U.A., Mexic ; GRUPA A 
.' 2-A : Guatemala, Salvador ; GRUPA 
\ A 3-A : Honduras. Costa Rica ; 
i GRUPA A 4-A : Jamaica, Antilele 
) Olandeze ; GRUPA A 5-A : Haiti, 
l Porto Rico ; GRUPA A 6-A : Suri-

nam, Trinidad-Tobago, Antigua, 
învingătoarele grupelor vor disputa 
un turneu, iar ciștigătoarea se va 
califica in turneul final. ASIA : 
GRUPA I : Israel, Tailanda, Ma-

PRONOSPORT
Minobrad V.D.—Rarăul

C-lung
Victoria Roman—Cimentul 

Bicaz
C.F.R. Pașcani—Ceahlăul 

P.N.
Textila Buhuși—Minerul 

Comănești
Progresul Brăila—Unirea 

Tr. Brăila
F.C. Galați—Dacia

Galați
Șoimii Buzău—Metalul

Buzău
Automobilul Foc.—Olimpia 

Rm. Sărat
Cimentul Medgidia—Elec

trica C-ța
Portul—I.M.U. Medgidia 
Dunărea—T.M. București _ _ 
Metalul Buc.—Ș.N. Oltenița 3—0 
Caraimanul Bușteni—Po

iana Cimpina 4—3

i

1—1 X
4—0 1
2—3 2
0-0 X
1—1 X
2—2 X
1—1 X
ANULAT
3—3 X
2-3 2
5—1 1

î

A

I CÎTE RÎND RI
LA CRAIOVA peste 3 000 de spec

tatori au urmărit ieri intilnirea in
ternațională amicală de box din
tre selecționata Iranului, aflată in 
turneu in țara noastră, și cea a ora
șului Craiova. Rezultat final : 14—12 
în favoarea gazdelor.

ÎN CADRUL „REGATEI DUIS
BURG" sportivii români au obținut 
două victorii. Proba de canoe dublu 
a revenit lui Maxim și Sidorov cu 
timpul de 4’02”8/10. Eugen Botez a 
ciștigat proba de caiac cu rezultatul 
de r50’’8/10.

ÎN RUNDA A 5-A A TURNEULUI 
INTERNAȚIONAL DE ȘAH (grupa 
maeștrilor) de la Amsterdam, Ma- 
lich l-a invins pe Medina, Smejkal 
pe Zuidema, Kort pe Van der Weide 
și Hecht pe Van Geet. Maestrul ro
mân Theodor Ghițescu (cu piesele 
albe) a remizat cu Bojan Kurajița, 
rezultat consemnat și in partida En- 
klaar—Minici. în clasament conduc 
Malich (R.D. Germană) și Enklaar 
(Olanda) cu cite 4 puncte, urmați 
de Ghițescu (România) — 3.5 puncte, 
Hecht (R.F. a Germaniei), Minici 
(Iugoslavia) — 3 puncte. Smejkal 
(Cehoslovacia) — 2,5 puncte etc.

SOFIA Balcaniada de ciclism
O Ieri s-a disputat proba de circuit

SOFIA (prin telex). — Duminică 
dimineața, pe o căldură toridă, s-a 
disputat proba individuală pe circuit 
din cadrul balcaniadei de ciclism. 
Traseul, lung de 8 km., a fost par
curs de concurenți de 15 ori, care, 
pe lingă caniculă, au avut de în
fruntat de fiecare dată un dificil 
urcuș de peste 2 km. La start s-au 
prezentat cite opt cicliști din Bul
garia, Iugoslavia, România și Turcia 
și șase din Grecia.

în primele trei ture plutonul se 
menține compact, citeva tentative ti
mide de evadare fiind ușor anihilate. 
Abia in turul următor Valencici 
(Iugoslavia), Mihailov (Bulgaria), 
Selejan (România). Bora și Tezbara- 
san (Turcia) reușesc să ia un mic 
avans. Din acest pluton. se des
prinde la km. 40 Valencici, care 
se distanțează de unul singur. 
La jumătatea cursei consemnăm agi
tație și in plutonul mare, in care se 
aflau toți concurenții români. Din el 
se desprind Tudor Vasile și V. Scle- 
jan, I. Nikolov (Bulgaria) și T. Bi-

licj (Iugoslavia). Ei reduc trep
tat distanța, și la kilometrul 75
11 prind pe fugar. La începutul ur
cușului Nikolov reușește să evadeze 
și parcurge de unul singur ultimele 
ture. în penultimul tur. insă, grupul 
format din T. Vasile, Pavlic (Iugo
slavia) și Cealiskan (Turcia) încearcă 
o acțiune de urmărire, dar nu reușesc 
să recupereze decit citeva zeci de 
secunde. Concurentul bulgar iși mă
rește avansul in ultimul tur, tre- 
cind primul linia de sosire și ciști- 
gind titlul de campion balcanic. 
Sprintul pentru locul secund, dispu
tat intre Pavlik. T. Vasile și Cealis
kan a revenit ciclistului iugoslav.

Clasament : 1 — I. Nikolov 3h22’ 
58" ; 2 — L. Pavlic ; 3 — T. Vasile ;
4 — R. Cealiskan — toți la 3’13” ;
5 — T. Puterit (România) — la 4’48”. 
Ceilalți concurenți români au ocupat 
următoarele locuri : 7 — St. Suciu, 
9 — N. Gavrilă, 10 — Ion Cosma,
12 — V. Selejan, 17 — C. Grigore, 
21 — A. Sofronie.

Toma HRISTOV

LA CIUDAD DE MEXICO a în
ceput meciul de tenis dintre echipele 
Mexicului și Braziliei,, contind ca fi
nală a zonei americane a „Capei Da
vis". După prima zi de întreceri scorul 
este egal : 1—1. Jucătorul brazilian 
Thomas Koch l-a învins cu 6—4, 6—2, 
6—1 pe mexicanul Marcelino Lara, 
iar Joaquin Loyo Mayo a dispus cu 
6 4, 3—6, 4—6, 7—5, 6—1 de Edson 
Mandarino.

PE CIRCUITUL DE LA SILVER
STONE din apropiere de Northamp
ton s-a disputat „Marele premiu au
tomobilistic al Angliei" contind pen
tru campionatul mondial. Victoria a 
revenit scoțianului Jackie Stewart 
care a parcurs 320 km in 1 h 31’31’’ 
5/10, realizind o medie orară de 
130,48 km.

LA BUDAPESTA au continuat în
trecerile campionatelor internațio
nale de tenis ale Ungariei. In sfer
turile de finală ale probei de dublu 
mixt, cuplul român Iudit Dibar — 
Viorel Marcu a eliminat cu 6—4, 
6—4 perechea maghiară Szabo — 
Machan. In semifinală, Dibar și 
Marcu au Intilnit pe Neumanova 
(Cehoslovacia) șl Nowicki (Polonia) 
in fața cărora au pierdut cu 2—S G —6. , ’

,i
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Infăptunid^ programul elaborat 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu

VOM IMPRIMA ÎNTREGII ACTIVITĂȚI

IDEOLOGICE-EDUCATIVE SPIRIT PARTINIC, 
COMBATIVITATE REVOLUȚIONARĂ

Propaganda de partid 
este prin definiție militantă, ofensivă
Un program riguros, clarvăzător și mobi*- 

lizator, totodată, un Îndreptar de o mare 
valoare teoretică și practică privind per
fecționarea conținutului și metodologici ac
tivității complexe de educație comunistă a 
membrilor de partid, a tuturor oamenilor 
muncii — așa s-ar putea caracteriza, suc
cint, complexul de măsuri inițiat de secre
tarul general al partidului nostru adoptat 
in unanimitate de conducerea partidului, 
reafirmat cu deosebită pregnanță in cuvin
te rea tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
recenta Consfătuire de lucru a activului de 
partid din domeniul ideologiei și al activi
tății politice și cultural-educative.

După părerea mea, este vorba aici nu 
doar de o corectare oarecare, obișnuită, par
țială a unor stări de lucruri, a unor carențe 
intimplătoare etc., ci de ridicarea întregii 
munci ideologice, educative pe un plan ca
litativ superior, in așa fel incit aceasta să 
dobindească o mai mare capacitate de in
fluențare a conștiințelor, de promovare in 
masele largi a ideologiei partidului, o spo
rită combativitate Împotriva influențelor 
ideologiei burgheze, a mentalităților retro
grade, străine principiilor eticii comuniste 
și spiritului de partid. Iată de ce consider, 
din acest punct de vedere, că traducerea 
in viată a noilor măsuri adoptate de con
ducerea partidului presupune o creștere 
substanțială a responsabilității tuturor ce
lor ce lucrăm pe frontul ideologic.

înțelegem, desigur. mai clar ceea ce 
avem de făcut dacă ne raportăm și la unele 
carențe care s-au făcut simțite in trecutul 
mai îndepărtat și mai apropiat, dacă ne fi
nalizăm in spirit critic și autocritic activi
tatea. Referindu-mă la domeniul de care 
mă ocup nemijlocit în calitate de director 
al cabinetului județean de partid — propa
ganda — imi apare limpede, in lumina ac
tualelor exigențe, că aceasta a purtat intr-o 
mare măsură pecetea monotoniei, a șablo
nului.

