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Au început adunările generale ale salariaților

UN MOMENT DE MARE ÎNSEMNĂTATE
POLITICĂ Șl ECONOMICĂ 
In viata Întreprinderilor, 
a tuturor colectivelor muncitorești

Timp de cîteva săptâmîni, In în
treprinderile industriale, in unitățile 
de construcții. transporturi și comer
ciale, in institutele de cercetări si 
proiectări se vor desfășura adună
rile ccncrale ale salariaților, care vor 
analiza mersul îndeplinirii sarcinilor 
de plan, a angajamentelor și a pre- 
x ederilor din contractul colectiv pe 
acest an și. totodată, vor dezbate sai- 
cinile de plan pe -inul 1972 si măsu
rile pentru pregătirea condițiilor do 
realizare a acestora. Actualele adu
nări generale ale salariaților au u 
semnificație aparte, intrucît ele au 
loc in condițiile in ca-.'e întregul nos
tru popor isi exprimă deplina ade
ziune față de programul propus de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu pentru 
îmbunătățirea activității politico- 
ideologice, de educare marxist-leni- 
niriă a membrilor de partid, a tutu
ror oamenilor muncii și a trecut la 
înfăptuirea ideilor si măsurilor cu
prinse in ac'st program.

în anii care au trecut de la însti- 
tuționalizaroa lor. adunările generale 
ale salariaților — expresie a dezvol
tării și adincirii continue a democra
tismului socialist in viața economică 
a țării — s-au afirmat ca o formă 
directă, nemijlocită, de participare a 
clasei muncitoare, a oamenilor mun
cii. indiferent de locul sau funcția pe 
care le ocupă in angrenajul între
prinderi:. la conducerea și organiza- 
r a întregii activității economice. în 
concepția partidului nostru ele con- 
s\astăzi forul muncitoresc su
prem de conducere a întreprinderii, 
in care salariații sint chemați să dez
bată cu răspundere, deschis, in spi
rit’d exigentei partinice, problemei? 
cardinale ale înfăptuirii sarcinilor de 
plan si ale gestiunii economico-fi • 
nanciare. să examineze cum s-au în
deplinit hotăririle adunărilor generale 
precedente, cum și-au găsit rezolva
rea propunerile muncitorilor — in
tr-un cuvint. toate problemele esen
țiale ale vieții și activității întreprin
derilor, atit cele referitoare la rea
lizarea sarcinilor planului de stat, cit 
si cele care privesc condițiile da 
muncă și viață ale lucrătorilor.

Tn dubla calitate pe care o au sa
lariat ii din întreprinderile noastre 
socialiste — de proprietari colectivi 
ai mijloacelor de producție și de pro
ducători — ei au o mare răspundere 
pentru gospodărirea cit mai bună a 
mijloacelor de care dispun, spre a 
obține maximum de rezultate eco
nomice ; statul, societatea le-a în
credințat sarcina ca, in colectiv, să 
administreze cit mai judicios o parte 
din avuția națională, adică bunurile 
materiale șl financiare ale intreprin-

derilor în care lucrează. Iată de co, 
in viziunea partidului nostru, adu
nările generale ale salariaților tre
buie să constituie o formă activă, un 
mijloc eficace de ridicare a conș
tiinței și responsabilității fiecărui 
muncitor, atit pentru propria activi
tate. cit și pentru activitatea întregii 
întreprinderi, pentru ca fiecare mem
bru al colectivului să simtă, pe pro
prii săi umeri, răspunderea pentru 
perfecționarea continuă a activității 
P otîjctive. lată de ce, actualele adu
nări generale vor trebui să constituie 
un prilej de intensificare a activității 
dc educare a oamenilor muncii in 
spiritul cunoașterii și aplicării întoc
mai a legilor statului, pentru crește
rea conștiinței socialiste, de sporire a 
vigilenței politice și a combativității 
revoluționare față de neajunsuri, de 
dpz'ollarc și întărire a atitudinii so
cialiste față de muncă și avutul obș
tesc.

Din perspectiva acestor imperative 
trebuie privite principiile preconizate 
de partid prin proiectul de lege pri
vind organizarea și conducerea uni
tăților economice ue stat, care urmă
resc creșterea roiului adunărilor ge
nerale in luarea hotâririlor privind 
dezvoltarea întreprinderilor, activi
tatea lor economică și socială, defi
nitivarea și aprobarea planului, in 
aprecierea prin vot a activității co
mitetului de direcție. „în felul aces
ta — sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la adunarea generală din 
februarie a.c. a reprezentanților sa
lariaților de la uzina „23 August’1 
dm Capitală — se va întări contro
lul colectivului dc uzină asupra ce
lor care sini puși să conducă, va 
crește și răspunderea celor care con
duc in fața colectivului de oameni 
ai muncii. Vom intări de fapt prin 
aceasta colaborarea dintre cei cc 
sint puși să conducă activitatea 
in diferite sectoare și masele largi 
de oameni ai muncii. Aceasta va în
semna in lond o lărgire a participă
rii oamenilor muncii și, in primul 
rind, a clasei muncitoare. Ia întreaga 
activitate de conducere economică și 
socială a patriei noastre'1.

Practica de pină acum a adunărilor 
generale dovedește că acolo unde dez
baterile s-au caracterizat prin compe
tență și răspundere, unde s-a asigurat 
o analiză profundă, obiectivă și realis
tă, a situației economico-financiare. 
unde s-au stabilit cele mai judicioa
se soluții și măsuri, rezultatele ime
diate in producție, concretizate in 
final in îndeplinirea și depășirea 
planului. în creșterea eficienței, n-au 
intii’ziat sâ apară. Iată de ce, ținind

seama de experiența de pină acum 
și avînd in vedere complexitatea 
sarcinilor economice ce revin colec
tivelor de întreprinderi și organizații 
economice pină la sfirșitul acestui 
an și in anul viitor, este absolut 
necesară concentrarea atenției parli- 
cipanților asupra problemelor dc in
teres major, a căror soluționare ope
rativă să sporească contribuția fie
cărei unități la dezvoltarea econo
miei naționale, la ridicai ea calitativă 
a activității economice. Iar pentru a 
asigura o cil mai activă participare 
la dezbateri, pentru a stimula un 
fructuos schimb de păreri și formu
larea a cit mai multe propuneri pri
vind modalitățile concrete de rezol
vare a problemelor producției, de ri
dicare a nivelului calitativ al activi
tății economice, important este ca 
salariații să fie informați, in mod 
veridic și obiectiv, asupra situației 
economico-financiare. să cunoască 
bine problemele care iși așteaptă 
soluționarea, ca și sarcinile de per
spectivă ale unității in care lucrează. 
Ca atare, dările de seamă, prezenta
te in fața adunării salariaților de 
către comitetele de direcție, trebuie 
să examineze m profunzime, intr-un 
spirit critic și autocritic, activitatea 
economică desfășurată in primul se
mestru. să releve succesele obținute, 
aportul fiecărui colectiv de secție și 
atelier la înfăptuirea obiectivelor 
stabilite, să indice clar și precis cau
zele unor neajunsuri și ce trebuie

făcut pentru Înlăturarea lor, să su
pună dezbaterii muncitorilor, ingine
rilor și tehnicienilor liniile directoa
re ale activității viitoare.

Trăsătura dominantă a adunărilor 
generale trebuie s-o constituie pro
fundul lor caracter de lucru, astfel 
ca prin participarea democratică a 
muncitorilor, tehnicienilor, ingineri
lor și economiștilor, a tuturor spe
cialiștilor, să se asigure atit exerci
tarea efectivă a controlului muncito
resc asupra activității comitetelor de 
direcție, cit și o mobilizare susținută 
și cuprinzătoare a rezervelor exis
tente in fiecare unitate in vederea 
ridicării eficienței economice și rea
lizării exemplare a planului și a an
gajamentelor suplimentare asumate 
ca răspuns la chemarea Consiliului 
Național al Frontului Unității Socia
liste. Și lista unor asemenea rezerve 
și posibilități interne care iși așteap
tă valorificarea este 
bună seamă, bine 
fiecare întreprindere, 
feri numai asupra 
vor trebui sâ stea 
tenției dezbaterilor și
in principal : reducerea cheltuielilor 
materiale de producție, folosirea in
tensivă a capacităților de producție, 
a forței de muncă, a timpului de lu-

lungă și, de 
cunoscută în

Ne vom re
ci torva care 

în centrul a- 
care vizează

(Continuare in pag a IV-a)

pa senatorul chilian Radomir Tomici
Președintele Consiliului de Mi

niștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit luni la amiază pe senato
rul chilian Radomir Tomici. care 
face o vizită în țara noastră, la 
invitația Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste.

La primire a participat Mihail 
Levente, secretar al Consiliului Na
țional al Frontului Unității Socia
liste.

întrevederea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă de cordialitate.

(Agerpres)

VOM RIDICA ÎNTREAGA
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LA NIVELUL ÎNALTELOR
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ELABORAT DE TOVARĂȘUL 

NICOLAE CEAUȘESCU
Telegrame și scrisori adresate C. C. al P. C. R., 

tovarășului Nicolae Ceaușescu 
Ședințe comune ale colegiilor și comitetelor 
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ÎN PAGINILE II — III

sie necesară o largă

stnnsu
Sintem in plină desfășurare a cam

paniei de recoltare a cerealelor 
păioase. Pentru ca recolta să ajungă 
in timpul cel mai scurt din cimp in 
magazii se cere ca utilajele și forța 
de muncă să fie folosite din plin, sa 
se lucreze din zori și pină seara. 
După cum se știe, din cauza ploilor 
abundente din prima parte a anului, 
cerealele de pe suprafețe însemnate 
au căzut, necesitind a fi recoltate ma
nual cu ajutorul coaselor și secerilor. 
In raidul-anchetă de față am urmărit 
cum s-au organizat și cum se des
fășoară aceste lu
crări in județele 
Ialomița, Brăila și 
Vaslui.

în județul Ialo
mița s-a înțeles 
necesitatea ca a- 
colo unde cerea
lele sînt căzute 
și nu se poate lu
cra' cu combinele 
să se recolteze cu 
coasele și secări
le. Consiliile de 
conducere din 
cooperativele a- 
gricole, 
lor, au 
necesită 
scop, t.. 
timp echipele de secerători și de co
sași. La cooperativa agricolă Mun
tenii Buzău, consiliul de conducere, 
ținind seama de faptul că griul e 
căzut, nu a lăsat recoltatul griului 
numai pe seama combinelor. Iată ce 
ne-a declarat brigadierul Nicolae 
Birlădeanu : „Avem mari suprafețe 
cu griu pe care nu le putem recolta 
cu combinele. Consiliul de condu
cere al cooperativei noastre, anali- 
zind această situație, a hotărit să 
folosim din plin forța manuală". Aici 
lucrau la strinsul recoltei cu secerile 
și coasele peste 700 de cooperatori. 
Pină acum au fost secerate 550 ha cu 
griu și se considera că in cel mult 
5 zile bune de lucru se va încheia 
această lucrare pe întreaga supra
față. La fel s-a procedat și in alte

cooperative agricole din județul Ia
lomița.

Și in județul Brăila există multe 
suprafețe cu grîu culcat la pămint, 
iar in zona depresionară de nord-est, 
pe circa 2 000 ha terenul are exces 
de umiditate. De la direcția- generală 
agricolă județeană sintem informați 
că, in urmă cu cîteva zile, a avut loc 
o ședință de lucru in care s-a stabilit 
ca tot griul culcat, cit și cel de pe 
t Tenurile inundate, să se recolteze 
manual de către echipele de cosași 
și secerători. Acum, specialiștii trimiși

cu această cultură sînt mici, 
adevărat că trebuie făcute și lu-

® RECOLTAREA t!U TRE3UIE ANIMATĂ PINĂ CÎHD SE VA 
PUTEA IHTRA CU COMBINELE PE TOATE PARCELELE 

O CONDIȚIILE tlATURALE DIN ACEST AN IMPUN RECONSI
DERAREA MUNCII DE SECERĂTOR ȘI COSAS

O ORGANELE JUCETENE SĂ ACORDE MAI MULT SPRIJIN 
UNITĂȚILOR AGRICOLE ÎN CAMPANIA DE VARĂ

ajutorul specialisti- 
ihilit suprafețele care 
fi sece-ate. In acest 
fost organizate din 

•rători și de co-

ECONOMII DE METAL
BOTOȘANI (corespondentul 

„ScinteiT. Nicolae Zamfircscu) — 
Colectivul Uzinei de fabricație, 
reparații si montaje utilaj pen
tru agricultură, din Botoșani, 
s-a angajat ca, în cad”ul efortu
rilor întreprinse pentru reduce
rea continuă a cheltuielilor ma
teriale de producție, să econo- 
mi-ească anul acesta 90 tone de 
metal. Rezultatele obținute piuă 
acum sint un temei concludent 
că. in unitate, există reale posi
bilități pentru depășirea angaja
mentului amintit. Astfel, prin 
re proiectarea unor utilaje și 
piese de schimb, in vederea re
ducerii greutăților, înlocuirea 
unei tot mai largi game de re
pere prin altele confecționate 
din ma -trial plastic, prin mai 
bur.a organizare a muncii la o-

• de debitare centraliza
tă. rrecum și prin micșorarea a- 
dau'ul’d de metal rezultat de la 
diferitele prelucrări. colectivul 
uzir.ej a reușit Mnă în

economisească peste 53 tone

PESIt PlAH - 
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DEVA (corespondentul ,.Scin- 
teii“. Sabin Ioaescu). — Ritmi
citatea producției, una din ca- 
ra'rierist: hie esențiale ale mun
cii sideruriNtilor hunedoreni, 
iși demor.rireazâ din plin rolul 
hotăntor in obținerea uno- im
portante 6pomri de metal. Cel 
mai recent succes poartă am
prenta ace - ic i m-dezm r,‘ i te 
conduite pro’ssionale ; oîelimii 
de la C.S.H. — care s-au anga
jat în anul acesta sa producă 
suplimentar prevederilor 25 00') 
tone oV-l — au e’aborat c?a 
de-a 20 099-a tonă de otel P'<- 
te sarcinile d? plan ce le-au re
venit de la incepului anului si 
pîr.ă in prezent
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— Dacă profesia m-a răs
plătit cu satisfacțiile pe care 
le nutream ? Dacă aspirațiile 
mele s-au împlinit ? Știți 
ce ? V-aș propune mai intii 
o scurtă călătorie. Apoi, vă 
răspund...

L-am urmat pe inginerul 
Eugen Oprea, din Insula 
Mare a Brăilei, in „odăile 
lui". De fapt, intr-un uni
vers amplu. emoționant. 
Nu, nu pasiunea simplă, 
de original colecționar s-a 
impus in primul rind aten
ției. dreptului la stimă. Ci 
cu totul altceva și anume 
ideea. gindul intim care a 
generat această pasiune. 
Motivele intime care l-au 
îndemnat pe Eugen Oprea 
să alcătuiască „panoplia" 
cu obiecte adunate cu răb
dare și bucurie timp de 
aproape două decenii.

„Călătorim" urmărind 
explicațiile in fața unei a- 
gi merâri de materie car
bonizată parcă, cu forme 
mai mult decît inedite. 
Vina neagră, prelungă, incă 
puternică, răsucită neaș- 
t -pU-t — o rădăcină de nu
făr. Cindva, de aici și-au 
t- as se\ ele clopoțeii de 
apă. podoabele hățișurilor 
mirriite ale bălților. Apoi?

Apoi au venit oamenii. 
Au durat diguri, au scos 
ana. au arat miltil uscat, 
nemișcat in somnul lui geo
logic mii și milioane de 
ar.L

— Un tractor, intr-o pri
măvară. a dat la iveala a- 
ceas’.ă râd'cină.

— Unde ? — inccTcă-n o 
fixare necesară in g o^ra- 
fia nouă și fabule:.-ă a 
Insulei Mari a Brăilei.

— P. i. e greu de spus. 
Poate aici, in față, i ’ 
era Balta CîineluL 
mai încoace, la căținul 
Moș Sterian. Oricum, era 
cam pe la început. Cău
tam loc de arătură pe grin
duri. Nu ca acum. 16 000 de 
hectare, luncă întinsă.

Coincidență toponimică: 
ferma se numește tot 
Lunca...

Survolăm alte spații. Ne 
ajută la saltul in timp ciți- 
va plauri — mai exact, 
fragmente din foștii plauri. 
Lingă ineditul conglome
rat. acum uscat iască, 
cindva concentrind în el 
însuși imaginea metaforică

fantastic. răsplătind su
doarea cheltuită de teme
rarii ce au dezgropat-o, au 
smuls-o adincurilor...

Pâmintul era îndărătnic, 
nu ne voia. Dar îl voiam noi 
mai tare și a fost așa cum 
am vrut !

Șliuleți mărunți. apoi 
din ce in ce mai mari e- 
vocă succesiunea recolte

Vedeți dv.. Insula asta este 
un imens laborator. Noi, 
oamenii — ingăduiți-mi să 
adaug și noi agronomii — 
am ciștigat o primă bătă
lie : am supus-o. Scoatem 
recolte bune. mari. Dar 
sintem inoă departe de a-i 
fi descifrat toate secretele. 
..Mărturiile'* adunate de 
mine se vor un drum. Mai

Făuritorii weî opere

Oameni și fapte
din Insula Mare a Brăilei

unde 
Sau 

l lui

a vieții, a genezei geolo
gice, citeva mănunchiuri 
de griu, inalt „cit trestii*1.

— E smuls din aceas.ă 
poartî de aur a E u; i mu
lui. Zic poartă de .. ir ri ?i. 
după mine. Insula e nvi. 
presus. Cu greu i >-■ poate 
afla un concurent pe mă
sură. Spicele islea sint 
tot din primele recolte. 
Știți, de la an la an la
nurile s-au împlinit și mai 
bogate.

Aici miroase parcă a pii- 
ne proaspătă. rumenită, 
abia scoasă din dogoarea 
cuptorului. O piine ’imen
să, aburindâ. care a crescut

lor de porumb în acest 
formidabil hambar al „Bă
răganului dintre ape", cum 
mai asie sup anumită 
Insula, pe fapt, succesiu
nea unv eforturi umane, 
fiecare eșantion fiind o

i nd o
bornă cucerită. Și lingă 
aceste bane, din loc in 
loc. cile un semn din ceea 
ce a fori : o rădăcină 
veche d - nufăr, rizomi de 
stuf, cuibul unei păsări...

— Ce v-a îndemnat sî 
adunați aceste mărturii 
despre Insulă?

— Acum vă răspund la 
întrebările de la inceput.

exact, o Idee despre cit am 
străbătut din acest drum.

— La capătul căruia vă 
așteptați la mai multe, la 
mai puține bucurii ?

— Cred că înțeleg sen
sul acestei întrebări. După 
mine, numele, renumele si 
le fac oamenii singuri. Prin 
munca lor. prin tăria în- 
Ir-un crez, prin tenacita- 
t'-a cu care se zbat să rea
lizeze ce-și propun. Omul 
r.imine prin ceea ce au 
înfăptuit mîinile, mintea 
pentru binele tuturor, prin 
ceea ce 
creșterea 
trăinicia

a făcut pentru 
patriei, pentru 

socialismului pe

meleagurile acestea. Uitați, 
cunosc un loc la I.A.S. Si
liștea unde, in urma cu 
ani un inginer — ii știu 
doar numele. Capatu — a 
scos niște recolte record de 
orez. Nu știu dacă ingine
rul mai e sau nu acolo, dar 
bucata aceea de pămint 
care a rodit indoit, sau în
treit, pentru om, a rămas 
in memoria localnicilor 
drept „lanul lui Capatu". 
Un altul, la Mircea Vodă, 
in inima Bărăganului, a 
demonstrat pe loturi ex
perimentale că pămîntul 
poate fi silit să dea mai 
mult Inginerul acela nu 
mai este, dar lanul pilot a 
intrat in toponimia locală 
d’ept „lanul lui Valeri- 
că...“ Eu știu, po ite cineva 
o să zică o ' '
sau grindul, 
„mă -turiilo" 
Credeți câ-i 
să-ii rumină 
o vreme, in 
menilor 
oa-ecare ?

Cind am ieșit din „odăi
le" inginerului Eugen O- 
prea. lanurile galbene, 
coapte, de griu. fvemătau. 
Ca și lanurile verzi de po
rumb. de soia. Se legănau 
necontenit, intr-un viguros 
dialog parcă cu omul, cu 
oamenii care le-au adus la 
condiția «acestei fabuloase 
fecundități. Titerloeutorul 
nostru ne oferise 
lej de 
sabilă 
noastre.
meniul 
muncă.
noastre 
fapt martori la 
amplele și 
dialoguri I 
trăinicia 
despre durabilitatea ei 
viitor.

dată : griul 
porumbul siu 
lui Oprea!... 
atit de pui in 

numele. îi? și 
memoria oa- 

sau intr-un semn

un pri- 
respon- 

rosturile 
devoti- 

fați d ■

meditație
despre

despre
organic

față de idealurile 
soci.diste. Eram de 

unu) din 
i emoționantele 
tăcute despre 

operei prezente, 
in

Iile TANASACHE

pe teren urmăresc îndeplinirea aces
tor indicații și intervin acolo unde 
e<* ? cazul. La ferma Tâca.u din 
I.A.S. Insula Mare a Brăilei, pentru 
a evita risipa, cele 6 combine „Glo
ria1* recoltau intr-un singur sens. In 
unitățile de pe „Terasă1* se foloseau 
și coasele. La cooperativa agricolă 
Scorțaru-Nou, pe 60 ha cultivate cu 
grîu terenul are exces de apă. Con
sulul de conducere a organizat o for
mație de 60 secerători care au strins 
pină acum griul de pe 15 ha și lu
crează. in continuare, pe celelalte 
45 ha. La cooperativa agricolă din 
Racovița, peste 100 de oameni lucrau 
cu coase și seceri. Asemenea aspecte 
pot fi intilnite și in alte cooperative 
agricole, ceea ce face ca recoltarea 
cerealelor, in pofida greutăților, să 
avanseze rapid.

In județul Vaslui se apreciază că 
60 la sută din suprafețele cultivate 
cu cereale păioase necesita a fi recol
tate manual. Datorită măsurilor or
ganizatorice luate, in majoritatea 
cooperativelor agricole se lucrează cu 
coase și seceri. La Negrești, inginerul 
.șef Nicolae Trofin ne încredințează 
că. in cel mult două zile, griul căzut 
de pe aproximativ 100 de ha va fi 
strins. Pe o tarla a cooperativei agri
cole din Vulturești in suprafață de 
70 ha. care fusese inundată acum 
cîteva zile, lucrau peste 180 de mem
bri cooperatori la recoltatul griului. 
„Miine. acest lan va fi gata — no 
confirmă inginerul Vasile Stamate. 
Mai avem citeva lanuri unde băltește 
apa, dar de îndată ce terenul se va 
usca toate forțele vor fi concentrate 
acolo. In felul acesta, griul va putea 
fi strâns la timp și fără pierderi11.

Am relatat aceste citeva exemple 
care demonstrează că acolo unde s-au 
identificat din vreme suprafețele care 
urmează să fie recoltate manual, unde 
consiliile de conducere s-au ocupat 
de organizarea echipelor de seceră
tori și de cosași, rezultatele la se
ceriș sint dintre cele mai bune. Dar 
in unele cooperative s-a astentat ca 
să se lucreze exclusiv cu combinele, 
ceea ce. evident, duce la intirzievea 
recoltatului, la pierderi însemnate.

I a cooperativa agricolă din Cocora, 
județul Ialomița, sint suprafețe mari 
cu grîu căzut. Duoă cum r • informa 
președintele. Constantin Lefter, există 
suficiente brațe d<> muncă, circa 750. 
In cîmp. la strinsul griului cu secu
rile și coasele nu erau doe’t 150 de 
oameni. Președintele, căutind o scuză, 
ară'a că. in această perioadă, se exe
cută și alie lucrări, cum ar fi prășitul 
tutunului, motivare care nu este în
temeiată, deoarece suprafețele ocu-

pate 
Este —-------- —--------- --------  .
erorile de întreținere. Insă tot atit 
de adevărat este și faptul că strin
garea recoltei de griu este o proble
mă ce nu poate suferi amînare. La 
cooperativa agricolă Căzănești lucru
rile stau și mai râu. Cu toate că 
griul nu s-a recoltat nici pe jumă
tate. se constată o reținere nejusti
ficată față de utilizarea forțelor ma
nuale. In ziua de 15 iulie nici un coo
perator nu lucra la recoltatul manual 
al griului. Din păcate, acestea nu sint 

cazuri singulare. 
Această situație 
trebuie să consti
tuie un prilej de 
temeinică anali
ză pentru consi
liile de conducere 
ale cooperative’or, 
pentru direcția 
generală agricolă 
a județului Ialo
mița.

în județul Brăi
la sule de hectare 
cu griu sint fie 
culcate, fie pe te

renuri unde băltește apa. Cu toate a- 
ce<ea, in multe cooperative agri
cole nu s-a organizat recoltarea ma
nuală a cerealelor. La Corbu, Latinu, 
Măxineni și in alte locuri, coopera
torii nu s-au gindit încă să pună 
mina pe seceri. La Măxineni, de pil
dă. președintele cooperativei, . tov. 
Oprea Barbu, spunea : „Vom începe 
de miine1*. De fapt acest „miine" 
l-am auzit pronunțîndu-se cam la 
toate cooperativele agricole care sînt 
în intirziere cu recoltatul manual. 
Este vorba de comoditate in organi
zarea acestei acțiuni.

Ploile abundente au făcut ca în 
județul Vaslui griul să fie culcat și 
in unele locuri chiar înnămolit. In
tr-un lan de peste 100 ha al cooperati
vei agricole din Todiresti. spicele a- 
veau incă urmele nămolului adus de 
ape. Se făcuseră șanțuri de scurgere si 
c îți va cooperatori secerau. Totuși, in 
lan, erau puțini oameni. Situația 
impunea să se luc^uze cu toate for
țele, astfel ca recolta să fie salvată. 
Și Ia Rcbricea a început recoltatul 
griului, dar ritmul este lent. Din 509 
ha cu griu se recoltaseră doar 82 ha. 
De-a lungul șoselei dintre Todiresti 
și Negrești, pe o suprafață aprecia
bilă. aparținînd formei de stat Todi
resti, pilcuri mari de griu erau că
zute la pămint. Cu tonte că boabele 
ajunseseră la maturitate, nimeni nil 
era Ia seceriș. Toate acestea se dato- 
resc faptului că unele consilii de con
ducere ale cooperativelor agricole, 
consiliile populare comunale, șefii de 
fermă din I.A.S. nu au privit cu su
ficientă răspundere problema recol
tării cerealelor căzute, nu au orga
nizat acțiuni hotărîte în această di
recție.

Paralel cu folosirea combinelor, 
trebuie să s° acorde cea mai mare 
atenție mobilizării oamenilor la re
coltarea manuală a cerealelor, astfel 
ca nici un bob ■ să nu se piardă. Tn 
acest scop, este necesar ca direcțiile 
generale agricole județene și consi
liile de conducere ale cooperativelor 
să treacă de îndată la organizarea e- 
chipelor de cosași și secerători pen
tru a recolta griul căzut, puternic 
îmburuienat sau cel de pe terenurile 
cu exces de apă. Recoltarea la timp și 
fără pierderi a fiecărui lan. stringe- 
rea fiecărui spic, in condițiile deo
sebite ale acestui an. constituie o 
înaltă îndatorire patriotică.

L. CIUBOTARU 
N. Gr. MARASANU 
Vasile T \NCU 
corespondenții „Scînteii"

Excelentei Sole
Demnului MISAEL PASTRANA BORRERO

Președintele Republicii Columbia

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii
BOGOTA 

vă adresez înCu prilejul Zilei naționale a Republicii Columbia, vă îu
numele Consiliului de Stat, al poporului român și al meu personal 
sincere felicitări, cele mai bun? urări de fericire personală si de Drocres 
pentru poporul columbian prieten.