Or, Însăși știința marxist-lenintstă nu 
stagnează, ci. fiind, prin excelență, o știință 
vie. revoluționară, se dezvoltă, se îmbogă
țește o dată cu dezvoltarea practicii revo
luționare — ceea ce presupune cu necesi
tate însușirea aprofundată a tot ceea ce 
este cucerire autentică a spiritului uman. 
Pe de altă parte, însăși realitatea noastră 
economică, politica, socială, culturală ridică 
in fața partidului, a întregului nostru popor 
muncitor probleme mereu noi. exigențe mai 
înalte, corespunzătoare noilor stadii de dez
voltare.

Din cuvântarea secretarului general al par
tidului nostru desprindem cu limpezime și 
indicația de a conferi invățămintului de 
partid atit prospețimea continuă, acest su
flu al noului, cit și caracterul principial- 
politic, educativ — calitate in măsură să-i 
sporească contribuția la cultivarea in rin- 
durile cursanților a principiilor superioare 
ale eticii comuniste, in scopul dezvoltării 
unei activități partinice, angajate in opera 
de făurire și dezvoltare a unei economii și 
culturi socialiste in țara noastră. Aceasta 
cu atit mai mult cu cit, pină in prezent, a

Cercetarea teoretică să aprofundeze 

problemele dezvoltării economiei 
noastre socialiste!

Cu profundă satisfacție și deosebit inte
res am citit expunerea prezentată de tova
rășul Nicolae Ceaușescu la consfătuirea de 
lucru a activului de partid din domeniul 
ideologiei și al activității politice și cultu
ral-educative. document de excepțională 
însemnătate, pătruns de un înalt spirit de 
clarviziune politică și ideologică, exprimind 
încă o dată capacitatea secreta-.-ului general 
al partidului de a prospecta sensul evolu
ției societății noastre sub toate laturile și 
componentele ei. Bogăția de teze și idei cu
prinse in acest document de o mare valoa
re teoretică și practică constituie un pro
gram de o covirșitoare importanță pentru 
ridicarea calitativă a muncii intregului 
front ideologic, a activității generale des
fășurate de partidul și statul nostru pentru 
realizarea sarcinilor economice, politic»?- și 
social-cultuiale trasate de hotărârile Con
gresului al X-lea al P.C.R.

Dm tematica ideologică multilaterală pe 
care o sugerează expunerea, mi-a reținut 
in mod deosebit atenția ampla argumen
tare făcută de secretarul general al parti
dului asupra a ceea ce trebuie să înțelegem 
prin făurirea societății socialiste multilate
ral dezvoltate — obiectivul fundamentul 
irasat de Congresul al X-lea al partidului. 
Infăbșind, intr-o viziune cuprinzătoare și, 
totodată, sintetică, esența proceselor și fe
nomenelor economico-sociale ce caracteri
zează noua etapă de dezvoltare a țarii 
noastre obiectivele de atins, caile și mij
loacele’care duc spre ele, secretarul gene
ral al partidului a atras atenția asupra 
necesității aprofundării sub toate aspectele 
a proceselor ce compun făurirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate, problemă 
nouă nu numai pe planul prad.cil social?, 
ci și pe plan ideologic și teoretic.

Concepția partidului nostru despre fău
rirea societății socialiste multilateral dez
voltate are in vedere, ca o componentă 
fundamentala, infâp-uirea unei mai juste 
repartiții a venitului național, in ceea ce 
privește asigurarea unui raport raționa! intre 
fondul de acumulare și fondul de consum 
Stabilirea justă a proporțiilor intre fondul 
da acumulare și de consum constituie o 
nroblemă cardinală, vitală pentru infapUn- Secvență a politicii de dezvoltare si 
modernizare a forțelor de producție, de 
propășire economică a țării și de prosperi

fost evidentă și la noi tendința de „econo- 
micizare", „tehnicizare" și „profesionali
zare" a acestuia.

Aceste cerințe ne impun să acționăm asu
pra tuturor pirghiilor invățămintului. 
Am in vedere, de exemplu, organiza
rea lui in așa fel incit să asigure îm
binarea organică a obiectivului său forma
tiv cu cel informativ și. in același timp, 
punerea unui accent sporit pe inițierea unor 
dezbateri de idei interesante, atractive, efi
ciente. Ne propunem, in această privință, 
să asigurăm o proporționare judicioasă a 
diferitelor modalități de studiu. Trebuie să 
subliniez că. deoarece in anul trecut de in- 
vățâmint, nu am luat o atitudine fermă si 
la timp împotriva tendinței manifestate la 
mulți cursanti. inclusiv la propagandiști și 
la uncie organe de partid din întreprinderi 
și irustitutii, de a eluda dezbaterile, semim- 
riile din sistemul invățămintului de partid, 
a fost înlesnită proliferarea excesivă in 
unele cercuri și cursuri de partid a lecții
lor, formă mai comodă, care nu-i angaja 
pe participant, nu Ic solicita prea mult 
gindirea. Sintem hotăriți să milităm in vii
torul an de invățămint pentru asigurarea 
unui raport normal, echitabil, justificat in
tre dezbateri, consultații, răspunsuri la în
trebări, dind prioritate formelor vii, antre
nante de propagandă.

Fără îndoială, toate obiectivele înnoitoa
re, menite să contribuie la perfecționarea 
invățămintului de partid in județul nostru 
in viitor, vor putea fi atinse — in consens 
cu exigențele înalte formulate de to
varășul Nicolae Ceaușescu — dacă vom 
reuși să încredințăm cercurile, cursurile, 
lecțiile, expunerile, conducerea dezbateri
lor unor propagandiști bine pregătiți, acti
viștilor celor mai buni de care dispunem, 
adică numai acelor oameni care dovedesc 
prin pregătirea lor politică și ideologică, 
prin atitudinea lor de zi cu zi un înalt 
spirit militant, abnegație, atașament și dă
ruire față de cauza partidului, a socialis
mului în Românit, care vor ști să imprime 
studiului, actualitate, interes și prospețime. 
Pornim de la considerentul esențial că pen
tru a-și putea îndeplini nobila misiune de 
propagatori ai cuvintului partidului în 
masa oamenilor muncii, înșiși propagandiș
tii. lectorii trebuie pregătiți, educați in spi
ritul cerințelor de azi și de mîine față 
de profilul moral-politic al comuniștilor.

Socotesc că aplecarea cu grijă asupra tu
turor sarcinilor ce ne revin din programul 
de perfecționare a activității politico-ideo- 
logice în țara noastră, tratarea lor cu un 
sporit simț al responsabilității comuniste, 
conferirea unei finalități educative precise 
fiecărei acțiuni pe care o întreprindem vor 
constitui modalități sigure de înrîurire în 
sens pozitiv a conștiinței comuniștilor și 
eolorlalți oameni ai muncii, de plămădire 
trainică a profilului lor moral, de făurari 
ai comunismului pe pămintul României.

Mihai MORGOVAN 
directorul Cabinetului județean 
de partid Bihor

tate a maselor largi ale poporului. în 
aceasta iși găsesc o îmbinare armonioasă 
țelurile imediate și de perspectivă ale so
cietății noastre socialiste. In același timp, 
pentru țara noastră, care mai are de recu
perat un important decalaj față de alte 
state, realizarea unor acumulări sistema
tice constituie un imperativ esențial ; 
aceasta este condiția hotârîtoare de care 
depinde posibilitatea de a ține pasul cu 
competiția ce se desfășoară pe plan mon
dial'in domeniul dezvoltării economice și 
sociale.

Cu toții am fost martori și participant 
la realizarea grandioaselor succese obținute 
de poporul nostru in cincinalul 1966—1970 
in toate domeniile dezvoltării economice și 
sociale ; am văzut ce număr considerabil 
de obiective economice au fost construite 
in întreaga țară, ce schimbări in bine au 
intervenit in standardul de viață al po
porului.

Exista o „cheie" care să explice aceasta ? 
Da ! Ea consta in politica de acumulare 
promovată cu consecvență de partidul nos
tru. in ultimul cincinal fondul de acumu
lare reprezentind 30.3 la sută din venitul 
național. Această politică iși găsește oglin
direa și in actualul plan cincinal, care se 
caracterizează prin menținerea unei rate 
înalte a acumulării — și anume de 31—32 
la sută. Sigur, o asemenea rată a acumu
lării a cerut, desigur, eforturi din partea 
statului nostru, a intregului popor. Dar 
înșiși experiența proprie a dovedit și d >- 
vedește că aceasta este singura cale in 
măsură să asigure accelerarea progresului 
economic al țării, valorificarea intens î a 
resurselor materiale și uman? de care dis
punem, ridicarea tuturor județelor și zo
nelor țării la o puternică viață economică, 
sporirea avuției naționale și creșterea. p_« 
acest suport solid, a nivelului de trai, ma
terial și cultural, al poporului.

Pornind tocmai de la interesele reale, fun
damentale ale poporului, partidul nostru 
a respins concepțiile eonsumatoriste care, 
vădind neînțelegerea legilor esențiale ale 
reproducției socialiste lărgite. a căilor prin 
care se asigură progresul susținut, economic 
și social, al societății noastre, ar fi dus la 
diminuarea acumulărilor, ingustindu-se 
baza dezvoltării economice a țării, a creș

terii producției de bunuri materiale. Ar fi 
rezultat, firește, încetinirea dinamicii veni
tului național, micșorarea bazei pentru ri
dicarea nivelului de trai al poporului. 
Dimpotrivă, o politică consecventă de acu
mulare are repercusiuni pozitive asupra 
traiului tuturor categoriilor de oameni ai 
muncii, asigură creșterea avuției naționale, 
a venitului național și, implicit, a volumu
lui fondului de consum, deci creează o 
bază economică trainică pentru adoptarea de 
către partid și de stat a unor măsuri 
succesive pentru sporirea veniturilor sala- 
riaților și pentru creșterea fondurilor so
ciale de consum. Din acest punct de ve
dere, sarcinile și obiectivele actualului plan 
cincinal demonstrează elocvent legătura 
indisolubilă dintre creșterea potențialului 
economic și ridicarea bunăstării populației,

Pentru ca școala să realizeze 
o educație completă, multilaterală

Am citit cuvintarea. tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la recenta Consfătuire de lucru 
a activului de partid, cu un sentiment de 
deplină aprobare. Dintre multiplele idei cu
prinse. dintre numeroasele probleme abor
date aș dori să subliniez grija pe care secre
tarul general al partidului nostru o mani
festă constant față de educarea tinerei ge
nerații — generația constructorilor comu
nismului în țara noastră.

In rindtirile următoare aș vrea să mă 
refer cu deosebire la importanța cardinală 
pe care o are pentru noi toți indicația con
cretă a secretarului general al partidului de 
a pune un mare accent pe educarea socia
lista, patriotică, prin muncă a tinerei gehe- 
rații. Intr-adevăr, in ultima vreme, cu toate 
că munca productivă a dobîndit statutul 
unei discipline de invățămint, unele dintre 
acțiunile noastre; ale educatorilor. îndrep
tate spre cultivarea idealului muncii tenace, 
susținute, ca și a deprinderilor unei activi
tăți concrete nemijlocite cu valoare socială, 
nefiind întotdeauna bine corelate intre ele, 
nu stârneau întotdeauna ecoul puternic, cu
venit, in conștiința tinerilor și, din această 
cauză, reușeau prea puțin să determine 
convingeri ferme, nestrămutate. La o ase
menea situație a condus — să recunoaștem 
deschis — un anumit spirit minor organi
zatoric, potrivit căruia nu o dată comple
xitatea muncii de educație politică in școli 
era, dacă nu confundată, in orice caz redusă 
la dimensiuni elementare, de statistică a 
procentelor, singurele unități de măsură, 
într-o vreme, ale aprecierii asupra muncii 
profesorului. Ani de zile de-a rindul reu
șita muncii la clasă era apreciată după pro
centele de promovabilitate la una sau alta 
dintre disciplinele de specialitate, care in 
felul acesta se transformau din indicatori 
generali in adevărate fetișuri, minimalizin- 
du-se astfel, conștient sau nu, celelalte 
laturi ale procesului formativ, in cuprinsul 
căruia educația politică ocupă rolul esen
țial.

Trebuie să spunem cinstit că nici in pro
cesul de invățămint și nici în activitatea or
ganizațiilor U.T.C. nu am făcut totul pentru 
ca tinărul să vadă, să simtă concret, să fie 
îndemnat să ia parte la frumusețea de 
neasemuit a muncii practice, productive. 
Prea puțin in orele de clasă se reliefează, cu 
pregnanța pe care o merită, valențele inalt 
formative ale muncii creatoare de noi va
lori, mai ales materiale. Mă refer atit la 
munca sub aspectul ei prezent, cotidian, 
reprezentată de eforturile eroice ale clasei 
noastre muncitoare, unite cu munca har
nică a țărănimii, cu contribuția valoroasă a 
intelectualității legate de popor, pentru edi
ficarea socialistă a patriei, pentru făurirea

Exemplul personal, înaintat 
al comunistului — argument viu 

in munca politică
Studiind propunerile de măsuri prezenta

te de tovarășul Nicolae Ceaușescu Comite
tului Executiv al partidului, expunerea sa 
la recenta consfătuire avind ca scop per
fecționarea muncii ideologice, educative, 
colectivul întreprinderii noastre, in primul 
rtnd comuniștii, iși manifestă hotărirea fer
mă de a trece de la aprobarea deplină, fără 
rezerve, a ideilor cuprinse in aceste docu
mente, la aplicarea lor neabătută in viață.

Desfășurindu-mi activitatea de zi cu zi in 
mijlocul muncitorilor și al celorlalți sala- 
riați, am înțeles că interesul și satisfacția 
lor vie pentru aceste documente sint date 
de faptul că din primul și pină în ultimul 
lor nnd răzbat preocuparea față de om, 
grija pentru educarea lui in spiritul idealu
rilor comuniste, al eticii noi ; de asemenea, 
este deosebit de apreciat faptul că analiza 
extrem de aprofundată a tuturor laturilor 
activității politico-ideologice, a muncii e- 
ducative — făcută la un nivel fără pre
cedent in munca noastră de partid — este 
dominată de principialitate partinică, de 
critica constructivă a neajunsurilor. Tova
rășul Ceaușescu ne-a dat și de această 
dată o pildă vie de ce înseamnă atitudine 
revoluționară, militantă, de felul cum tre
buie să acționeze fiecare dintre noi în orice 
moment și in orice împrejurare.

Excepțional de bogate în idei, aceste do
cumente ne ajută să desprindem concluzii 
deosebit de prețioase pentru întreaga noas
tră activitate. întreprinderea noastră este 
relativ tinără ; primii dintre cei ce am ve
nit aci, constituind nucleul colectivului do 
astăzi, format din peste 1500 de salariați, 

acesta fiind scopul suprem, fundamental 
al întregii politici a Partidului Comunist 
Român.

Politica de acumulare înfăptuită consec
vent de partidul nostru este o politică de 
amplă perspectivă, de înaltă răspundere 
pentru destinele națiunii noastre. Tocmai 
de aceea este de datoria noastră, a cerce
tătorilor din domeniul economiei, să ne 
preocupăm mai indeaproapc, să aprofun
dam și să elucidăm mai bine conținutul 
teoretic al politicii economice a partidului 
nostru, care corespunde în cel mai înalt grad 
intereselor progresului rapid și neîntrerupt 
al societății noastre, aspirațiilor generațiilor 
prezente și viitoare.

Conf. univ. dr. Ion BLAGA
Academia de studii economice București

societății socialiste multilateral dezvoltate. 
Are foarte mare dreptate tovarășul 
Nicolae Ceaușescu atunci cind ne recoman
dă nouă, educatorilor, „să prezentăm per
manent stările de lucruri din trecut, să 
reamintim cum a trăit clasa muncitoare, 
tineretul în trecut, pentru că numai așa 
tinerii vor putea să înțeleagă mai bine 
realizările de astăzi, condițiile pe care le 
au“. Născuți in anii de după eliberarea pa
triei, in anii de avint revoluționar ai tre
cerii la socialism, in care clasa muncitoare, 
stăpină pe soarta sa și avind in stăpinire 
mijloacele de producție, a pornit la con
struirea noii orinduiri sociale, elevii noștri 
n-au avut posibilitatea să cunoască direct 
condițiile în care au trăit și muncit părinții 
și bunicii lor, nu-și imaginează ce însemna 
exploatarea capitalistă, lipsa de drepturi 
cetățenești, imposibilitatea' de a învăța, de 
a merge la școală — ca să mă refer numai 
la unul din drepturile de care ei beneficiază 
acum plenar. Tocmai de aceea unii dintre 
ei consideră că li se cuvine totul, că socie
tatea e obligată să le pună totul la dis
poziție, în schimb ei n-ar avea decit prea 
puține obligații față de societate. Or, datoria 
noastră, a educatorilor — profesori, părinți, 
activiști de partid sau ai organizațiilor de 
tineret — este să le deschidem ochii, să-i 
ajutăm să înțeleagă că în societatea socia
listă fiecare cetățean are drepturi, asigurate 
ferm prin constituția țării, dar și îndato
riri, intre care cea mai importantă este 
aceea de a munci după puterea minții 
și a brațelor pentru progresul și înflorirea 
societății, pentru binele și folosul intregului 
popor. In această activitate educativă, de 
dezvoltare a dragostei tinerilor noștri pen
tru muncă, trebuie să le infățișăm perma
nent, cu realism și spirit combativ, stările 
de lucruri din lumea capitalistă de astăzi, 
cu asuprirea și exploatarea, nedreptățile 
economico-sociale, greutățile pe care le au 
tinerii, in năzuința lor firească spre per
fecționarea profesională și etică, spre dez
voltarea plenară a personalității creatoare 
a fiecăruia.