Inii exprim convingerea că relațiile dintre (ările noastre se vor 
dezvolta continuu in interesul popoarelor roman și columbian al păcii 
și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Romania
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ELASDRAT DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
în numele rv’.or peste două milioane pa

tru sute de mii de uteciști, al întregului ti
neret al țârii. Biroul Comitetului Central 
al Uniunii Tineretului Comunist exprima 
sentimentele de înaltă apreciere si profund 
respect față de spiritul partinic, revoluțio
nar, fată de clarviziunea si realismul cu 
care sint abordate și analizate realitățile 
specifice ale procesului de dezvoltare fi a- 
firmare a conștiinței socialiste a maselor 
in ansamblul operei de edificare a socia- 

față de consecvența si fermitatea 
ideologică cu care se asigură aplicarea li
niei politice elaborate de Congresul al 
X-lea al Partidului Comunist Român.

Pe baza indicațiilor dumneavoastră pri
vind îmbunătățirea muncii de educare co
munista a tineretului. Biroul CC. al U.T.C. 
a adoptat măsuri de intensificare a activi
tății politico-ideologice și cultural-educa
tive.

Sin tem hotăriti să acționam cu fermitate 
pentru a înlătura orice manifestări de for
malism și superficialitate din viața organi
zațiilor U.T.C.

Uniunea Tineretului Comunist își ex
primă și cu acest prilej totala adeziune la 
politica internă si externi a partidului si 
s’atulut. caracterizată prin grija nețărmu
rită față de destinele națiunii noastre, față 
de cauza întăririi unității tuturor țărilor 
socialiste, a forțelor revoluționare $i pro
gresiste din întreaga lume în lupta împo
triva imperialismului, pentru colaborare 
intre popoare, pentru pace și socialism. Ne 
angajăm în fața dumneavoastră, mult sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu. că nu 
vom precupeți nici un efort- pentru ca fie
care organizație să devină un autentic co
lectiv de luptă pentru educarea comunistă 
a tuturor tinerilor, că vom face totul pentru 
a munci și Învăța cu stăruință, pentru a 
ne forma in spiritul integrității moral-po- 
lîtice a comuniștilor, al cauzei mărețe a 
Partidului Comunist Român. BIROUL CO
MITETULUI CENTRAI AL UNIUNII TI
NERETULUI COME NIST

*
împreună cu întregul popor, comuniștii, 

top lucrătorii Ministerului Afacerilor Ex
terne au primit cu deosebit interes și sa
tisfacție și își exprimă adeziunea totală și 
unanimă față de indicațiile și măsurile a- 
dopta’e de conducerea Partidului Comu
nist Român pentru îmbunătățirea activității

Ședințe comune ale colegiilor și comitetelor de partid din ministere
Măsuri pentru realizarea și depășirea planului, pentru o muncă politică mai eficientă in sprijinul 

înfăptuirii sarcinilor economice, al dezvoltării conștiinței socialiste și al răspunderii sociale
în aceste zile au avut loc ședințe comu

ne ale colegiilor ministerelor, ale institu
țiilor centrale și comitetelor de partid, 
care. în lumina recentei ședințe a Comi
tetului Executiv al C.C. al P.C.R. și a 
Consiliului de Miniștri, analizează activi
tatea desfășurată pentru îndeplinirea Pla
nului de Stat de dezvoltare a economiei 
naționale pe primul semestru al anului 
și stabilesc măsurile ce trebuie luate in 
continuare în vederea realizării și depă
șirii sarcinilor prevăzute pe cel de-al doi
lea semestru al acestui an, precum și pre
gătirea condițiilor pentru înfăptuirea pla
nului pe 1972.

Totodată, au fost dezbătute pe larg, in 
spirit critic, sarcinile izvorîte din propune
rile de măsuri prezentate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și adoptate in unani
mitate de Comitetul Executiv al C.C. al 
P.C.R. și din expunerea secretarului ge
neral al partidului la Consfătuirea de lu
cru cu activul de partid din domeniul ide
ologiei și al activității politice și cultural- 
educative privind îmbunătățirea activității 
politico-ideologice și de educare marxist- 
leninistă a membrilor de partid, a tuturor 
oamenilor muncii.

La ședințe au participat și in încheierea 
discuțiilor au luat cuvintul membri ai Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R.

Aceste ședințe au prilejuit largi dezba
teri in cadrul cărora cadre cu munci de 
răspundere din ministere și instituții cen
trale, membri ai comitetelor de partid au 
analizat cu un înalt spirit de răspundere 
rezultatele obținute, sarcinile ce le revin 
in sectoarele lor de activitate pentru înde
plinirea planului de producție. Totodată, 
au fost secase in evidență noi posibilități 
si au fost luate noi angajamente pentru de
pășirea planului primuluj an al actualului 
cincinal la toți indicatorii, pentru creșterea 
eficienței întregii activități economice. 
Vorbitorii au luat In discuție modul in 
care au lucrat colegiile ministerelor, ca 
organe colective de conducere, stilul lor de 
muncă, și au manifestat exigență critică 
față de lipsurile existente in activitatea de
pusă in perioada care a trecut de la în
ceputul anului. Pe baza propunerilor fă
cute au fost recomandate măsuri concrete 
care vizează fiecare centrala și întreprin
dere. A fost subliniată necesitatea ca. in 
lumina indicațiilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la Consfătuirea cu activul din 
domeniul ideologiei, să fie luate măsurile 
politice cele mai eficiente pentru ca lupta 
pentru înfăptuirea sarcinilor economice să 
&e desfășoare pe baza unei vii și multi
laterale munci politico-ideologice și edu
cative. pentru creșterea conștiințe' socia- 
liste. a spiritului răspunderii sociale.

Participanții la ședința MINISTERULUI 
INDUSTRIEI METALURGICE s-au anga
jat să depășească planul pe cel de-al doi
lea semestru al anului și sâ obțină peste 
realizările de pînă acum o producție în va
loare de 500 milioane lei. să realizeze in 
dus noi mărci de oțeluri aliate șj speciale, 
destinate industriei constructoare de ma
șini, energetice și altor ramuri ale econo
miei. sâ asigure punerea in funcțiune la 
ermen a obiectivelor prevăzute pentru se
mestrul doi.

MINISTERUL INDUSTRIEI UȘOARE a 
rtabllit măsuri pentru menținerea ritmului 
ridicat in producție in primul semestru si 
jentru a asigura in semestrul II un volum 
ruplimentar de produse in valoare de circa 
'00 milioane lei. în atenția Colegiului a 
rfcat. de asemenea, problema îmbunătățirii 
alității produselor ; s-au stabilit măsuri 
jentru mai buna lor finisare si o Iarnă di
versificare a acestora in vederea satisfa
cții, in condiții corespunzătoare, a cererî- 
or populației și ale beneficiarilor externi.

Colegiul MINISTERULUI MINELOR. 
•FTROLULUl ȘI GEOLOGIEI, a stabilit 
păsuri care să contribuie la depășirea pla
iului pe actualul semestru la producția 
lobalâ cu 80 de milioane lei. pentru pu.ne- 
ea in funcțiune la termen a obiectivelor 
revăzute pentru acest an. să ia toate ma
ur ile pentru realizarea exemplară și a pla
iului pe anul viitor.
MINISTERUL ENERGIEI ELECTRICE 

l-a propus să îmbunătățească funcționarea 
internului energetic național, care in a- 
sastă perioadă va trebui să facă față ce- 
enlor spor, ie de energie electrică, datorită 

politico-ideologice, de educare marxist - 
leninistă a membrilor de partid, a tuturor 
oamenilor muncii.

în lumina Învățămintelor ce decurg din 
Indicațiile dv.. vom analiza cu toată răs
punderea activitatea noastră, desprinzind 
concluziile ce se impun in vederea lărgirii 
orizontului nostru ideologico-politic. a spo
ririi eficienței muncii noastre, a stimulării 
preocupărilor pentru îmbogățirea teoriei și 
practicii relațiilor internaționale, prin pu
nerea în valoare a contribuției originale pe 
care Partidul Comunist Român o aduce la 
dezvoltarea relațiilor internaționale con
temporane. Ne vom Intensifica eforturile 

TELEGRAME Șl SCRISORI 
ADRESATE C. C. AL P. C. R., 

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

pentru perfecționarea educației politice a 
tuturor lucrătorilor ministerului in spiritul 
ideologiei marxist-leninisțe, al dragostei 
nețărmurite față de patrie, popor și par- 
tid, al internaționalismului proletar, pen
tru întărirea combativității și intransigen
ței față de orice manifestări și influențe 
străine concepției partidului nostru despre 
lume și viață. MINISTERUL AFACERI
LOR EXTERNE.

*
Organizația de partid a Uzinei de fibre 

sintetice Săvinești este pe deplin con
știentă că o condiție fundamentală a mersu
lui înainte al societății este făurirea și 
dezvoltarea conștiinței socialiste care să ca
racterizeze modul de comportare șj activi
tate a fiecărui comunist, a fiecărui sala
riat, in vederea mobilizării mai intense, cu 
mai multă dăruire la îndeplinirea sarcini
lor economice, politice și social-obștești.

Dat fiind faptul că aproape jumătate din 

depășirilor sarcinilor planului de producție 
in celelalte ramuri ale economiei naționale, 
în acest scop va fi scurtat termenul de 
punere in funcțiune cu circa o lună de zile 
a ultimelor două grupuri de 175 MW de 
la hidrocentrala Porțile de Fier și cu circa 
20 de zile a grupului de 210 MW de la 
termocentrala Mintia. Planul anual al pro
ducției globale industriale va fi depășit cu 
circa 145 milioane lei.

în hotărirea elaborată de colegiul și co
mitetul de partid al MINISTERULUI IN
DUSTRIEI CHIMICE, s-au stabilit măsuri 
pentru crearea condițiilor tehnice și orga
nizatorice corespunzătoare, prin care să se 
asigure depășirea planului producției 
globale pe semestrul II cu incă 250 milioa
ne lei. ceea ce va permite ca pe acest an 
să se realizeze o producție suplimentară 
totală de 600 milioane lei. Au fost elaborate 
măsuri concrete pentru reducerea importu
rilor de licențe, tehnologii, instalații și uti
laje și pentru îmbunătățirea activității de 
investiții, care să asigure realizarea planu
lui pe anii 1971 și 1972, precum și punerea 
in funcțiune la termen sau înainte de ter
men, a noilor capacități de producție.

MINISTERUL CONSTRUCȚIILOR IN
DUSTRIALE s-a angajat să realizeze și să 
depășească planul anual de construcții- 
montaj și a adoptat măsuri care să permită 
ca 35 de capacități de producție planificate 
pentru ultimul trimestru al anului să fie 
terminate în trimestrul TU. să ridice nive
lul calitativ al lucrărilor, să asigure o mai 
bună gospodărire a materialului pe șantieie 
și să creeze din timp condiții pentru des
fășurarea lucrului in sezonul friguros.

Pe baza discuțiilor si a propunerilor 
făcute. Colegiul MINISTERULUI INDUS
TRIEI LEMNULUI și comitetul de partid 
au adoptat un plan de măsuri care să asi
gure la finele anului o depășire a planului 
in valoare dc 450 milioane lei la producția 
marfă, de peste 50 milioane lei valută la 
export și de 80 milioane lei livrări de pro
duse suplimentare la fondul pieței. Alte mă
suri sint menite să asigure recuperarea unor 
rămîneri în urmă și ’ndeplinirea planului 
la sortimentele nerealizate in primul se
mestru.

MINISTERUL INDUSTRIEI MATERIA
LELOR DE CONSTRUCȚII se angajează să 
dea peste prevederile planului in curs 
25 000 tone ciment, mai mult de 200 000 mp 
plăci din azbociment, circa 700 000 mp gea
muri laminate și să realizeze. înainte de 
termen, planul de export, să îmbunătă
țească în continuare calitatea produselor, 
să diversifice sortimentele pentru a pune 
la dispoziția șantierelor materiale tot mai 
bune si mai ieftine.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI 
TELECOMUNICAȚIILOR se angajează să 
depășească sarcinile de plan, să preia la 
timp și in bune condiții transportul în
tregii producții suplimentare ce se va rea
liza, ca urmare a îndeplinirii angajamente
lor colectivelor întreprinderilor și unități
lor economice. Au fost stabilite propuneri 
menite să asigure, in perioada de sezon. 
1 rar,«portul la timp al cerealelor. Membrii 
colegiului și ai comitetului de partid au a- 
cordat o atenție deosebită măsurilor cc 
trebuie luate in vederea îmbunătățirii re
gularității si siguranței circulației.

COMITETUL DE STAT AL PLANIFI
CĂRII si Comitetul de partid din C.S.P. au 
acordat in cadrul dezbaterilor o deosebită 
atenție problemelor privind perfecționarea 
metodelor de planificare. Analizind cu simț 
de răspundere sarcinile cu privire la măsu
rile ce trebuie luate pentru îndeplinirea 
prevederilor planului anual și pregătirea 
temeinică a planului pe 1972 și pină în 
1975, lucrătorii din C.S.P. s-au angajat să 
identifice noi rezerve in vederea creșterii 
suplimentare a producției industriale in 
actualul semestru, ieftinirii investițiilor si 
realizării in condiții optime a activității de 
comerț exterior.

Colegiul și comitetul de partid a! MI
NISTERULUI COMERȚULUI EXTERIOR, 
dezbătind cu înalt spirit dc răspundere 
modul de îndeplinire a planului Pc primul 
semestru al anului. aplici nd indicațiile 
conducerii de partid si de stat privind pro
movarea schimburilor cu toate țările, mo- 
bilizind toii factorii competenți pentru dez
voltarea multilaterală a comerțului exte
rior, pe baza avantajului reciproc, au elabo

numărul salariaților uzinei noastre sînt ti
neri. organizația de partid iși propune ca o 
sarcină de prim ordin, permanentă, mun
ca de educare a tineretului în spiritul cu
noașterii aprofundate a trecutului de lupta 
al partidului și poporului, al dragostei față 
de patria noastră socialistă, față de mun
că. in spiritul solidarității internaționale, al 
luptei împotriva imperialismului, pentru 
socialism sl pace. COMITETUL DE PARTID 
AL UZINEI DE FIBRE SINTETICE SA
VIN EȘTI.