Prin adoptarea măsurilor prezentate de 
secretarul general al partidului, prin apli
carea lor neabătută, am convingerea că în
treaga activitate de educație comunistă in 
școală va dobindi un rol cu mult mai activ, 
noi sensuri și dimensiuni, se va ridica cu 
adevărat la valoarea cu care a fost inves
tită de conducerea partidului nostru, de se
cretarul său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Prof. Alexandru STERIADE 
liceul din Comarnic

am învățat meseria din mers. Tot din mers 
a crescut și organizația noastră de la 12 
membri de partid, ciți am fost la început, 
la peste 200 ciți sîntem acum. Întrucît ra
portul dintre numărul salariaților și cel al 
membrilor de partid este incă nemulțumi
tor, ne preocupăm stăruitor de creșterea 
numerică și calitativă a organizațiilor noas
tre de bază, astfel ca influența lor in co
lectivele unde acționează să sporească ne
încetat. Deși nu ș-ar putea spune că pină 
acum am fi neglijat calitățile moral- 
politice și profesionale ale celor ce au so
licitat primirea in rîndurile membrilor de 
partid, avem toate motivele să spunem că 
din acest punct de vedere s-ac fi putut face 
mult mai mult.

In expunerea făcută la consfătuirea de 
lucru a activului de partid din domeniul 
ideologiei și al activității politice și cul
tural-educative, secretarul general al parti
dului ne cere să ne sporim și mai mult exi
gența la primirea în partid, să asigurăm 
pregătirea temeinică politico-ideologicâ a 
celor ce urmează să fie primiți in partidul 
marxist-leninist al clasei noastre muncitoa
re. Consider, in acest sens, că birourile 
organizațiilor de bază din unitățile între
prinderii, comitetul nostru de partid tre
buie să-și analizeze in mod critic și auto
critic metodele și formele de muncă prin 
care asigură ridicarea conștiinței comuniste 
in primul rind a membrilor de partid astfel 
ca ei să constituie un exemplu convingător, 
demn de urmat. Aceasta și pentru că, după 
cum este bine știut, influența in colectivele 
de muncă a membrilor de partid se simte 

mal puternic cind ei înșiși slnt temeinic 
pregătiți politic,, cind se dovedesc, la locul 
lor de muncă, militanți neobosiți pentru în
făptuirea liniei politicii generale a parti
dului nostru, cind pilda lor este un argu
ment viu care sâ-i însuflețească și să-i 
convingă și pe alții.

Insist asupra exemplului personal, înain
tat, al membrilor de partid din întreprin
derea noastră și pentru că mă gindesc tot
odată la sarcina pe care o avem și care re
zultă cu deosebită claritate din recenta ex
punere a tovarășului Nicolae Ceaușescu de 
a întări munca politico-educativă nemijlo
cită, de la om la om, conferindu-i acesteia 
un caracter cit mai larg, de masă, de la 
care să nu fie exceptat nimeni. în condi
țiile întreprinderii noastre, cind fenomenul 
fluctuației aduce unele perturbații proce
sului de producție, cind punem un accent 
deosebit pe asigurarea stabilității oameni
lor și omogenizarea colectivelor de muncă, 
cind muncitorii tineri proveniți îndeosebi 
din mediul rural reprezintă aproape jumă
tate din efectivul de salariați, problema 
desfășurării unei intense munci politico- 
educative de masă care să-i cuprindă in 
sfera ei pe toți salariații și prin interme
diul căreia să acționăm hotărit împotriva 
oricăror manifestări de indisciplină, de in
dolență și superficialitate, de dezinteres 
față de cerințele oamenilor muncii, de în
călcare a normelor de conviețuire socială, in 
direcția dezvoltării respectului și grijii 
pentru avutul obștesc, al dragostei față de 
muncă, are o deosebită importanță.

Referindu-mă la aceste probleme care re-

Fiecare agronom 
in viața spirituală
Am citit și recitit cu cel mai viu interes 

ampla expunere a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la recenta consfătuire de lucru 
a activului de partid din domeniul ideolo
giei socialiste — document care întrunește 
totala adeziune a intregului popor. în ca
litate de specialist lucrind in domeniul a- 
griculturii am avut și am adesea prile
jul de a constata „pe viu'4 cit de necesară 
este rezolvarea competentă a unui complex 
de probleme care țin de natura relațiilor 
dintre oameni, de necesitatea ridicării gra
dului lor de conștiință. Lucrez de la ter
minarea facultății, din 1950. la cooperativa 
agricolă Cobadin, județul Constanța. Este 
una din unitățile puternic dezvoltate da
torită hărniciei celor peste 1 500 țărani coo
peratori. care urmează cu fermitate dru
mul arătat de partid, știu să fructifice 
pe deplin puternicul sprijin material al sta
tului.

Desigur specialiștii din agricultură aduc 
— și sint chemați să aducă — o tot mai 
substanțială contribuție la înrădăcinarea 
metodelor agrotehnice, buna folosire a 
mijloacelor mecanice, a chimizării etc. 
Dar însăși viața ne dovedește că aceasta 
nu este totul, sau că aceste eforturi nu pot 
da rezultatul maxim dacă nu se conjugă cu 
preocuparea pentru acțiunea politică, cu 
activitatea educativă, de dezvoltare a con
științei socialiste a mecanizatorilor și în
tregii țărănimi cooperatiste.

Din expunerea secretarului general al 
partidului, am reținut în mod deosebit ide- 
ea necesității pregătirii continue a celor in
vestiți cu responsabilități de conducere. Noi, 
specialiștii care lucrăm la sate, ingineri 
agronomi, zootehniști sau medici veterinari, 
avem înalta responsabilitate față de coope
ratorii în mijlocul cărora trăim, față de 
unitățile agricole de a fi multilateral pregă
tiți nu numai din punct de vedere tehnic, 
ci mai ales ca oameni politici, capabili să 
înțeleagă fenomenele sociale, să contribuie 
activ la întreaga viață a satului. Avem în
vestitură dublă, aceea de tehnician cu înal
tă calificare, dar și de organizator al proce
sului muncii. Mulți dintre noi facem parte 
din organele de conducere alese ale coope
rativelor agricole, ale consiliilor populare

„Modele" și „modelele" literare 
au o singură perspectivă: eșecul

(Urmare din pag. I)

nomenul imediat, acesta nefiind decit unul 
din elementele ei constitutive, in timp ce 
esența este cu necesitate sinteză, unitatea 
acestor elemente. Din păcate au apărut nu 
chiar puține cărți in care evazionismul, 
fuga de esență s-au ilustrat ca prezențe 
indiscutabile. Față de ele însă critica lite
rară s-a situat adesea in expectativă, măr- 
turisindu-șl astfel lipsa de forță, rigoare și 
dlscernămint, contribuind La întreținerea 
confuziilor, la promovarea unor false va
lori.

Eroarea fundamentală a unor astfel de 
cărți este aceea că autorii lor uită un amă
nunt esențial : ne putem imagina oricînd 
un pantof, cum spunea cineva, dar nu ne 
putem imagina la fel de ușor un om. Trivia
lizarea realității, pseudo-profunditatea psi
hologismului ’ literar burghez, reducerea 
metodei literare la introspecția unei indi
vidualități desprinsă din mediul colectiv 
creează niște optimiști deghizați, adoratori 
de mituri sterile. Și nu socotim că trebuie 
să mai insistăm azi asupra necesității pen
tru un scriitor de a poseda nu o oarecare 
viziune asupra lumii, ci neapărat una sin

prezintă necesități acute ale munci! noas
tre de azi și de miine, am in vedere in
dicația secretarului general al partidului c* 
in realizarea tuturor acestor sarcini să ridi
căm rolul pe care trebuie să-1 indeplineas^ă 
sindicalele, organizațiile de tineret, celelalte 
organizații de masă și obștești. Calea cea 
mai bună și sigură în aceiași timp pentru 
a îndeplini acest obiectiv, pentru a da ac
țiunilor noastre politico-educative un carac
ter de masă și un conținut cit mai bogat, 
este activizarea membrilor de partid care 
fac parte din aceste organizații sau sint a- 
leși in organele lor de conducere. în acest 
sens vom combate energic atitudinile acelor 
uteciști care o dată primiți in rindul mem
brilor de partid, in loc să-și intensifice acti
vitatea, socotindu-se pesemne tineri imbă- 
triniți prematur, se sustrag acțiunilor ini
țiate de organizația U.T.C.

Acționind in spiritul indicațiilor cuprinse 
în expunerea recentă a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, vom face din fiecare indicație, 
din fiecare din ideile sale bogate un pro
gram concret de acțiune pentru organiza
țiile noastre de partid, dovedind prin fapte 
adeziunea noastră totală la chemarea in- 
suflețitoare ce ne-a fost adresată de secre
tarul general al partidului.

Ion STANCU 
muncitor modelier, 
secretar al Comitetului de partid 
de la întreprinderea de produse 
din ceramică fină 
pentru construcții-București

— un factor activ 
a satului socialist 
comunale. Rolul specialistului nu se limi
tează la acela de simplu consultant tehnic, 
ci de om politic care înțelege și este chemat 
să contribuie la explicarea sensului eveni
mentelor, al măsurilor întreprinse pentru 
progresul multilateral al satului românesc.

Fiecare specialist agriool are nevoie de 
o profundă cunoaștere a complexității vie
ții sociale la sate, trebuie să observe schim
bările dinamice, atit în producția socială, cit 
și in modul de a trăi si gindi al oamenilor. 
In definitiv, fiecare inginer agronom tre
buie să fie totodată un militant împotriva 
misticismului, a oricăror prejudecăți și idei 
înapoiate, un propagator al cunoștințelor 
științifice despre lume, un factor activ in 
viața spirituală a satului. Cunoașterea și 
explicarea acestor procese impune specia
listului o temeinică pregătire marxist-le- 
ninistă. Pe vremea cind am absolvit 
eu facultatea, științele sociale se studi
au sporadic, in cel mult 2 semes
tre. A fost necesar ca mai tîrziu să-mi 
însușesc, prin studiu individual, unele pro
bleme de bază ale învățăturii marxist-leni • 
niște și îndeosebi acelea privind construc
ția de partid și de stat, de economie agrară. 
Consider că este indispensabil ca în facul
tățile cu profil agricol să se acorde locul 
cuvenit științelor sociale, să crească pon
derea acestora pentru a asigurti studenți
lor posibilități de aprofundare a cunoștin
țelor, pentru a-i înarma cu concepția parti
dului nostru despre Iunie.

O dată cu îmbunătățirea predării cunoș
tințelor sociale in scoală si facultate, con
sider că și pentru specialiștii care lucrează 
in mediul rural trebuie să se asigure ca
drul necesar pe plan comunal sau județean, 
pentru studierea intr-un timp determinat 
a unor probleme social-economice ale sa
telor. Specialiștii agricoli, alături de ceilalți 
intelectuali, ar putea efectua studii și pro
puneri aplicabile in cadrul complexului de 
măsuri inițiate de partid pentru continua 
edificare a satului socialist.

Inq. Vasile MARINESCU 
cooperativa agricolă Cobadin 
județul Constanța

gură, materialist-dlalecticâ, după cum nu 
trebuie să mal insistăm asupra obligativi
tății lui de a-și elabora opera de pe o ast
fel de poziție, în acord cu cunoașterea lite
rară a vieții.

Erori de viziune se pot găsi, desigur, și 
in o parte a producției poetice, in poezia 
expectativei și neputinței. Nu de mult, insă, 
pentru simplul motiv că un scriitor a nu
mit o asemenea literatură evazionistă, a 
fost cu asiduitate comentat defavorabil, a 
devenit obiceiul unor polemici și discrimi
nări neprincipiale. Intenția noastră a fast 
însă nu de a vorbi despre un anume titlu 
de operă literara, ci de a reține atenția 
asupra faptului că există în literatură — 
așa cum o atestă unele cărți — o orientare 
artistică lipsită de generozitate și perspec
tivă valorică, in dorința adînclrii de către 
fiecare a acestor probleme, căci — trebuie 
s-o spunem răspicat — programul educativ 
atit de vast, ce ni se adresează in aceste 
zile, emanind direct do la aspirațiile ma
selor populare, no cere un răspuns durabil, 
un răspuns comunist pe care să-1 dăm prin 
opera noastră. Succesele literare incon
testabile de pină acum ne dovedesc că 
putem face mai mult și, mai ales, mai bina.
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FRONTUL PATRIOTIC Șl POPORUL LAOTIAN 
SÎNT HOTĂRÎTE SĂ MILITEZE

SITUAȚIA DIN IORDANIA

Pentru o reglementare 
pașnică în Laos

O COMENTARIUL POSTULUI DE RADIO PATHET LAO
HANOI 18 (Agerpres). — După cum anunță agenția V.N.A., postul de 

radio F.ithct I ao a transmis un comentariu pe marginea propunerilor de pace 
prezentate de Frontul Patriotic Laoțian " ~~ ‘la 22 iunie 1971.

® Guvernul iordanian a anunțat că acordurile de la 
Amman ți Cairo nu mai au rațiunea de a exista

agențiile de presă transmit

„Cele mai arzătoare aspirații ale 
poporului laoțian, se arată in comen - 
tariu. sint de a opri distrugerile care 
se înfăptuiesc de multi and în L?os 
din pricina războiului agresiv dus cu 
participarea Statelor Unite. Venind 
in intimpinarea acestor aspirații, 
prințul Sufanuvong a adresat prin
țului Suvana Fumi noile propuneri 
ale Frontului Patriotic Laoțian, care 
preconizează încetarea focului pe în
treg teritoriul Laosulni. Această pro
punere 
și real 
părțile interesate să realizeze înce
tarea focului oe întreg teritoriul Lao- 
sului. asa cum s-a procedat in 1961. 
Este limpede că această propunere 
deschide perspective favorabile re
gnului Laosului si urmărește să d?a 
posibilitate poporului laoțian sâ reali
zeze unitatea națională și să restau
reze pacea. într-o perioadă cind for
țele patriotice laotiene obțin o vic
torie după alta, noile propuneri ale 
Frontului Patriotic Laoțian exprimă 
bunăvoința și hotărârea sa de a ac-

tiona în concordanță cu interesele 
patriei si ale națiunii, in concordanță 
cu interesele păcii in Indochina. Este, 
de aceea, regretabil că aceste pro
puneri au fost respinse". Frontul 
Patriotic si poporul laoțian, se arată 
in încheierea comentariului, se pro
nunță. acum ca si in trecut, pentru 
o reglementare pașnică in Laos și 
sint hotărito să militeze pentru În
făptuirea ei.

AMMAN ÎS (Agerpres). — Dele
gația militară siriană, care și-a a- 
sumat misiunea de a media in con
flictul dintre autoritățile iordaniene 
și organizațiile palestinene de re
zistență, s-a reîntors simbătă la 
Am man.
Delegația părăsise vineri seara 

capitala Iordaniei pentru o vizită de 
inspecție in regiunea din jurul ora
șului Jerash, unde s-au desfășurat 
lupte între trupele regale iordaniene 
și unitățile de guerilă, după care 
s-a deplasat la Damasc, in scopul de 
a informa guvernul sirian asupra 
situației din zonele vizitate. Simbă
tă la amiază, ofițerii sirieni care 
compun delegația au fost primiți de 
primul ministru al Iordaniei, Wasfi

este constructivă, rezonabilă 
stă. Este pe deplin posibil ca 
interesate

MALTA VA PARTICIPA ACTIV LA ASIGURAREA
PĂCII IN BAZINUL MĂRII MEDITERANE
declară directorul Departamentului informațiilor al țării

NOI ACTE DE RĂZBOI ALE 
S.U.A. ÎMPOTRIVA R.D.V.
HANOI 18 (Agerpres). — Un purtă

tor de cuvint al Ministerului Aface
rilor Externe al Republicii Democra
te Vietnam a anunțat că, la 15 iulie, 
avioane americane de tip B-52 au pă
truns in spațiul aerian al R.D.V. și 
au bombardat localitatea Huong Lap. 
De asemenea, nave militare america
ne au bombardat localități din apro
pierea zonei demilitarizate. Purtăto
rul de cuvint a protestat împotrivă 
acestor acte de război comise de 
S.U.A. contra R. D. Vietnam.

LA VALLETTA 18 (Agerpres). — 
Referindu-se, in cadrul unui inter
viu acordat unui corespondent al a- 
genției T.A.S.S., la o serie de aspecte 
ale actualei politici malteze. Paul 
Noudi, directorul Departamentului 
informațiilor al Maltei, a subliniat 
că „politica guvernului laburist al 
insulei nu a fost formulată in ulti
mele zile, ci a fost inscrisă in plat
forma sa electorală, care este in 
prezent transpusă in viață".

„Politica externă a guvernului 
maltez — a relevat Noudi — se bi- 
zuie pe două principii fundamenta
le : Malta trebuie să participe și va 
participa activ la asigurarea păcii in 
bazinul Mării Mediterane, împreu
nă cu alte state animate de dorința 
de pace din această regiune, și, in 
al doilea rind. politica externă a 
Maltei trebuie să corespundă inte
reselor poporului maltez. Țelul nostru

final este deplina neutralitate a insu
lei. Pentru atingerea acestui scop 
trebuie să obținem și deplina inde
pendență economică, fapt posibil nu
mai in condițiile colaborării cu toate 
statele interesate în promovarea re
lațiilor economice și comerciale cu 
Malta".

Amintind că Malta a declarat că 
nu se mai consideră legata prin 
„Tratatul de apărare" anglo-maltez 
din anul 1964, și că a cerut reexa
minarea acestuia, Paul Noudi a re
levat că in opinia părții malteze 
„Anglia nu poate transmite in mod 
automat fortificațiile de pe Malta 
unei terțe părți cum ar fi, de exem
plu, N.A.T.O. sau Flota a 6-a a 
S.U.A.". „Pe scurt — a conchis Paul 
Noudi — insistăm nu asupra revi
zuirii acordurilor, ci asupra încheie
rii unor acorduri noi, pe o bază com
plet diferită".

Tall, și de membri ai comandamen
tului armatei iordaniene.

In legătură cu misiunea do me
diere a delegației militare siriene la 
Amman, postul de radio Damasc a 
anunțat că guvernul Siriei a căzut 
de acord cu autoritățile iordaniene 
asupra modului de supraveghere a 
relațiilor dintre mișcarea palestinca- 
nă de rezistență și trupele iordanie
ne. Un purtător de cuvint de la Da
masc, citat de agenția U.P.I., a anun
țat. totodată, înființarea unor punc
te de control în vederea supraveghe
rii transportului palestincnilor răniți 
în afara zonei in care s-au desfășu
rat incidentele. Personalul acestor 
puncte de control va fi format din 
reprezentanți ai armatelor iordania
nă și siriană și ai mișcării de re
zistență.