★
Comitetul de partid, comuniștii, toți lu

crătorii din Insula mare a Brăilei, alături 

de Întregul nostru popor, au primit cu de
osebit interes și satisfacție recentele mă
suri adoptate de Comitetul Executiv al Co
mitetului Central al Partidului Comunist 
Român, inițiate cu atita clarviziune de 
dumneavoastră, stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, și iși manifestă deplina adeziu
ne. hotărirea nestrămutată de a acționa cu 
fermitate pentru aplicarea lor în viață. Cei 
peste 700 membri de partid, în cea mai 
mare parte mecanizatori, dau o înaltă a- 
preciere grijii deosebite manifestate de 
conducerea superioară de partid, de dum
neavoastră personal, tovarășe secretar ge
neral, și vor munci neabătut pentru înfăp
tuirea sarcinilor mărețe ce revin colectivu
lui de lucrători de la Insula mare a Bră
ilei. COMITETUL DE PARTID, INSULA 
MARE A BRĂILEI.

*
Studenții, corpul profesoral, toți slujitorii 

universității clujene — români, maghiari.

rat un program de măsuri care să asigure 
realizarea și depășirea planului de export 
pe anul in curs. Membrii colegiului și ai 
comitetului de partid și-au exprimat și cu 
acest prilej hotărirea de a acționa cu 
fermitate și combativitate pentru a dez
volta in rindul comuniștilor, al întregului 
personal din aparatul ministerului, care 
activează in țară și in străinătate, o înaltă 
conștiință partinică, patriotică pentru pro
movarea principiilor eticii și legalității so
cialiste, pentru a sluji, alături de ceilalți 
oameni ai muncii, interesele patriei noas
tre socialiste.

Ședința comună a colegiului și comite
tului de partid al MINISTERULUI COMER
ȚULUI INTERIOR, a acordat o atenție 
deosebită observațiilor critice, pe deplin în
dreptăți te, făcute de secretarul general al 
partidului, in legătură cu lipsurile consta
tate in activitatea comercială. Examinîn- 
du-se in spirit critic activitatea desfășurată, 
a fost adoptat un program complex de mă
suri pentru mai buna gospodărire a fondu
lui de mărfuri, pentru un nivel ridicat de 
servire a populației.

Colegiul și Comitetul de partid al COMI
TETULUI DE STAT PENTRU ECONOMIA 
ȘI ADMINISTRAȚIA LOCALA, au stabilit 
măsuri concrete care sâ asigure depășirea 
planului producției globale industriale pe a- 
cest an de către unitățile subordonate consi
liilor populare cu peste 1,5 miliarde lei la 
producția globală și cu aproape 1 miliard lei 
la producția marfă. în același timp, au 
fost definitivate măsuri care să contribuie 
la mai buna gospodărire a orașelor, a trans
portului in comun, a alimentării cu apă 
etc. Au fost făcute propuneri in vederea 
realizării in cele mai bune condițiuni a 
planului de investiții în așa fel incit pină 
la 30 septembrie să se realizeze minimum 
75 la sută din planul anual și să fie de
vansate unele obiective cu termene de 
punere in funcțiune în trimestrul IV al 
anului.

Colegiul și Comitetul de partid al MINIS
TERULUI FINANȚELOR s-au angajat să-și 
aducă o contribuție sporită la realizarea sar
cinilor planului de stat și bugetului de stat, 
în acest scop a fost elaborat un plan de mă
suri privind mobilizarea mai deplină a 
resurselor financiare ale statului, o mai 
bună gospodărire a mijloacelor materiale 
și bănești, creșterea eficienței in toate do
meniile de activitate, perfecționarea evi
denței, întărirea controlului in economie șl 
apărarea avutului obștesc.

în ședința comună a COMITETULUI E- 
XECUTIV CENTROCOOP și a Biroului or
ganizației de bază P.C.R., a fost adoptat un 
plan concret de măsuri în care se prevede, 
printre altele: realizarea unor desfaceri spo
rite de mărfuri, precum și obținerea in 
semestrul II al acestui an a unui volum 
suplimentar de producție și prestări de 
servicii în valoare de 50 milioane lei.

Comitetul Executiv al UNIUNII CENTRA
LE A COOPERATIVELOR MEȘTEȘUGĂ
REȘTI și Comitetul de partid UCECOM, in 
ședință comună, au adoptat un plan de măsuri 
care prevede, printre altele, realizarea unei 
producții marfă in valoare de 355 milioane 
lei. depășirea planului de incasări de la 
populație prin extinderea rețelei și îmbună
tățirea deservirii acesteia cu circa 4 milioa
ne lei, o contribuție sporită la aprovizio
narea populației prin rețeaua proprie de 
desfacere, cu un volum de produse in va
loare de peste 15 milioane lei. livrarea la 
fondul pieței a unor cantități de mărfuri 
in valoare de 125 milioane lei peste preve
derile de plan, depășirea planului de ex
port cu 1.1 milioane lei valută.

Dezbaterile din ședința comuna a Cole
giului INSPECTORATULUI GENERAL DE 
STAT PFNTRU CONTROLUL CALITĂȚII 
PRODUSELOR și a Biroului organizației de 
partid, au evidențiat hotărirea ferma a în
tregului aparat de a munej cu abnegație și 
înalț simț de răspundere pentru continua 
ridicare a nivelului calitativ al produselor, 
lucrărilor și serviciilor, de a depune toate 
eforturile, priceperea, energia și pasiunea 
pentru a-și aduce o contribuție cit mai 
mare la înfăptuirea programului de făurire 
a societății socialiste multilateral dezvol
tate in țara noastră.

Participanții la ședința MINISTERULUI 
TURISMULUI s-au angajat să-și inten

germani șl de altă naționalitate, membri și 
nemembri de partid —ucordă o înaltă apre
ciere și subscriu cu căldură și fără rezerve 
In conținutul acestor documente, care consti
tuie însăși esența șl rațiunea muncii de for
mate a viitorilor specialiști cu calificare 
superioară, cetățeni cu o înaltă conștiință 
civică socialistă, devotați trup și suflet cau
zei poporului.

Pătrunși de forța Ideilor care călăuzesc 
Partidul Comunist Român, reafirmate cu 
limpezime încredințăm Comitetul Central al 
Partidului Comunist Român, pe dumnea
voastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
vom munci cu elan sporit pentru a contri
bui la ridicarea pe noi trepte a scolii su
perioare din țara noastră. COMITETUL DE 
PARTID AL UNIVERSITĂȚII ,.B/\IJEȘ- 
BOLYAI" DIN CLUJ.

★
împreună cu întregul popor, militarii din 

garnizoana noastră iși exprimă aprobarea 
totală și hotărirea unanimă față de măsu
rile adoptate in vederea educării comuniste 
a maselor și se angajează față de Comitetul 
Central al P.C.R., de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, personal, să le traducă în viață, 
folosind din plin toate posibilitățile, toate 
mijloacele educative din armată în scopul 
formării omului nou, cu o înaltă conștiință 
socialistă, devotat apărător al independen
ței și suveranității patriei noastre socia
liste. GARNIZOANA TIMIȘOARA.

★
Au mai trimis telegrame prin care Iși 

exprimă hotărirea fermă de a milita activ 
pentru transpunerea în viață a programu
lui elaborat de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
pentru dezvoltarea conștiinței socialiste, 
Comitetul municipal de partid Oradea, Co
mitetul orășenesc de partid Miercurea-Ciuc, 
Comitetul de partid al sectorului 6 din 
București, colectivul revistei ,.Teatrul", 
filiala Uniunii Artiștilor Plastici Timișoara, 
Școala militară maiștri de aviație „Traian 
Vuia", unitatea militară nr. 02441, pro
moția 1971 a Academiei de studii so- 
cial-politice „Ștefan Gheorghiu", absolvenții 
cursului de 5 luni — seria industrie Școala 
interjudețeană de partid din Cluj ș.a.

sifice eforturile pentru ridicarea turismu
lui românesc la nivelul cerințelor și exi
gențelor puse de partid acestui sector de 
activitate. în acest scop, membrii colegiu
lui și ai comitetului de partid au elaborat 
un program de măsuri in vederea diversifi
cării sferei serviciilor și ridicării calității 
acestora. îmbunătățirii propagandei turis
tice. pentru ca aceasta să contribuie cu o 
eficiență sporită la cunoașterea realizărilor 
construcției socialiste din țara noastră, la 
popularizarea României pesle hotare.

Lucrătorii DIRECȚIEI CENTRALE DE 
STATISTICA s-au angajat că nu vor pre
cupeți nicj .un efort pentru perfecționarea 
sistemului informațional, asigurarea unei 
informări operative și eficiente, valorifi
carea materialelor statistice prin studii și 
analize, la nivelul sarcinilor mereu creseîn- 
de pe care le impun deciziile cu privire la 
măsurile de politică economică.

în ședința comună a Colegiului MINIS
TERULUI ÎNVĂȚĂMÎNTULUI și Comitetu
lui de partid au fost analizate măsurile ce 
se impun a fi luate in lumina indicațiilor 
secretarului general al partidului pentru ca 
școala româneasca să-și îndeplinească cu 
succes sarcinile ce-i revin, pentru consoli
darea unei concepții consecvent partinice 
și revoluționare despre rolul învățâmîntu- 
lui, despre eficiența și nesecata fertilitate 
a muncii, a activității practice în procesul 
complex de educație comunistă a tinere
lor generații.

însușindu-și pe deplin critica profund 
constructivă făcută de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la consfătuirea de lucru a ac
tivului de partid din domeniul ideologiei 
și al. activității politice și cultural-educati
ve și la ședința Consiliului învățămîntului 
superior, referitoare la lipsurile Ministeru
lui învățămîntului, membrii Colegiului, ai 
Comitetului de partid s-au angajat să facă 
totul pentru aplicarea consecventă a prin
cipiilor directoare ale politicii partidului 
de modernizare a învățămîntului, de ridi
care exemplară a școlii la nivelul sarcini
lor etapei istorice în care ne aflăm.

Colegiul și Comitetul de partid al MINIS
TERULUI SĂNĂTĂȚII au analizat, în șe
dința comună, cu spirit de răspundere lipsu
rile, greutățile și neajunsurile ce s-au mani
festat în activitatea lor, făcînd propuneri 
concrete pentru creșterea exigenței și ope
rativității în luarea măsurilor necesare sa
tisfacerii în mai bune condițiuni a cere
rilor de asistență medicală a populației, 
precum și intensificării controlului sanitar 
in vederea asigurării unor condiții igienice 
optime privind salubritatea localităților, 
producția și desfacerea alimentelor, pro
tecția sănătății muncitorilor la locul de 
muncă, pentru îndeplinirea integrală și în 
cele mai bune condiții a planului anual și 
pe fiecare lună.

în încheierea ședințelor comune ale co
legiilor ministerelor, conducerilor institu
țiilor centrale și comitetelor de partid, par
ticipanții au adresat telegrame Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român, to
varășului Nicolae Ceaușescu, in care își 
exprimă adeziunea deplină. înalta prețuire 
față de propunerile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. adoptate in unanimitate de Co
mitetul Executiv al C.C. al P.C.R. si de 
Consiliul de Miniștri, precum și față de 
expunerea la consfătuirea de lucru a activu
lui de partid din domeniul ideologiei și al ac
tivității politice și cultural-educative, care 
reflectă clarviziunea și profunzimea gin
dirii markist-leniniste și fermitatea revo
luționară a partidului nostru, a secretaru
lui său general, documente ce constituie 
pentru colectivele ministerelor și instituți
ilor centrale un adevărat program de ac
tivitate pentru creșterea conștiinței socia
liste, a spiritului de răspundere in muncă, 
a îmbinării activității politice și profesio
nale, in vederea rezolvării marilor sarcini 
ce le revin. în telegrame se exprimă an
gajamentul de a depune o muncă susținu
tă pentru ridicarea pe o treaDtâ superioară 
a întregii activități, pentru depășirea sar
cinilor de plan pe anul în curs și pe anii 
următori, de a nu precupeți nici un efort 
pentru a-și aduce o contribuție din ce in 
ce mai mare Ia opera de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate.

(Agerpres)

Sâ asigurăm propagandei întreaga 
forță de convingere și influențare

Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la consfătuirea de lucru a activului din do
meniul ideologic și al activității politice și 
cultural-educative reprezintă un program 
de o excepțională complexitate, in care 
sint sintetizate Intr-o formă deosebit de 
clară aspectele principale spre care trebuie 
să ne îndreptăm eforturile in munca ideo
logică și educativă. Este un program al 
unei mai ferme angajări atit a gindirli teore
tice, cit și a acțiunii practice revoluționare, 
in vederea unei dezvoltări, mai dinamice ă 
întregii noastre societăți pe calea socialis
mului.

Ca propagandist, am reținut îndeosebi 
indicațiile pc care secretarul nostru gene
ral le formulează cu privire la orientarea 
viitoare a învățămîntului de partid. Axul 
întregului său conținut trebuie să-1 consti
tuie propagarea politicii partidului, expli
carea modului în care el concepe toate 
problemele, inclusiv problemele de etică, 
comportarea omului la locul de muncă, in 
societate, in familie, combativitatea împo
triva oricăror concepții sau atitudini care 
contravin principiilor socialiste. Numai în 
acest fel învățămintul de partid poate adu
ce o contribuție substanțială la dezvoltarea 
conștiinței socialiste a membrilor de partid 
și a celorlalți oameni ai muncii, la mobili
zarea lor in opera de edificare a României 
socialiste.

Analizând în lumina acestor exigențe ac
tivitatea desfășurată de noi în cadrul cer
cului de economie politică, mi-am dat sea
ma că de multe ori dezbaterile n-au fost 
străine de un anumit spirit școlăresc și 
chiar tehnicist, că nu întotdeauna am ana
lizat problemele ajutîndu-i pe oameni să 
pătrundă esența lor. să degaje norme de 
conduită viitoare pentru propria activitate.

Cind am discutat, de pildă, despre venitul 
național, raportul dintre fondul de acumu
lare și cel de consum, dezbaterea s-a limi
tat mai mult la analiza economică a feno
menului, fără sâ procedăm la o încadrare 
a lui in politica generală a partidului nos
tru, in datele noi pe care le aduce revolu
ția tehnico-științifică in acest domeniu. Am 
insistat puțin și nu am lămurit intr-o mă
sură suficientă semnificația economică și 
politică pe care o deține in cadrul politicii 
partidului menținerea unui ritm înalt de 
acumulare. Dar lipsa principală din cercul 
nostru a constituit-o menținerea discuții
lor intr-un plan general abstract, faptul că 
nu am abordat sarcinile ce ne revin nouă, 
fiecăruia, in realizarea acestui măreț pro
gram de dezvoltare economică a țării.

Ne-am întîlnit nu o dată cu mentalități

Partinitatea este definitorie 

pentru marea literatură
Spiritul de partid nu este o reali

tate spirituală abstracta ; el înseamnă 
asimilarea creatoare a principiilor mar- 
xism-leninismului, — sumă in perpetuă 
împlinire a gindirii cieatoare, progresiste 
și revoluționare — aplicarea- acestor prin
cipii la condițiile concret-istorice naționale, 
stimulent definitoriu la gîndire proprie, în 
contrast cu acceptarea dogmatică a rețete
lor, „prefabricatelor ideologice" și a ,,pa- 
naceelor". Spiritul de partid înseamnă in 
primul rînd atașament, fidelitate revolu
ționară, pasiune majoră de a căuta căile și 
modalitățile cele mai eficace pentru a 
ajuta lupta clasei muncitoare, a tuturor oa
menilor muncii din țara ta — și astfel din 
toată lumea — pentru a construi orîndui- 
rea socialistă in concordanță organică cu 
particularitățile determinate de realitățile 
istorico-sociale date, care să contribuie la 
dezvoltarea materială și spirituală, la împli
nirea personalității compatrioților tăi. Spirit 
de partid înseamnă dăruire pentru cauza 
celor mulți, depășirea egoismului burtăver- 
zimii, a obtuzității filistinismului mic-bur- 
ghez, a individualismului anarhic și ra
pace. Spirit de partid înseamnă angajament 
și angajare.

Dar a fi angajat nu înseamnă pentru un 
scriitor o opțiune vaga, o aderență subli
mată, ci una concretă pe care o cere isto
ria, situația istorică pe care o trăim. A t’i 
scriitor angajat înseamnă, de fapt, să fii 
un seriilor partinic. Să lupți pentru ideile 
partidului, sub îndrumarea partidului, in 
numele marilor idealuri umane ale vremu
rilor tale, al țelurilor revoluționare pe care 
însăși realitatea timpurilor le impune le
gic. A fi pentru sau a fi împotriva trans
formării socialiste și comuniste a lumii — 
aceasta a fost și rămîne problema de esență 
a epocii noastre. Și singura opțiune pro
gresistă, singura opțiune cu șansa confir
mării in timp va fi aceea a adeziunii la 
ideea comunista, a slujirii înfăptuirii aces
tei idei supreme a umani lății.

Din bogăția de idei cuprinse în expune
rea tovarășului Nicolae Ceaușescu la Con
sfătuirea de lucru a activului de partid din 
domeniul ideologiei și al activității politice 
și cultural-educative, desprind in rîndurile 
de față misiunea educativă a literaturii. Ea 
trebuie înțeleasă, desigur dialectic, aplicat 
creator la specificul fenomenului de crea
ție literară, la varietatea de modalități si 
forme de expresie care să servească, con

Avem datorii mari in educarea 

tineretului, schimbul nostru de mîine
Am citit cu deosebit interes și cu pro

fundă satisfacție propunerile de măsuri 
prezentate de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și aprobate de Comitetul Executiv al C.C. 
al P.C.R.. pentru îmbunătățirea activității 
politico-ideologice. de educare marxist- 
lenini.stă a membrilor de partid, a tuturor 
oamenilor muncii, ca și ampla expunere 
prezentată la consfătuirea de lucru desti
nată aceluiași scop. Ca unul care lucrez 
de mulți ani pe marile șantiere de 
construcții ale țârii, nu pot decit să 1? 
aprob din toată inima, pentru că ele se 
integrează organic in vasta operă inițiată 
și condusă de Partidul Comunist Român, 
da făurire a societății socialiste, multilate- 

greșite, cu confuzii In problemele legate 
acumulare și consum. Unii nu înțeleg că 
societatea nu poate asigura o reală creșler* 
a consumului decit pe calea unor acumu
lări ridicate, că veniturile oamenilor muncii 
pot spori numai intr-o anumită limită, co
respunzător nivelului de dezvoltare la care 
se află societatea. Asemenea con
fuzii nu numai că nu sf -au găsit clarifica
rea in dezbaterile noastre, dar nici nu au 
fost măcar abordate de noi. Trebuie să re
lev in această privință că modul in care a 
analizat tovarășul Ceaușescu in expunerea 
sa citeva probleme teoretice pornind de la 
viață si trăgind concluzii practice pentru 
activitatea oamenilor reprezintă un exem
plu pentru noi. duoâ care va trebui neapă
rat să ne ghidăm în viitor in activitatea 
p ropa gandistică.

Consider că o cale sigură pentru ridi
carea nivelului învățam in tului de partid, 
pentru legarea lui strinsă de .viață este s’it- 
diul documentelor de partid și de stat, care 
reprezintă pentru țara noastră marxism- 
lcninismul creator, in acțiune, aplicarea sa 
la condițiile noastre specifice.

Spiritul, esența documentelor partidului, 
ale Comitetului Central, trebuie să inspire 
activitatea in toate sectoarele cu atit mai 
mult in domeniul muncii de educație po
litică.

Indicația tovarășului Nicolae Ceaușescu 
de a se edita culegeri sintetice de texte din 
documentele de partid, care să sistemati
zeze si să ofere o imagine dt se poate de 
limpede a poziției partidului fată de prin
cipalele probleme cu care este confruntată 
societatea noastră, a aportului creator ai 
partidului nostru in principalele aspecte 
aie vieții sociale interne si situației inter
naționale este salutată cu căldură de toți 
propagandiștii ca fiind de o deosebită utili
tate in activitatea noastră.

Consider că dind viată acestor prețioase 
indicații, deounind tot efortul pentru înlă
turarea carențelor care s-au manifestat in 
activitatea noastră, vom putea îmbunătăți 
substanțial conținutul muncii noastre de e- 
ducație, vom putea spori caracterul ei mi
litant, combativ, vom aduce o contribuție 
mai mare la formarea si modelarea omului 
nou. deplin angajat in marile transformări 
ale României moderne.

Nicolae ISTODOR,
propagandist la un cerc de economie 
politică în întreprinderea F.E.M.I. — 
București

form legității estetice a interdependenței 
dintre conținut și formă, transmiterii me
sajului operei. Umanismul socialist este ex
presia cea mai clară a misiunii educative a 
literaturii noastre, pentru că umanismul 
socialist pornește de la realitatea posibili
tății înnobilării omului, a continuei sale 
împliniri și autodepâșiri, de la afirmarea 
destinului său prometeic. Respingerea de
cadentismului nu este un act de negație 
simplistă a unor stări sufletești, ci delimi
tarea noastră conștientă față de o atitudine 
a cărei esență este antiumană, pentru câ 
tăgăduiește frumusețea lăuntrică a omului, 
aspirațiile sale etice, confundă destinul său 
cu alienarea și incapacitatea lui de a co
munica cu semenii. Caracterul educativ al 
umanismului socialist constă tocmai in fap
tul că in centrul universului nostru de gin- 
dire — ca in centrul tuturor preocupărilor 
comuniștilor — stă omul. Nu idealizat, dar
nici denigrat, ci in toată complexitatea sa, 
cu trecutul său și in perspectivele sale.

Ca scriitor maghiar din România — ai
doma colegilor mei de breaslă români, ger
mani sau de alte naționalități — ani încer
cat in cărțile mele să urmăiesc destinul 
concetățenilor noștri în anii revoluției, s.» 
descriu soarta lor, nicidecum lineară, des- 
fășurîndu-se în peisajul politic și moraț 
al luptei unite pentru țeluri comune, al fră
ției. Respingerea hotărîtâ a naționalismului 
și șovinismului de orice fel este pentru un 
scriitor partinic un act conștient de uma« 
nism, intrucit egalitatea în drepturi, folo
sirea limbii materne, stima reciprocă sînâ 
momente axiomatice ale gindirii marxist- 
loniniste.

Scriitorii știu că soarta omului în coordo
natele socialismului se conturează prin dez
voltarea liberă a personalității lor, confun- 
dindu-se cu dezvoltarea liberă a colectivi
tății din care fac parte. A investiga artistia 
acest destin al făuritorilor României socia
liste rămîne datoria noastră principală. A 
investiga destinul oamenilor de azi și de 
mîine, a dărui culturii noastre opere de va
loare — indiferent de limba in care «înt 
scrise — opere în care epoca, ideile și spi
ritul ei să se reflecte ca-ntr-o oglindă vie, 
iată o misiune nobilă pe care fiecare dintre 
noi, in calitate de scriitori comuniști, ne-o 
asumăm cu profundă răspundere.

SZASZ Jânos

ral dezvoltate, slujesc in cel mai inalt grad 
țelul suprem al politicii partidului, creș
terea bunăstării materiale și spirituale a 
maselor, asigurarea condițiilor pentru afir
marea plenară a personalității umane, fău
rirea omului nou, profund devotat socia
lismului și comunismului.

Poporul nostru, călăuzit de partid, 
a optat definitiv pentru cea mai 
dreaptă și cea mai progresistă orin- 
duire socială din istoria omenirii. Privim 
cu mîndrie drumul străbătut pe calea so
cialismului și scrutăm eu încredere plină 
de optimism viitorul. Și vrem ca toți cei

(Continuare în pag. a III-a)
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ii obligi la un profil

alismului pe pămintul Rom fi-

reu î

, care nu au .

ce a Însemn; 
ncercat in deci 
re burghezo-TTU

runo'cut condițiile cun 
. care nu știu decit din 
st pentru acest popor 
îrsul istoriei odioasa o- 
jșieresseft. Mulți din1 re

ei U:
ațle dârrore s-a zidii tot’ ceea ce

âd aslâzi. Dar tomnai pentru că nu știu, 
-o spunem, nu pentru

le ,.reproșa” că... trâiesc o tinerețe fericită
a cai căzneau să viseze -

i pentru a-i faice să înțeleagă că tot
eea ce a_m înfâptu:it nu a picat din ccr
ie-a*

■e cin se muncit
rodul muncii eroicei 

oare, a țărănimii, a hi-
uror i adus contribuția la

b; este firesc. aș zice eu. obligatoriu, ca 
tont» mijloacele $i formele muncit politlco- 
idcolooce sâ slujească din plin evidențierii 
obligației lor dc a-și face datoria contri
buind la dezvoltarea acestor cuceriri. For
marea conștiinței socialiste esle un 
proces vast, multilateral și nu a- 
vem dreptul să lăsăm ca acest proces 
m «e de«f ;*-*are dc la sine, nu avem dren- 
tul'să admitem nici un fel de influentă 
nocivă, dăunătoare, in formarea conștiinței 
generațiilor tinere, tocmai pentru că tine
rii sint aroi care vor prelua ștafeta din 
niiinile noastre și vor duce mai departe

Discernămint bazat pe criterii 

ideologice ferme
Td 'ile cuprinse In programul de educare 

marxist-leniniștă formulat prin recentele 
propuneri și expunerea tovarășului Nicolae 
C. aușescu apar cu limpezime de cristal si 
de o profunzime teoretică proprie celor mai 
valoroase lucrări științifice. „Secretul” aces
tui fapt este tot atit de simplu : fenome
nele vieții social-poliiicc interne și externe 
actual-? sir.t gindite, analizate și formulate 
in spiritul marxism-leninismului creator. 
Procesul făuririi socialismului multilateral 
dezvoltat, necesitățile obiective, legile care 
guvernează sfera condițiilor materiale si 
domeniul vieții spirituale, natura și meca
nismele esențialmente dialectice ale legătu- 
rilor și prefacerilor cotidiene sint reflectate 
în concepte, teze și idei care îmbogățesc 
teoria comunismului științific. In același 
timp, ele proiectează lumini puternice asu
pra căilor practice de străbătut, insuflă 
conștiințelor avânt creator, dăruire comu
nistă. fermitate și combativitate.

Dezvăluind semnificațiile transformărilor 
re••..duționare petrecute in țara noastră și 
pe plau mondial, documentele formulează 

siv contribuția partidului și poporu- 
lut român l? experiența generală a revo- 
1 i și construcției socialiste și indică tot- 
odaîâ spiritul in care se vor dezvolta in 
v mor teoria politică, filozofia, arta, etic i 
și estetica, ansamblul științelor in strinsă 
concordanță cu cerințele evoluției societății 
noastre spre comunism.

bi nu s-ar pulta spune că atare Indica
ții nu erau necesare.

Se șue că și in .publicistica: noastră teo- 
r-.-ticj s-au putut inlilni cazuri sau mani
festo ri de „dezideologizare" ; necesitatea 
reală de a cunoaște și examina din punct 
dc- vedere comunist întreaga producție filo
zofică contemporana, nevoia de a ne scutura 
de colbul dogmatismului, precum și impe
rativele dezvoltării filozofiei marxiste au 
foti înțelese de căițe unii propagandiști in 
< osul unei slăbiri a vigilenței și combativi
tății ideologice, a spiritului critic față de 
curentele de gindire străine societății so-

Și pentru că veni vorba despre confrun
tare, nu pot fi trecute cu vederea unele 
aspecte esențiale. Așa, de pildă, este bine 
știut că literaturii filozofică mondială din 
zilele noastre este plină de referințe la a- 
dresa marxismului, ceea ce constituie ori
cum un semn al timpurilor. Dar cantita- 
• -a sau frecventa lor nu poate ascunde 
faptul că, in cele mai multe cazuri, esența 
concepției despre lume a comunismului 
științific este denaturată prin răstălmăcirea 
datelor revoluției din știință și tehnică, a 
fenomenelor din ..societatea industrială*1, a 
trăsăturilor omului privite ca esențe statice 
- ■ rz-1. Sint caracteristice in acest sens exe- 
g< Zele de tip teologal, filozofarea sterilă si 
artificioasă, arabescurile verbalismului ră
sunător. Or, calea dezvoltării gindirii mar- 
xi-t-leniniste. modalitatea realmente știin
țifică este aceea arătată și realizata in do

Răspundem cu însuflețire mesajului 

comunist adresat slujitorilor artei
Conștiința ! Transformarea conștiinței ! 
];;tă înțeleptul și marele mesaj ' pe care 

secretarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, îl adresează cald, dar 
cu hotărî re de neclintit, tuturor comuniști- 
]coamenilor muncii, întregului popor 
român.