Tot simbătă, mai multe comunica
te ale rezistenței palestinene, date 
publicității la Beirut, arătau că ar
tileria iordaniană și-a reluat bom
bardamentele împotriva pozițiilor 
deținute de unitățile de guerilă din 
regiunea Jerash.

Șeful statului cambod
gian, prințul Norodom Sia- 
nuk, a avut ° *ntreve^cre cu ?efuî 
delegației parlamentare franceze, a- 
flate in vizită oficială in R.P. Chi
neză, Alain Peyrefitte, anunță agen
ția China Nouă. La întrevedere a 
participat și ambasadorul Franței la 
Pekin, Etienne Manac'h.

Ministrul de externe chi
lian va vizita Cuba. Ambasa_ 
da chiliană din Havana a confirmat 
simbătă că ministrul relațiilor exter
ne al Republicii Chile, Clodomko 
Almevda Medina, va face o vizită 
oficială in Cuba începind de la 25 
iulie.

300 de membri ai comi
siilor muncitorești (sindica
te ilegale) din Spaniaau ocu- 
pat sediul din Barcelona al sindica
tului metalurgiei, ca urmare a per
secuțiilor Ia care sint supuși cei 24 
de muncitori de la Uzinele de au
tomobile Seat care au participat la 
o acțiune grevistă, la sfirșitul lunii 
mai, anunță agenția France Presse. 
în cursul mitingului care a avut loc 
cu această ocazie a fost adoptat un 
apel la grevă pentru 31 iulie, dată 
la care este prevăzută începerea 
procesului celor 24 de muncitori.

Duminică a fost creată 
„Federația emiratelor arabe 
Unite". Membre a'c Federației sint 
emiratele Abu Dhabi, Dubai, Sard- 
șah, Ajman, Umm Al Qaiwain și 
Fujrairah. După cum menționează a- 
genția M.E.N., scopul formării Fe
derației este.de a aduce un element 
de stabilitate în zona Golfului Persic 
după retragerea trupelor britanice, 
prevăzută pentru sfirșitul anului In 
curs.

a fost semnat unLa Hanoi
acord de colaborare culturală pe 
1971 Intre R.D. Vietnam și R.P.D. 
Coreeană.

La închiderea ediției, agenția 
France Presse relatează câ guvernul 
iordanian a anunțat duminică scara 
câ „acordurile de la Amman și Cairo, 
semnate in anumite împrejurări spe
ciale. nu mai au rațiunea de a exista, 
deoarece împrejurările s-au modifi
cat". Totodată, purtătorul de cuvint 
oficial iordanian a declarat că spiritul 
și baza respectivelor acorduri rămin 
în vigoare.

Colonialiștii portughezi 
au suferit pierderi conside- 
lObilO in urma acțiunilor de lup
tă a Frontului de Eliberare din Mo- 
zambic. Intr-un comunicat al frontu
lui se arată că in timpul luptelor care 
au avut loc in provincia Tete, deta
șamentele de patrioți au distrus două 
convoaie portugheze care se deplasau 
spre Kabora Bassa, în imediata apro
piere a locului unde se construiește 
un important complex hidroenergetic.

Un atentat contra unul 
sediu din Milano al Parti
dului Comunist Italian a a 
produs In noaptea de simbătă spre 
duminică. Au fost aruncate două gre
nade, dintre care una a explodat in 
interiorul sediului, rănind o persoană.

In capitala Indiei au 1U3t 
sfirșit lucrările sesiunii Consiliului 
General al Congresului Sindicatelor 
Indiene. Rclevind rolul important ce 
revine clasei muncitoare in procesul 
dezvoltării economici naționale, Con
siliul General a subliniat necesitatea 
instituirii unui control muncitoresc 
strict asupra producției, precum și 
necesitatea ca muncitorii să partici
pe la conducerea întreprinderilor

Din viața partidelor comuniste și muncitorești

0 interesantă 
lucrare consacrată 

problemelor 
securității ewopene

In editurile „Chatham House1' 
ți „PEP- din Anglia a apărut, 
recent, volumul intitulat „PER
SPECTIVELE UNEI CONFE
RINȚE EUROPENE ASUPRA 
SECURITĂȚII". Autorul lucră
rii, Michael Palmer, face o tre
cere in revistă a acțiunilor și 
inițiativelor din ultimii cinci ani 
in problema securității europe
ne. După ce subliniază că ideea 
convocării unei conferințe gene
ra l-europene interesează astăzi 
cercuri politice tot mai largi, 
autorul volumului constată : 
,.Acțiunile in favoarea ținerii u- 
nei conferințe europene asupra 
securității au căpătat un pu
ternic impuls după declarația de 
la București, din iulie 1966, in 
legătură cu întărirea păcii și 
securității in Europa". In mod 
deosebit este evidențiată impor
tanța contactelor dintre țările 
din Estul și Vestul Europei. Po
trivit calculelor autorului, din 
mai 1970 șt pină in primăvara 
acestui an, au avut loc circa 129 
de contacte bilaterale la niveluri 
notabile. In acest context, sint 
citate inițiativele și acțiunile de 
pace ale României, care s-au 
bucurat de o largă apreciere din 
partea opiniei publice din țările 
europene, inițiativele și propu
nerile făcute de celelalte țări 
socialiste europene. Totodată, 
sint subliniate „rațiunile pozi
tive și constructive" ale acelor 
țări din vest care sprijină ideca 
ținerii unei conferințe in proble
mele securității. Autorul expri
mă critici la adresa cercurilor 
N.A.T.O. „care se tem că o con
ferință asupra securității euro
pene ar putea duce la desfiin
țarea alianțelor militare și la în
locuirea lor cu un sistem de 
securitate colectivă".

Palmer exprimă opinia, larg 
împărtășită, că o conferință ge
neral europeană ar deschide ca
lea unui larg dialog Est-Vest 
asupra problemelor securității și 
a altor probleme care divizează 
continentul.

Lucrarea se referă apoi la 
diferitele propuneri privind a- 
genda si procedura viitoarei 
conferințe europene, subliniind 
utilitatea creării unui „organism 
permanent" care „ar putea oferi 
cadrul continuării dialogului 
Est-Vest", propunere care, după 
cum se știe, aparține României. 
„Stabilirea unei asemenea insti
tuții și a procedurii sale nu va 
putea desigur prin sine însăși 
fă dea răspuns la toate proble
mele nerezolvate din relațiile 
Est-Vest, dar ar stimula înțele
gerea mutuală, ar reduce tensiu
nea și ar contribui la identifi
carea modalităților edificării 
unui sistem de securitate euro
peană". Autorul evidențiază, de 
asemenea, însemnătatea pe care 
ar avea-o înființarea unor comi
sii speciale de experți guverna
mentali pentru promovarea con
tactelor economice, tehnico-șh- 
ințifice și culturale.

Volumul „Perspectivele unei 
conferințe europene asupra secu
rității" este apreciat de obser
vatorii politici din Londra ca o 
lucrare meritorie, care reflectă 
importante cerințe ale dezvol
tării contemporane, evidențiind 
necesitatea și utilitatea convo
cării conferinței general-eu- 
ropene, conferință dorită de 
toate popoarele continentului.

N. PLOPEANU
Londra, 18

Austria și Italia sint pentru o conferință 
privind securitatea în Europa

ROMA 18. — Corespondentul Ager
pres, N. Puicea, transmite : La invi
tația ministrului de externe al Ita

liei, Aldo Moro, ministrul afacerilor 
externe al Austriei,’ Rudolf Kirch
schlager, a făcut o vizita oficială de 
două zile in Italia. Șeful diplomației 
austriece a fost primit de președin
tele republicii, Giussepe Saragat, de 
primul ministru, Emilio Colombo, și 
a avut convorbiri cu omologul 6ău 
italian.

In cadrul convorbirilor dintre cei 
doi miniștri de externe au fost exa
minate probleme de interes comun, 
in special cele privind securitatea și 
colaborarea europeană. Miniștrii au 
constatat cu satisfacție „o serioasă 
îmbunătățire a relațiilor italo-austrie- 
ce, care deschid perspective de fruc
tuoasă colaborare între 
poare". Ei au relevat

□ sa
in ultimele

cele două po- 
„dorința co-

de- 
țâ-

mună de a se ajunge la o conferință 
pentru securitate și cooperare în Eu
ropa, care să poată duce la o adevă
rată destindere și conviețuire pașni
că intre statele continentului". în le
gătură cu situația din Mediterana.' 
Moro și Kirchschlager au subliniat 
„importanța pe care o dobindește so
luționarea pașnică a problemelor din 
această regiune pentru destindere și 
pace".

In cadrul dezvoltării colaborării bi
laterale, considerată optimă de către 
cele două părți, la Roma au fost sem
nate un acord de definire a proble
melor financiare și patrimoniale in 
suspensie intre Italia și Austria, pre
cum și o înțelegere privind extinde
rea la acorduri bilaterale italo-aus- 
tricce a „Convenției 
soluționarea 
lor".