P- r

Conștiința in toate ! Conștiința patriotică, 
rz lonalâ. a determinat eroica luptă a po
porului nostru in îndelungata și zbuciu
mata vreme a secolelor trecute, pentru cu
cerirea libertății și suveranității sale ; con- 
<- .'.*.a munca a brăzdat și insămințat acest 
pămint minunat al patriei noastre, udat cu 
singe .și sudoare. Ea este marele generator 
p! tuturor înfăptuirilor — aproape de ne
crezut — pe care le vedem și de care ne 
bucurăm și ne mindrim.

In anii care s-au scurs de la eliberarea 
patriei de sub jugul fascist, adinca con- 

nță a partidului comunist a alimentat 
erea de muncă și creație a poporului. 
iducincu-1 neabătut pe drumul unor cu
ini istorice, in toate domeniile de acti- 
u>?. Conștiința impulsionează simțul răs- 
iderii pr- care o avem față de societatea 
care trăim si pe care o construim — 
ietatea socialistă. Conștiința socialistă '. 
•;.tru realizarea deplină a acestui înalt 
iderat sintem chemați de partid, coa
utori de uzine si institut’!, activiști de 

partid, si nd’cat și organizații obștești, oa- 
m<--m de aria si cultură.

Sint profund impresionat de modul în 
care conducătorul partidului si statului 

să — pe drept cuvin! — obiec- 
• rele majore a!» muncii d? azi șl viitoare. 
După cum nu poti sâ nu remarci justețea 
observațiilor privind o sc-amă de rămineri 
în urmă în domeniul muncii de educație, 

și literatură.
: îngădui să afirm că înțelegerea 
î sau chiar greșiră a folosirii mij- 
- artistice in dauna conținutului 
ic sau neglijarea acestuia, au creat 
tatei pătrunderii unor tendințe ar- 
a unnr idei străine poporului no=- 

■roe din punct de vedere emoțional 
Făcind n seamă de ob«?rva*ii cri- 

qu ne inrăduim desigur nici un mn- 
~’i negăm marile realizări obținu-e 

:ea<=tâ perioadă și in domeniul vieții 
spirituale- realizări datorate orientării dare 
de partid culturii noastre, maturitatii eu 
rare o mare parte a creatorilor au ințeV-s 
și au urmat cuvântul partidului. Dar rele
vând realizările certe nu putem să nu ob

parțială

ment

ceea ce am Înfăptuit Iar ceea ce vor ave» 
ei de făurit in viitor nu este nici simplu, 
mei ușor. Subliniind Importanța probleme
lor legate de educația generală, politică si 
cetățenească, a tineretului nostru, secreta
rul general al partidului nostru arăta in 
expunerea la corwfătuirca de lucru a acti
vului dc partid din domeniul ideologici și 
al activității politice și cultural-educative . 
..Noi nu admitem nici In producție, la 
piese, rebuturi, iar la oameni cu atit mai 
puțin". Iată de ce a> :-m marea datori . 
not. comuniștii, să faexn totul ca din rin- 
durile tinerelor generații sâ nu rezulte nici 
un rebut uman, avem datoria să ne creș- 
•~m și să ne modelăm urmașii sore a fi 
demni de înaintașii tor. dpfe a Șt» că șta- 
l-'ta luptei pentru comunism se găsește in 
miini sigure.

Din miile de cons’rectori care înalță ai”:, 
pe malul Dunâr.i. cea mai mare și cea 
mal modernă cetate a oțelului românesc, 
numeroși sint tineri. Șl trebuie s-o spun 
ci imensa |<>r majoritate sini tineri ou care 
ne mindrlm, sint oameni caro și-au plă
mădit caracterele o dată cu glganțli indii-- 
triali, la mJtin.' cărora nu fost părtași. 
Sint oameni a căror viață arde 
ia cea mai înaltă tensiune. Și nu tac un 
act de patriotism local cind spun că proci 
noastră, televiziunea, cinematografia, crea
torii noștri de artă și literatură au de 
unde să se inspire. Viața acestor oameni, 
ca de altfel a tuturor constructorilor socia
lismului din patria noastră, oferă nenumă
rate pilde de abnegație și eroism. 
Toate aceste ginduri, tonte aceste 

jndemnuri sint, de altfel, cuprinse în expu
nerea tovarășului Nicolae Ceaușescu. ea 
însăși o vibrantă lec|ie de atitudine înalt 
comunistă, de combativitate revoluționară. 
O expunere care va trebui să ne călăuzească 
viata și faptele.

Inq. Ștefan RADVAN,
director general adjunct al Întreprinderii 
de construcții și montaje siderurgice 
Galați

cumentele partidului, In expunerea de la 9 
iulie. Este de ajuns să reținem ca exem
plificare felul cum este elaborat conceptul 
de „societate socialistă — multilateral dez
voltata" sau conceptul de „umanism co
munist".

S-a tradus, s-a editat și se studiază la noi 
tot ceea ce există mai valoros si semnifi
cativ in milenara istorie a filozofiei uni
versale — de la anticele poeme chineze sau 
indiene pină la fenomenologia și existen
țialismul contemporan. Concomitent s-au 
întreprins acțiuni de amploare pentru cer
cetarea și recunoașterea tezaurului teoretic 
românesc de veacuri. O dată cu roadele 
deosebit de bogate pe care le-am obținut 
s-a manifestat și lipsă de exigență științi
fică, comunistă, fiindu-ne dat să cil im 
uneori articole sau studii care vădeau lip
să de discernămint in valorificarea gindirii 
unor personalități din trecut, incapacitatea 
de a opera o disociere clară intre ideile 
înaintate, progresiste, și cele retrograde — 
deși aveam îndrumările repetate ale con
ducerii superioare a partidului, deși sint 
bine cunoscute principiile materialist-dialec- 
tice de valorificare a moștenirii teoretice 
naționale si universale. In interesul suprem 
al progresului țării și culturii românești 
partidul ne cere încă și încă o dată o ati
tudine marxist-leninistă exigentă și in acest 
domeniu.

Aș dori să remarc și cazurile de înțele
gere greșită, unilaterală, a profilului acti
vistului de. partid — în sensul accentului 
exclusiv asupra cunoștințelor tehnico-pro • 
fesionale, a pregătirii de specialitate și ne
gii jindu-se pregătirea ideologică marxist- 
leninistă. calitatea politică. Oriunde s-a 
manifestat, o asemenea concepție n-a putut 
să nu dăuneze activității ideologice-edu- 
cative. întregii munci de partid. Putem 
spune că acum, mulțumită expunerii tova
rășului Nicolae Ceaușescu, avem o imagine 
cuprinzătoare și precisă a insu.șirilor acti
vistului comunist in clapa făuririi societă
ții socialiste multilateral dezvoltate, imagine 
in care iși găsește locul cuvenit pregătirea 
marxist-leninistă, ideologică, teoretică, ca 
un criteriu esențial și o necesitate strin? 
gentă pentru mersul înainte al societății 
noastre socialiste. Pe această bază revedem 
și regindim planurile de invâțămint. pro
gramele și prelegerile Academiei „Ștefan 
Gheorghiu”, precum și felul nostru propriu 
de a realiza aceste planuri, programe și 
cursuri.

Așadar, nu e o simplă declarație atunci 
cind spunem că intrăm fără îndoială in
tr-un nou stadiu de formare și dezvoltare 
a conștiinței sociale comuniste românești, ca 
entuziasmul și dăruirea proprie militanților 
revoluționari făuriți de clasa muncitoare 
in focul marilor bătălii încununate de laurii 
victoriei.

Conf. dr. P. LUCACIU

servăm câ schimonosirea unor fraze — fără 
idei, de altfel — alambicarea unor „așa-zise 
versuri” fără sevă, fără frumusețe, elimi
narea parțială sau tota’ă a melodiei din 
muzică — sub pretextul melodiei de tip 
nou (care nu există), exagerarea unor for
mule excentrice — numindu-se „dans mo
dern” — vehicularea pe cale comercială 
directă a filmului de aventuri. încărcat de 
brutalități, editarea — prin traduceri — a 
unor lucrări cu subiecte care îndepărtează 
de la umanism, toate acestea au contribuit 
și au stagnat creșterea reală, pe măsura 
posibilităților și cerințelor, a conștiinței noi. 
a omului nou. De aici justețea, oportuni
tatea punctului de vedere al partidului — 
cuprins în expunerea secretarului săfi ge
neral : „în România pot fi acceptate numai 
a-ta si literatura care stau pe poziția clarei 
muncitoare, care servesc poporului, socia
lismului. națiunii noastre”.

în acest context m-am înscris cu toată 
dragostea de muncă și devotament inca 
de la începutul primelor mele creații, aces
tui scop imi închin lucrările — țării mele 
ni muncitorii și tineretul ei — in acest 
SDirit mă străduiesc ca prin melodii care-si 
află seva in izvorul folclorului nostru bo
gat. in istoria partidului și patriei mele 
sâ realizez cântece in care să se audă vi- 
brind conștiința omului nou, comuni^'. 
Partidul ii cheamă pe oamenii de artă sâ 
realizeze opere care să educe, care să mn- 
b'lizeze. se insufle sentimentele durabile 
ale drago^ei de tară. ale pasiunii pentru 
f umos. să contribuie la edificarea un»i 
conștiințe superioare, conștiința socialistă. 
Si oamenii de artă știu să răspundă cu 
întreaga generozitate a talentului lor. cu 
maturitate comunistă la o asemenea nobilă 
chemare.

Prezentul țării este și prezentul nostru, 
al creatorilor. Viitorul comuni*’ al tării 
este si viitorul nostru, al creatorilor, viito
rul operelor noastre.

în numele acestor adevăruri. în spiritul 
înalt patriotic al cuvântului partidului ne 
desăvirsim opera. inspirată de oamenii 
vremurilor noastre, destinată oamenilor 
vremurilor noastre, celor ce vor veni dună 
noi. tuturor celor ce făuresc patriei o viată 
nouă, socialistă.

Gheorqlie BAZAVAN 
compozitor

Cadrele de conducere, specialiștii 

trebuie să fie întotdeauna militanți 

politici activi!
Magistrala expunere a tovarășului Nicolae 

Ceaușescu la consfătuirea dc lucru a ac
tivului do partid din domeniul ideologiei 
și al activității politice șl cultural-educative 
ii avut un puternic răsunet in rindul mii
lor de mineri, al tuturor oamenilor muncii 
din bazinul carbonifer al Viul Jiului. Pre- 
lutindt ui, în aceste ?ile, la suprafață sau 
in subteran, oamenii cu care discutăm, .-i 
in primul rind comuniștii, iși exprimă apro
barea deplină și totodată vin satisfacție 
pentru acest document de covârșitoare în
semnătate. iși manifestă hntărirea fermă 
<ie h transpune in fapt fiecare indicație, 
fiecare din ideile bogate ce răzbat de la 
primul pină la ultimul rind al expunerii.

Detașamentul minerilor din Valea Jiului 
dă o înaltă apreciere faptului că atît pro
punerile de măsuri prezentate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu Comitetului Executiv, 
cit șt expunerea sa. se referă la oameni 
și, prin chemări vibrante, li se adresează 
lor, vizează educarea oamenilor in spiritul 
idealurilor comuniste, al eticii noi, șl oferă 
in același timp un înalt model de princi
pialitate partinică, de critică constructivă, 
intransigentă a neajunsurilor, de atitudine 
revoluționară, militantă, din care fiecare 
dintre noi este chemat să se inspire, sa 
învețe. Acest inalt curs de educație comu
nistă, audiat de întreaga țară, reprezintă 
pentru organele și organizațiile de partid 
un amplu program de muncă, clarifică 
modul in care trebuie acționat pentru a 
imprima un spirit partinic, revoluționar, 
militant, în întreaga activitate de partid. 
In ceea ce ne privește, din analiza extrem 
de aprofundată cuprinsă in expunere a tu
turor laturilor muncii educative, a felului 
in care factorii răspunzători se achită de 
sarcinile ce le revin, noi am desprins nu
meroase concluzii pentru aplicarea cărora 
vom acționa energic,. cu toată pasiunea, 
vigoarea și convingerea noastră de activiști 
și membri ai partidului marxist-leninist al 
clasei noastre muncitoare.

Asupra uneia din aceste concluzii aș dori 
să mă opresc in cele ce urmează. Practica 
muncii noastre de zi cu zi arată că este 
intru totul îndreptățită critica făcută de se
cretarul general al partidului la adresa ne
glijării laturii politice, educative in activi
tatea unor cadre, de partid și de stat. 
Intr-adevăr, este absolut necesar să se 
ințeleagă clar, de către toată lumea, că to
varășii care sint puși să conducă oricare 
sector de activitate sint. promovați ca oa
meni politici și ca atare trebuie să asigure 
o conducere politică, să militeze pentru 
înfăptuirea politicii partidului in sectorul 
pe care-1 conduc, pentru ca toți coi cu 
care lucrează să cunoască și sâ-și însu
șească temeinic linia politică a partidului.

In Valea Jiului avem numeroase caciie 
de conducători, de specialiști, la Centrala 
cărbunelui din Petroșani, in exploatările șâ 
sectoarele miniere, in alte întreprinderi ce 
se inșiră de la o extremitate la alta a bazi
nului nostru carbonifer. Fără a diminua in 
vreun fel din meritele multor asemenea 
cadre care desfășoară, pe lingă activitato;i 
lor curentă, profesională, .o intensă munca 
de partid, vădind nu numai necontestate ca
lități de specialiști, dar și de apreciați edu
catori ai colectivelor d? muncă, trebuie sa 
remarcăm mentalitatea altora care se simt 
străini de problemele activității politico-

Conștiința politică are un mare rol 

în propășirea satului socialist
Una dintre sarcinile fundamentale ale 

fiecărui membru al societății noastre, indi
ferent in ce domeniu lucrează, o constituie 
perfecționarea continuă, profesională si pu- 
litico-ideologicâ. păstrarea si consolidarea 
unei permanente legături cu viata, inter
pretarea cu clarviziune a fenomenelor .so
ciale contemporan”. Necesitatea integrării 
active a tuturor oamenilor muncii in vastul 
proces al muncii creatoare, a participării 
lor, conștiente si totale, la opera de făuri’ ” 
a Societății socialiste multilateral dezvol
tate se pune cu acuitate și in domeniul vie
ții satului.

Cei ce lucrează ne ogoare știu că in tre
cut țăranii munceau ne moșiile boierilor 
pentru o recoltă eare nu le aparținea. Chi
sele exploatatoare nu aveau interesul să 
dezvolte invățămintul. tar fiii de tărarâ 
care doreau să meargă la scoală depuneau 
eforturi deosebite pentru a învinge greută
țile. Astăzi, nu numai copiii, ci și masa 
țăranilor cooperatori î.și ridică necon
tenit cunoștințele profesionale. Ei pot 
ajunge să cunoască foarte bine ma
șinile cu care lucrează, soiurile do planîe 
nou create, ce îngrășăminte se aplică- pen
tru sporirea producției. Peste 70 la sută din 
elevii liceelor agrioole beneficiază astăzi de 
burse de stat sau acordate de cooperativele 
a-rricole. La dispoziție le stau scoli spați
oase. cimpuri experimentale, locuri de ca
zare moderne, profesori cu inaltă califi
care. La finele perioadei do școlarizare, 
absolvenților li se asigură plasarea la lorul 
de muncă, iar cei mai buni urmează invă
țămintul superior agronomic.

Numeroase cooperative agricole caută sâ 
școlarizeze tehnicieni agronomi, mecaniza
tori, zootehnisti. veterinari, contabili d n 
comunele lor. La C.A.P. Stoicănești, de pil
dă. cadrele cu studii superioare — nu nu
mai in domeniul agricol — sint fii ai sa
tului. Sint multe exemple de absolvenți 
care iși desfășoară activitatea direct in bri
găzile și fermele de producție.

Există insă si tehnicieni care și-au aban
donat locul de muncă, și-au abandonat pro
fesia. Aceasta se datorește faptului că ade
seori membrii consiliilor dc conducere și 
specialiștii din cooperative nu s-au ocupat 
suficient de tinerii tehnicieni. Păgubitoare 
sint mai ales lipsa de încredere in tinerii 
absolvenți, fii ai satului, ușurința cu care 
sini priviți aceștia. Cu multă îngăduință.

Spre a ne îndeplini cu cinste 

și responsabilitate calitatea de părinte
In calitate de părinte, țin să-mi exprim 

profunda satisfacție și totala adeziune la 
amplul program de măsuri adoptat de con
ducerea partidului nostru pentru educația 
partinică, marxist-leninistă, a tuturor oa
menilor muncii din patria noast'-â, a ti
nerei generații îndeosebi. Vreau să exprim 
cele mai calde mulțumiri tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general al 
partidului, pentru expunerea sa de o ex
cepțională bogăție d? idei, pentru îndru
mările și sfaturile pe care le-a dat nu nu
mai propagandiștilor, agitatorilor, celor ce 
lucrează in domeniul muncii politice, ci, de 
fapt, nouă tuturor. Pentru câ, oricit ar pă
rea la prima vedere, „meseria" de părinte 
nu este deloc ușoară, nu se învață nicăieri 
în mod organizat, la vreo școală de „cali
ficare" și asemenea recomandări concrete, 
înțelepte, pline de adevărată grijă părin
teasca pentru soarta întregului tineret al 
ță^ii. ne sint de col mai mare folos.

Fiecare dintre noi facem parte dintr-un 
colectiv de muncă organizat, avem dife
rite profesiuni, dar trebuie sâ recunoaștem 
că sint încă mulți dintre noi care consideiâ 

educative, socotind că de acestea ar răs
punde exclusiv organizația de partid. 
Or, pentru un comunist, indifeient de na
tura muncii ce o desfășoară nu se poale 
admite atitudinea de a aștepta pasiv ca a.’- 
cincva sft vină in locul sau in urma si si 
sâ dură muncă p îlllică-educativă in colec
tivul pe. care-1 c-.mduce. Orice membru de 
partid, și cu atit mai mul’, un activist, u:i 
tovarăș cu funcții de conducere este un 
militant politic. Nu se poate accepta c.i i- 
s< menea cadre dc conducere să se soco
tească alese „onorific" in organele condu
cătoare al” organizațiilor noastre de partid, 
sindical. U.T.C., doar pentru că funcția ad
ministrativă le-ar crea acest... privilegiu. 
Dimpotrivă. Vom cere cu toată fermitatea 
ca fiecare din acești tovarăși să-si valori
fice pe deplin competența profesională și 
in același timp să dea dovadă dc înaltă răs
pundere și pentru munca nemijlocită de 
partid, să sprijine pe toate căile și să par
ticipe personal la desfășurarea muncii po
litico-educative,

Referindu-mă la aceste aspecte, în care 
sintem deciși să facem ordine in spiritul 
indicațiilor secretarului general al partidu
lui, am in vedere și lacunele din activitate i 
comitetului municipal de partid, a comite
telor de partid orășenești și din exploată
rile miniere. La drept vorbind, pe mulți din 
cei la care ne-am referit, noi inșine i-ani 
obișnuit să procedeze funrționărește, in
tr-un spirit îngust tehnic ; i-am întrebat 
adesea de felul cum iși îndeplinesc plănui, 
ce greutăți intîmpiiă, i-am ajutat sâ le de
pășească. i-am întrebat de cifre, procente 
si ne-am mulțumit sâ primim din partea 
lor rapoarte cu conținut tehnico-adminis- 
trativ. Mai puțin am stăruit asupra aspec
telor mumii cu omul, asupra Contribuției 
proprii, directe pe care si-o aduc in cali
tatea lor de cadre de conducere, de specia
liști la cultivarea unei conștiințe polilice 
înaintate, la crearea umr relații de nmnc/i 
principiale, exigente, a urnii climat sănătos, 
robust in care personalitatea fiecărui sala
riat să se poată afirma prin abnegația iu 
muncă.

Nu este, de asemenea, mai puțin adevărat 
— și in această direcție ne propunem sâ 
acționăm cu toată fermitatea — că fiind 
vorba de cadre „ale noa .tre", de conducere, 
uneori eram tentați să le acordăm cir
cumstanțe atenuante, „motivări" pentru ab
sența lor de la munca politico-ideologicâ, 
iar alteori, „furați” de aspectele tehnico- 
administrative. organizatorice pe care le ri
dicau. am lăsat pe un pian secundar com
baterea mentalităților iutelectualiste, func
ționărești. Exigența fată de cazurile de in
disciplină, dc indolonță și superficialitate, 
de comoditate și dezinteres față de cerin
țele oamenilor muncii, ori de încălcare a 
norm lor de conviețuire socială nu a func
ționat întotdeauna la nivelul cerut.

Nu există, cred, o darorie de onoare mai 
mare decit aceea de a mur.ci in așa fel, cu 
totală dăruire și pasiune comunistă, incit 
îndemnul însufiețitor ce ne-a fost adresat 
de secretarul general al partidului, gindu- 
rile lui vibrante pentru destinele societății 
noastre, pentru făurirea omului r.ou, să se 
împlinească întocmai, necondiționat.

Clement NEGRUȚ 
prim-secretor al Comitetului 
municipal Petroșani al P.C.R.

consiliile de conducere eliberează dovezi 
pentru tehnicieni motivind ..inoportunita
tea" prezenței lor in cooperativa agricolă. 
Există tehnicieni plasați in munci nepro
ductive. chiar fără nici o tangență cu agri
cultura Bunăoară, tehnicienii Ana Coman. 
Gabriela Bădilă. Ion VLșan lucrează în 
unitățile comerciale sau taxatori la auto
buze. munci ce nu au nimic comun cu agri
cultura. in vreme ce producția agricolă are 
nevoie de priceperea lor.

Este timpul ca tehnicienii agronomi să-și 
facă, dacă putem spune asa, un examen de 
conștiință, să lucreze acolo unde pot să-și 
fructifice toate posibilitățile si cunoștințele 
ce le-au acumulat in scoală. Unitățile de 
producție, cooperativele agricole au nevoia 
de tehnicieni caro sâ lucreze nemijlocit in 
ferme si brigăzi, direct in producție si nu 
prin birouri, așa cum se intimplă în prea 
multe cazuri. 3

Pentru ca asemenea lucruri să nu se mai 
în’împle, școala are datoria să insufle ele
vilor. in special fiilor de țărani, sentimen
tul datoriei ce le revine pentru meseria in 
care s-au pregătit. Și in acest caz este va
labilă acea precizare făcută de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu că nu-i suficient să po
sezi anumite cunoștințe profesionale. Este 
necesar să ridicăm nivelul politico-ideolo
gic al tinerei generații, incit ea să-și in
țeleagă misiunea și îndatoririle ce ii revin 
pentru progresul agriculturii, pentru ridi
carea din toa’e punctele de vedere a sa
telor. Cei care vin din sat la școală să se 
reîntoarcă la locul lor de baștină, unde 
să-și pună cunoștințele ciștigate in slujba 
celor din rindul cărora s-au ridicat. Aș pu
tea spune că aș fi foarte mulțumit de acel 
absolvent care, ajuns in sat, pe lingă ac
tivitatea tehnică, in cooperativă, va sti să 
desfășoare și o muncă rodnică de luminare 
a oamenilor, de combatere a ideilor înapoia
te, a prejudecăților, misticismului, va ști să 
contribuie la răspindirea cunoștințelor știin
țifice, la activitatea social-culturală din ca
drul căminului cultural. în felul acesta va 
deveni un luptător pentru înfăptuirea li
niei politice a partidului, va contribui la 
ridicarea pe o treaptă superioară din toate 
punctele de vedere a satului nostru so
cialist.

Prof. Sabin DRAGOMIRESCU
Liceul agricol Slatina

că dacă iși îndeplinesc conștiincios sarcinile 
de serviciu, dacă sint apreciați peniii» 
munca lor, au făcut suficient pentru socie
tate. Mai mult, printre noi mai sint și pă
rinți care, in mod cu totul greșit, consi
deră că educarea propriilor copii revine 
numai școlii sau societății in general. „Noi 
lucrăm în producție, nu ne vedem capul 
de treburi", obișnuiesc sâ spună unii, ne
socotind faptul că obligațiile de părinte 
sint tot atit de importante pe plan social 
ca cele care le revin la locul de muncă, in 
calitate de membru al marii familii a so
cietății noastre. Are Toarte mare dreptate 
secretarul general al partidului cind ne re
comandă, cu toată fermitatea, să ne înde
plinim mai conștiincios, mai responsabil în
datoririle personale și sociale ce ne revin 
in educarea propriilor noștri copii, a între
gului tineret al țării. Sint cu totul de 
acord că este nevoie să combatem „men
talitatea acelor părinți care dinlr-n grijă 
exagerată, prost înțeleasă, țin copiii acasă, ii 
întrețin fără muncă, ii ajută să nu se în
cadreze in activitatea socială”. Trebui”, 
intr-adevăr, ca și noi, părinții, alături de 

Intrenga opinie publică, «fl luăm mal ho- 
târit poziție împotriva unei asemenea men
talități înapoiate, mlc-burgheze.

Da, întregul nostru tineret trebuie să 
participe la muncă ! Pcnlru n-i educa pr 
tineri in spiritul dragostei de muncă, al 
responsabilității față de progresul întregii 
societăți osie nevoie, cred eu, să le des
cifrăm cu mal multă atenție, căldură, fan- 
tozie chi'.r, frumusețea muncii pe care fie
care dintre noi. ca părinte, o îndeplinim 
zi de zi. Sâ dăm copiilor noștri un exem
plu personal grăitor asupra a ceea ce in- 
•.( iimnă conștiinciozitate și spirit de iniția
tivă in exercitarea unei profesii, a unei 
meserii, să le explicăm conținutul complex 
al dreptului și indatorlril dc a muriri in 
societatea noastră socialistă, să le relevăm 
condițiile pe care ni le creează societatea 
pcnlru realizarea in practică, după capa
citățile noastre fizice și intelectuale, a me
seriei pe care ne-am ales-o. Și iarăși, tova
rășul Ceaușescu are dreptate cind ne reco
mandă să le povestim tinerilor dc astăzi 
d ■')>O? trecutul de muncă, de luptă șl 
jertfe al poporului și partidului nostru, 
despre tinerețea noastră, a părinților noș
tri. Copiii noștri n-au de unde cunoaște 
stările de lucruri din trecut, exploatarea și 
asuprirea, lipsa de drepturi cetățenești, im
posibilitatea in care -se aflau fiii de oameni 
ai muncii de a învăța, de a-șl cultiva apti
tudinile. Să-t ajutăm astfel sâ înțeleagă 
valoarea materială și etică-cetățenească a 
investițiilor pe care le face societatea so
cialistă pentru pregătirea și educarea ior, 
a tinerilor de azi, să înțeleagă ce datorea
ză ei, la rindul lor, societății, poporului 
nostru, partidului său.

Desigur, studierea atentă a Importantelor 
documente adoptate de conducerea partidu
lui pcnlru educarea comunistă a tinerei ge
nerații. a tuturor oamenilor muncii din 
țara noastră ne va permite adoptarea unor

To tul pentru educarea omului nou, 

a continuatorului operei noastre

de astăzi
Făurim o societate nouă șl un om nou. O 

societate caracterizată prin realizarea celor 
mai nobile idealuri de libertate și suvera
nitate, prin întruparea celor mai inalte 
principii de dreptate și echitate socială, a- 
vind la bază munca tuturor in folosul tu
turor ; un om caracterizat printr-o inaltă 
conștiință patriotică și cetățenească, profund 
devotat patriei socialiste, poporului munci
tor, cuceririlor sale revoluționare, viu ani
mat de spiritul internaționalismului prole
tar. Făurim o societate nouă și un om nou 
sub conducerea Partidului Comunist Ro
man. Propunerile de măsuri privind îmbu
nătățirea activității politico-ideologice, de 
educare marxist-leninistă a membrilor de 
partid, a tuturor oamenilor muncii prezen
tate de secretarul general al partidului 
nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, dau 
acestui adevăr dimensiuni noi, sint o ex
presie a înaltei griji față de prezentul și 
viitorul luminos al patriei, al poporului 
nostru.