MOSCOVA 18 (Agerpres).— Agenția 
T.A.S.S. anunță că la Moscova a avut 
loc o convorbire intre o delegație a 
P.C.U.S., in frunte cu A. P. Kirilenko, 
membru al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al P.C.U.S., și o delegație a 
P.C. German, in frunte cu Kurt Bach
mann, președintele partidului.

în cursul convorbirii, delegațiile au 
relevat că problema politică cea mai 
actuală a Europei este crearea unui 
sistem trainic de securitate. Ele s-au 
pronunțat in sprijinul inițiativelor și 
al. mișcării opiniei publice europene

in favoarea rezolvării acestor proble
me, pentru convocarea cit mai grab
nică a conferinței general-europene a 
statelor. Cele două partide se pro
nunță pentru ratificarea neintîrziată 
și traducerea in viață a tratatului din
tre U.R.S.S. și R. F. a Germaniei, 
considerind că aceasta ar constitui o 
contribuție importantă la destinderea 
încordării în Europa și la îmbunătă
țirea relațiilor dintre Uniunea Sovie
tică și Republica Federală a Germa
niei.

DE PREȚ U T I N D E N I

apropierea satului Sușenskoe 
Valea Minusinsk (regiunea

OBSERVATOR PENTRU APĂRAREA NATURII
In 

din 
Krasnoyarsk) a început construcția 
Observatorului geografic siberian (în 
fotografie : macheta clădirii). 120 de 
oameni de știință și specialiști, care 
vor lucra aici, urmează să studieze 
proprietățile climei locale.

Valea Minnsinsk, apărată împotri
va viaturilor nordice reci de mai 
multe lanțuri muntoase, este regiu
nea siberiană cu clima cea mai 
dulce. Ca urmare a acestor condiții 
climaterice favorabile, populația 
crește rapid, iar industria se dezvol
tă, de asemenea, intr-un ritm acce
lerat. Ținînd seama de faptul că ob
servatorul urmează să fie dat in fo
losință abia în 1975, specialiștii cer
cetează de pe acum fauna și flora 
regiunii. Sint alcătuite hărți privind

repartizarea solurilor și plantelor, 
se elaborează scheme de repartiție a 
întreprinderilor industriale și a cul
turilor agricole, toate avind drept 
scop prevenirea unei eventuale 
schimbări a climei.

FLAGELUL „BEȚIEI ALBE" ÎN FRANȚA

pașnică
europene pentru 
a neințeiegeri-

OTTAWA. — Partidul Comu
nist din Canada a adresat pri
mului ministru, Pierre Elliott 
Trudeau, o scrisoare de protest 
in legătură cu permisiunea acor
dată trupelor S.U.A. de a utiliza 
o bază militară situată in apro
pierea orașului Gagetown. Scri
soarea cere să se pună capăt 
pregătirii militare a trupelor a- 
mcricane pe teritoriul Canadei,

ca și survolării acestuia de că
tre bombardiere ale S.U.A.

CARACAS. — La Caracas s-a 
bucurat de un remarcabil succes 
Expoziția cărții marxiste, organi
zată de comuniștii din capitala 
Venezuelei. Expoziția, care a du
rat o sâptăminâ. a fost vizitată 
zilnic de circa 5 000 de persoane. 
Expoziții similare urmează să fie 
organizate și in alte orașe ale 
Venezuelei.

□ B 0

In Franța continuă să crească in aproximativ 900 de adepți ai „be- 
mod.alarmant numărul persoanelor . ției albe", adică de 3^-4 ori mai 
depistate ca folosind diferite dro- ................. ' ’ ”
guri. Dacă in anul 1966 totalul celor 
arestați pentru utilizarea stupefian
telor a fost de 105 persoane, in 
1970 numărul lor a ajuns pe an
samblul întregii țări la 1 637, iar 
in primul trimestru al anului in 
curs au fost reținuți de autorități

mulți decit in lunile corespunză
toare ale anilor precedenți. Publi- 
cind aceste cifre, care de fapt nu 
tnclud decit pe narcomanii arestați, 
ziarul „Le Monde" relevă că stu
pefiantele devin tot mai mult ui) 
flagel pentru Franța.

R.F.G. - CURBĂ ASCENDENTĂ A PREȚURILOR

Nicicind, 
cenii, istoria politică a ._ 
rilor latino-americane nu a 
fost atit de prezentă ca azi 
în sfera marilor mutații 
care au loc in viața inter
națională. Aceasta se ex
plică prin amploarea eveni
mentelor care se desfă
șoară la sud de Rio Gran
de, ca rezultat al ascuțirii 
contradicțiilor sociale, al 
intensificării luptei de eli
berare de sub dominația 
economică și politică, re- 
flectind procesul general de 
emancipare a acestor po
poare, eforturile lor pentru 
învingerea consecințelor 
subdezvoltării, pentru afir
marea voinței și intereselor 
lor naționale.

Deși țările latino-ameri
cane dispun de un uriaș 
potențial material și uman, 
pină in urmă cu cițiva ani, 
majoritatea lor nu a fost 
in situația de a „se plasa
— cum afirma unul din a- 
naliștii realităților conti
nentale — pe coordonatele 
civilizației materiale con
temporane". Această si
tuație a dus la menținerea 
și chiar agravarea condiți
ilor sociale ale maselor 
populare. Mai mult de 30 
la sută din populația con
tinentului este analfabetă, 
ceea ce reprezintă 80 de 
milioane de persoane. Tot
odată, 11 la sută din forța 
de muncă este complet ne
folosită. Aceasta înseamnă 
9 milioane de șomeri.

Cu toate că țările latino- 
americane se află la ni
veluri diferite de dezvol
tare, majoritatea lor suferă 
de pe urma consecințelor 
negative ale monoculturii
— impusă prin dominația 
sufocantă a monopolurilor 
străine, in special nord-a- 
merjeane. Schimbarea a- 
ceslor structuri anacronice 
ale economiei este marea 
problemă a întregii Ame- 
rici Latine.

Eforturile pentru schim
barea acestor stări de lu
cruri iși găsesc expresie in 
prefacerile înnoitoare care 
se manifestă tot mai preg
nant și mai tumultuos pe 
acest continent considerat 
oină nu demult o „rezerva
ție a capitalului nord-ame- 
rican". Evenimentele din- 
tr-o serie de țări, îndeosebi 
cele din „zona andină", au o 
deosebită semnificație in a- 
cest sens. în Chile. Bolivia, 
Peru, in alte țări de pe con
tinentul latino-american se 
manifestă tot mai viguros și 
mai combativ forțele sociale

pentrucare se pronunță 
desprinderea de pe orbita 
subdezvoltării, pentru pro
movarea unei politici de 
transformări economico-so- 
ciale care să răspundă in
tereselor și aspirațiilor po
poarelor respective. Indus
trializarea — ca factor 
motor al dinamizării gene
rale a economiei — moder
nizarea producției agricole, 
care reclamă, ca primă 
condiție. înfăptuirea refor
mai agrare, vitalizarea co
merțului exterior, prin di
versificare și creșterea com-

voltarea noastră depinde de 
transformarea bazelor pe 
care s-a ridicat un sistem 
de exploatare internă și 
externă. Și mai știe că a- 
ceste transformări sint po
sibile numai in măsura in 
care puterea politică și e- 
conomică este exercitată de 
marea majoritate".

Deși platforma politico- 
ideologic a guvernului din 
Peru diferă de a celui 
din Chile, politica pre
ședintelui Velasco Alva
rado este sprijinită de 
mase tocmai pentru că 
in elaborarea și apli-

nomice. cu afirmarea idei
lor de suveranitate și dem
nitate națională, a hotăririi 
popoarelor respective de 
a-și valorifica de sine stă
tător resursele materiale și 
spirituale, in vederea pro
gresului lor economic și 
social.

Redobindirea suverani
tății naționale asupra re
surselor naturale înstrăi
nate, controlul asupra acti
vității capitalului străin 
reprezintă „linia întîi" a 
luptei pentru „cea de-a 
doua independență", cea e- 
conomică. în Chile, politica

Z0W ANDINA IN FLUXUL
PREFACERILOR ÎNNOITOARE

CORESPONDENȚA DIN SANTIAGO DE CHILE

petitivitătii produselor na
ționale constituie instru
mentele principale in ..noua 
strategie a dezvoltării", a 
ceea ce s-a numit triun
ghiul andin. In Chile, Peru 
și Bolivia au fost adoptate 
masuri politice de diferite 
intensități, in realizarea a- 
cestor aspirații, elementul 
lor comun, esențial fiind 
adaptarea programelor eco
nomice la necesitățile pro
gresului social.

Programul guvernului 
popular din Chile este in 
acest sens expresia cea mai 
pregnantă a noilor tendințe 
și curente politice pentru 
schimbarea structurilor e- 
conomice și sociale. Cîștigă 
tot mai mult teren consta
tarea și convingerea că ti
parele tradiționale ale eco
nomiei, modelate după in
teresele oligarhiilor interne 
și externe, nu pot asigura, 
ci. dimpotrivă, împiedică 
valorificarea resurselor ma
teriale și umane in benefi
ciul social. Președintele 
Salvador Allende spunea 'a 
recenta reuniune CEPAL : 
„Guvernul popular din 
Chile știe că o dezvoltare 
economică autentică nu în
seamnă doar o creștere e- 
co no mi că. El știe că dez-

carea ei se reflectă pre
ocuparea pentru apărarea 
intereselor naționale, pentru 
situația socială a celor care 
produc bunurile materiale. 
Căile de comunicare dintre 
președintele bolivian, ge
neralul Juan Jose Torres, 
și Confederația muncito
rească reflectă de aseme
nea ponderea pe care o 
dobindesc masele populare 
in determinarea politicii 
guvernamentale din aceste 
țâri latino-americane. For- 
mulindu-și crezul politic, 
președintele Torres arată 
că in realizarea profunde
lor transformări pe care le 
întreprinde guvernul său 
se va sprijini pe patru pi
loni — ..muncitori, studenți, 
țărani și armată". Se știe 
de altfel că prin mobiliza
rea largă a forțelor de 
stingă și democratice a fost 
zădărnicit puciul militarilor 
de dreapta din octombrie 
1970. precum și recentul 
complot al reacțiunii, care 
viza răsturnarea noului re
gim.

în politica acestor țări a- 
pare de asemenea ca un o- 
biectiv comun corelarea o- 
rientării spre transformări 
structurale cu lupta pentru 
lichidarea dependenței eco-

guvernului Unității popu
lare a determinat intr-un 
răstimp foarte scurt o serie 
de transformări structurale 
pe plan economic și social. 
Au trecut in aria proprietă
ții sociale industria textilă, 
carboniferă. metalurgică, 
extracția salpetrului, o ma
re parte a băncilor și cea 
mai recentă și cea mai im
portantă — naționalizarea 
cuprului, principala bogăție 

■ a țării. în Peru, statul con
trolează industria petrolu
lui și, in mare parte, in
dustria extractivă, comer
cializarea făinei de pește — 
una din cele mai mari bo
gății ale țării — precum și 
operațiile bancare cu de
vize. Sectorul public in e- 
conomie se extinde și in 
Bolivia. Recent, guvernul a 
hotărit naționalizarea mi
nei de zinc „Matilda Cor
poration". una din cele mai 
mari din lume, filială a 
monopolurilor „Mineral 
and Chemical Phillip Corp" 
și „U. S. Steel".

Solidaritatea țărilor lati
no-americane de orien
tare progresistă in apărarea 
intereselor naționale se ma
nifestă și pe planul politi
cii lor externe, in procesul 
de reevaluare, pe baze e-

chitabile, i 
conomice : 
S.U.A. și ; 
americane _  ________
lor. O dovadă elocventă in 
acest sens o constituie co
ordonarea pozițiilor in ca
drul dezbaterilor dintr-o 
serie de organisme inter- 
americane. Recent, la Lima 
a avut loc reuniunea mi
niștrilor economiei din ță
rile grupului andin, orga
nism regional mai larg din 
care fac parte Chile, Boli
via, Peru, Columbia și 
Ecuador. Cu acest prilej s-a 
discutat promovarea noilor 
forme de colaborare intre 
cele cinci țări, in special 
pentru impulsionarea dez
voltării industriale. în con
cepția țărilor participante 
la grupul andin, dezvolta
rea industriilor naționale 
este strins legată de poli
tica lor față de capitalul 
străin. Hotărirea țărilor din 
grupul andin, adoptată in 
decembrie 1970 la Lima, 
preconizează recuperarea, 
in proporție de cel puțin 51 
Ia sută, a acțiunilor între
prinderilor controlate de 
capitalul străin (prin achi
ziționarea acestora de că
tre stat sau investitorii 
particulari din țările res
pective) și limitarea cuan
tumului beneficiilor expor
tate.

Ofensiva țărilor andine 
pentru transformări struc
turale se desfășoară 
condițiile confruntării 
rezistența, fățișă sau 
muflată. a cercurilor 
garhice interne și externe, 
care încearcă să blocheze 
evoluțiile progresiste din 
aceste țări. Dar caracterul 
acestor evoluții polarizează 
largi forțe sociale, a căror 
activizare politică restringe 

------ manevră al 
imperialiste și

a raporturilor e- 
și financiare cu 
a relațiilor inter- 

; in ansamblul

in 
cu 

ca- 
oli-

cimpul de 
cercurilor 
reacționare.

Cu mai ________
urmă, scriitorul suedez Ar
tur Lundkvist vedea in A- 
merica Latină un „conti
nent vulcanic", alegorie va
labilă cu deosebire azi pe 
plan politico-social cînd 
in torentul prefacerilor re
voluționare se integrează 
uriașe forțe sociale — clasa 
muncitoare, țărănimea, in
telectualitatea, studenții, 
pături ale burgheziei națio
nale, cadre militare cu sta
re de spirit patriotică — a- 
nimate de năzuințele și as
pirațiile comune ale apără
rii independenței naționale, 
progresului economic și 
social.

Eugen POP

Costul vieții in Republica Fede
rală a Germaniei continuă să în
registreze o curbă ascendentă. Du
pă cum anunță ziarele vest-germa- 
ne, in curînd prețurile la produsele 
de panificație vor fi majorate cu 
aproximativ 15 la sută. In același 
timp, chiriile au fost majorate cu 
aproximativ 6 la suta.

In același timp, la Bursa valutară 
din Frankfurt s-a înregistrat sim
bătă o nouă scădere a cursului do
larului american in comparație cu 
marca vest-germană. Dolarul a fost 
cotat la 3.47 mărci, cel mai scăzut 
curs al monedei americane de la 
introducerea, la 10 mai 1971, a 
cursului fluctuant al mărcii.

LETOPISEȚUL" PREȚUL PÎINII
De mai bine de 170 de ani, locul- 

torit unui mic orășel englez con- 1 
semnează pe zidul unui imobil din < 
centru variațiile prețului plinii de-a t 
lungul vremii. Primul mercurial 

a fost afișat in 1800, iar ultimul — i 
anul acesta. Prețul pîinii a crescut ' 
considerabil, majorarea fiind deose- \ 
bit de evidentă în ultimii ani. In i 
1971 piinea este cu 50 la sută mai J 
scumpă decit era in 1965, de pildă. \ 
Publicația „Times", care reproduce I 
imaginea mercurialului comentind 1 
totodată această originală tradiție, ’ 
adaugă : „Intrucit in cele 12 luni ț 
de guvernare a conservatorilor pre- l 
țul la produsele alimentare a eres- ■ 
cut in Anglia cu 8.5 la sută, iar pre
supusa aderare la Piața comună 
promite o creștere și mai accentua- i 
tă a spiralei prețurilor la produsele J 
alimentare, se presupune că „leto- ) 
pisețul" pîinii va necesita spații su
plimentare intr-un viitor destul de 
apropiat"...

\
\
\
\
ț

l-.

I î
(

imele I 
— ----- ... v. J—------ bătă- |
lia pentru recunoașterea legală a l 
drepturilor cetățenești, dar aceste ' 
prevederi legale nu au fost tradu- i 
se în viață. „Pe hirtie, tribunalele i 
au eliminat rasismul in Statele \ 
Unite, dar in ciuda minunatelor lor i 
decizii America neagră se află încă, j

RASISMUL ELIMINAT DOAR PE HÎRTiE
„Situația americanilor de culoa

re este mai grea in prezent decit 
era in urmă cu 35 de ani", a de
clarat in fața reuniunii Asociației 
juriștilor americani (A.B.A.). care 
se desfășoară la Londra, William 
T. Coleman, președintele Fondului 
legal pentru apărare și educație a.1 
Asociației Naționale pentru propă
șirea oamenilor de __ t
S.U.A. (N.A.A.C.P.). El a amintit 
că negrii americani au

cișlige unele victorii in 
trei decenii și jumătate

ultimele 
in t

culoare din

reușit să

.......... .„j „1 4.
după 35 de ani de luptă. intr-o \ 
situație mai grea decit acum trei l 
decenii", a spus Coleman. 1

...CA UN ENORM HIPOPOTAM!
TOKIO 18 (Ager- 

pres). — Duminică s-a 
aflat că un monstru 
marin, semănind cu 
un enorm hipopotam, 
a fost zărit la 28 apri
lie de echipajul vasu
lui japonez de pescuit 
„Kompira Maru“, in 
timp ce acesta naviga 
in largul coastelor su
dice ale Noii Zeelan- 
de, in dreptul Pe
ninsulei Lyttleton, a- 
nuntă agenția France 
Presse. Cei 26 de

membri ai echipajului 
au precizat că anima
lul a apărut brusc din 
apă, Ta o mică distan
ță de vas, marinarii 
puțind astfel să-i ză
rească ochii, cu un 
diametru de 15 cm fie
care, nasul avind o 
vagă asemănare cu a- 
cela al unui hipopo
tam, și gitul — aco
perit de plăci osoase, 
în momentul in care 
nava s-a apropiat la 
aproximativ 30 de me

tri de animal, pregă- 
tindu-se să-1 vineze 
cu ajutorul harponului 
de la bord, acesta a 
dispărut. Agenția pre
cizează că relatarea 
marinarilor japonezi 
este confirmată, indi
rect, de informația a- 
părută intr-un ziar 
neozeelandez, care a- 
trăgea recent atenția 
asupra ciudatelor urme 
de labe uriașe, desco
perite pe plaja Pe
ninsulei Lyttleton.
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