Sâ mă refer la un singur capitol din acest 
cuprinzător program de lucru pus în fata 
comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii de 
către partid : educarea tineretului. într-ad”- 
văr, nu întotdeauna și nu in toate cazurile

Programului nobil de educație 

comunistă ii vom răspunde prin 

spectacole de inaltă ținută ideologică 

și artistică
Dramaturgi, actori, regizori, scenografi, 

directori de teatru — avem un singur țel. 
o singură și inaltă sarcină și o singură 
credință : creațiile noastre artistice sâ ex
prime spiritul epocii contemporane, al reali
tăților noastre socialiste, sâ contribui.1 
substanțial la procesul de educare a conștiin
ței omului nou. Teatrul a fost mereu tri
buna de la care s-au cintat eroii, s-au zu
grăvit realitățile epocii, s-au biciuit mora
vurile incompatibile cu ideea de progres. 
Prin puterea sa de generalizare teatrul este 
un mijloc de propagandă și educație a ma
selor. Oamenii au nevoie să se recunoască, 
să invețe de la teatru. Mistificarea in artă 
este exclusă. Spun asta țjentru că în unele 
cazuri s-a încercat să se justifice eroarea, 
să i se atribuie chiar valoare de principiu. 
Spectatorii au dreptul să aleagă și au știut 
s-o facă. Nu de mult, un tinâr regizor în
cerca să demonstreze intr-un interviu la 
emisiunea de teatru a televiziunii „Gong” 
că cu cit lumea ii pleacă din sală, cu atit 
e mai mulțumit și iși consideră spectacolul 
maj valoros. Celui care conducea discuția, 
nu i-a sunat deloc straniu mărturisirea de 
îndată ce nu a fost curios să afle și o dată 
cu el să aflăm și noi in raport de ce și de 
cine iși stabilea intervievatul criteriul de 
valoare. In schimb o asemenea credință 
și-a găsit, spre stupoarea generală, imediat, 
teoreticienii ei in coloanele unor publicații. 
Si dacă acesta este un aspect, unul doar 
dintre cele nu foarte puține, desigur, „teri
bilisme” care și-au făcut apariția in concep
țiile unor oameni de artă si a unor teore
ticieni. nu ne poate surprinde necesitatea 
unor precizări ale rosturilor noastre în miș
carea culturală de azi. Dimpotrivă, orice re- 
subliniere a marilor adevăruri și orice efort 
de revitalizare a principiilor fundamentale 
ale muncii de creație, și educație, este întot
deauna bine venită. Să ții mereu treaz scopul 
și idealul unei întregi societăți, să susții prin 
exemplu personal ritmul trepidant, fără 
concesii, este un merit și un efort, care 
trebuie stimat și urmat fără rezerve. Iată 
de ce atit propunerile secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
adoptate de Comitetul Executiv al C.C. al 
P.C.R. și de întregul popor, ca și expunerea 
la consfătuirea cu activul de partid, trezesc 
și in mine nu numai un adine sentiment de 
adeziune ci și un îndemn la o exigentă 
analiză a activității pe care am dus-o. Am 
înțeles că una din cele mai importante sar
cini care ne revine nouă, celor care lucrăm 
în teatru, este aceea a unei foarte exigente 
selecf’i atit in ce privește repertoriul cit 
și a modalităților de expresie scenică.

Se știe că în teatrul românesc, și in tre
cutul său ca și azi, ca de. altfel ca și in cul
tura altor țări, au existat, există tendințe 
care se manifestă uneori fățiș, alteori, sub 
văluri abil nuanțate, de transferare a In
teresului do la contextul social și artistic 
originar, spre lumi și problematici, spre 
universuri și forme străine.

Lipsa de informație și de criterii, sno
bismul și in ultimă analiză lipsa de substan
ță pot duce cu ușurință la considerarea de 
către unii a acestei înstrăinări drent o 
aplaudabilă originalitate, cum s-a și inrim- 
plat uneori la noi. Nu lipsesc din viata 
teatrală actuală nici influențele de modali
tăți, nici importul de problematică. Numai 
că in timp ce la unii artiști de mare forță 
creatoare ele au rămas doar simple refe
rințe, utile confruntări cu experiența altor 
școli dramatice, creația personală incorpo- 
rindu-le destul de organic, la alții, mai pu
țin talentați, sau cu mai mică experiență, 
totul a devenit reduetibil la un cuvint : imi

măsuri concrete în viața de zi cu zi. Mă gln- 
desc, bunaoara, ca șt in colaoorarea noas
tră. a părinților cu școala trebuie să inter
vină mai multă substanță, mai mult conți
nut. Colaborarea școalft-famtlie să nu ne 
reducă la acțiuni mai mult de ordin orga
nizatoric, formal, cum se intimplă adesea, 
el să capele și ea un mai pronunțat carac
ter politic, educativ, să devină o conlucra
re Inii” membri de partid, Intre activiști 
ni partidului, investiți deopotrivă de partid, 
de 'societatea socialistă, cu inalta îndatori
re de a face educație politică, marxist-leni- 
nistâ, tineretului, de a-1 pregăti temeinic 
pentru muncă și viață. Ar fi de dorit, de 
asemenea, ca in preocuparea, in atenția 
organelor și organizațiilor de partid de la 
luate locurile de muncă să figureze și ana
liza modului cum membrii de partid iși în
deplinesc obligațiile de părinți, paralel cu. 
inițierea uncr acțiuni de îndrumare con
cretă a părinților in această dificilă îndato
rire. N-ar fi deloc râu ca in planurile de 
activitate ale forurilor și instituțiilor cu 
caracter educativ sâ figureze permanent și 
in foi me diferite „școli" ale părinților, sus
ținute ulit de specialiști in pedagogie, psi
hologie, medici, cit și de părinți cu expe
riență, de activiști de partid șl obștești.

Subscriind, incă o dată, din toată inima, 
la măsurile adoptate de conducerea parti
dului nostru, mă angajez să depun toată 
priceperea și toate puterile mele pentru a 
contribui la educația comunistă a proprii
lor copii, a tineretului patriei noastre, 
sâ ajut școala, societatea, in îndeplinirea 
acestei misiuni de cea mal inaltă răspun
dere socială.

B. GHEORGHE
președintele Comitetului de părinți 
de la liceul „Lucrefiu Pătrâșcanu* 
din Bacdu

părinții, școala, organizația de tineret, șl-au 
făcut datoria ; și nu întotdeauna și in toate 
cazurile a fost înțeleasă importanța deose
bită pe care o dă partidul educării pentru 
munca și prin muncă, in spirit comunist, a 
tinerei generații. Tinerii de astăzi sint pro
ducătorii și proprietarii de miine ai tutu
ror avuțiilor patriei. în școli, pe ogoare, 
in fabrici ei vor duce mai departe con
struirea noii orinduiri, tradițiile noastre re
voluționare. De aceea, alături de întregul 
nostru popor, imi exprim totala adeziune la 
propunerile prezentate de iubitul nostru 
conducător.

Trebuie să facem totul pentru educarea 
tineretului nostru in spiritul dragostei și 
respectului față de muncă, față de discipli
nă, față de legile patriei socialiste, pentru 
sporirea combativității și vigilenței sale 
politice. Si vom face totul pentru realizarea 
tuturor sarcinilor cuprinse in vastul pro
gram trasat de partidul nostru comunist, 
conștienți că prin aceasta contribuim la 
propășirea patriei socialiste, la conturarea 
fermă a trăsăturilor omului nou, comunist.

Paul ȘTEFĂNESCU 
pensionar, lași

tație. Grav nu mi se pare atit faptul !n 
sine cit cel că asemenea producții și ..crea
tori” au putut fi cotați drept sumă a origi
nalității. de către apologeți improvizați. Și 
trebuie sâ recunoaștem câ sintem direct 
răspunzători de aceasta. Fie lăsindu-ne 
fascinați de ideea succesului gălăgios, fie 
prin atitudine rezervată, deci prin lipsă de 
atitudine, prin comoditate, prin tăcere, 
chiar dacă, sau tocmai de aceea, cunoșteam 
faptul că unii creatori care nu au rivnit ’a 
asemenea glorie au avut și au de suportat 
zimbetul indulgent și superior al celor caie 
le-au aplicat eticheta de ..buni pentru lu
crări autohtone". Aci nu e o chestiune de 
calitate, ci una de alegere, de opțiune. N'i 
e o problemă de putere de creație, ci una 
de mentalitate, de atitudine a artistului 
față de societatea din care face parte. Si' 
aci se poate vorbi de o a doua concluzie 
importantă, care de fapt, trebuie să o de
termine în activitatea noastră pe cea dinții, 
și anume : studierea permanentă a istoriei 
și culturii patriei noastre, a vieții și a le
gilor pe baza cărora se înfăptuiește sub 
ochii noștri uriașul program al dezvoltară 
României socialiste. Studierea esteticii mar- 
xist-leniniste pentru perfecționarea perma
nentă a cunoștințelor, pentru ridicarea ne
contenită a conștiinței noastre socialiste. 
Aceasta — atit individual, pentru a fi cu 
adevărat artiști cetățeni, cit și la nivelul 
colectivelor teatrale a căror activitate crea
toare trebuie să se călăuzească după toate 
normele disciplinei socialiste si a devota
mentului total. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a arătat că un artist comunist are nu numai 
dreptul, dar și datoria sa refuze să-și în
chine talentul unei cauze străine clasei 
muncitoare, poporului. A participa la crea
rea culturii socialiste este un act de credin
ță. do demnitate si de cea mai înaltă res
ponsabilitate artistică și civică.

Trebuie să fac o mărturisire. Ascultîndu-l 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu la consfă
tuire am avut revelația că ascult nu numai 
imperativul zilei de azi, ci și ecoul năzuin 
țelor și luptei creatorilor progresiști din tot 
trecutul neamului nostru. Iată un citat din
tr-un articol inedit al lui G. M. Zamfirescu, 
unul din miile de citate din scrierile româ
nești din trecut care ar putea ilustra acest 
gind : „O operă socială ori artistică nu 
poate fi altceva decit exprimarea sufletului 
colectiv din care face parte autorul acestei 
onere, așa cum este, in egală măsură, o- 
glinda care nu minte a timpului în care a 
fost gândită și realizată”.

Aplicate la teatru propunerile de măsuri 
pro ti-u îmbunătățirea activității politlco- 
îdeologice vor cori ia anumite tendințe si 
soluții care nu au fost întotdeauna la înăl
țimea sarcinilor pe care le avem.

Pripeala, formalismul, fuga de răspun
dere. dificultatea depășirii unor forme an
chilozate organizatorice și administrative 
sint încă din păcate friue ale unei mm 
bune munci in teatre. Avem datoria să ac
ționăm în spirit comunist, revoluționar, 
pentru înlăturarea unor asemenea neajun
suri. dar cu atit mai in’ransigenți va trebui 
să ne dovedim față de cauzele propriilor 
noastre „frîne" pentru a putea traduce in 
fapt propunerile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, pentru a cinsti cum se cuvine 
un program atit de măreț și nobil, destinat 
educării în spirit comunist a miilor, zecilor 
de mii de prieteni ai artei de vechi și pres
tigioase tradiții care es’e teatrul.

Ion COJAR
regizor, directorul Teatrului Mic
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Emtne- rinrurul în
dreptățit să o facă, l-a nu
mit pe Alecsandri, in „E- 
pigonif*. „rege-nl poeziei. 
*eșmc tinăr șl ferice...".

Veșnic tlnăr a fost pe 
tot cuprinsul vieții sale 
bardul Mirceștilor. dar ma 
îndoiesc că va fi fost ferice, 
netulburat castelan, așa 
cum biografi suficlenți au 
încercat să ne convingă. A- 
lecsandri a fost un vajnic 
„răzeș" al brazdelor 
trudnic aplecat peste 
cărții sau a caietului 
stihuri, angajat intr-o 
crace de proporții căreia 1 
s-a robit : afirmarea plena
ră a spiritului românesc 
lntr-o ț iră liberă, unită, 
demnă de stima tuturor po- —> jn

rind demnă do 
conștiință. Isto- 

literară are che- 
i să ne restituie 

adevăratului A- 
și lesne vom ob- 
anl și ani l-am 
poet din perspec- 
nu puneau în va-

sale. 
fila 
cu 

lu-

poarelor luminate, dar 
primul rind demnă 
propria-i 
ria r 
marea 
imaginea 
lecsandri 
serva că 
privit pe 
live care ,________ _
loare pe de-a-ntregul covâr
șitoarea sa personalitate. 
Ușor de parodiat (ca toți 
marii poeți, de altfel, ver
sificatorul fără culoare 
r-are cum să fie redus la 
linii de esență) el ne-a pă
rut poate prea „limpede*4, 
prea naiv și romanțios ex
primat și — e vina desigur 
a unor vechi cărți de școa
lă — am confundat adesea 
umbra revoluționarului, cu 
a evocatorului junei Ro- 
dice cu cofița plină.

Alecsandri scria mult în 
călătorii și îl putem reface 
iunerariile doar citind, 
după ultimul vers, numele 
orașului in care a compus 
poezia sau proza pe care 
ne aruncăm ochii. Gondole, 
desigur, in magica Veneție 
ori alba Lido, porumbei 
zburind peste minaretele 
Istanbulului, ape leneșe 
lunecind sub poduri pari
ziene. toate acestea există 
în lirica lui Alecsandri, dar

Manifestări dedicate sărbătoririi

ALECSANDRI
cum am putea face abstrac
ție și de alte elemente de 
„decor- ca vechile cetăți 
alo domnilor români, pădu
roșii oșteni murind cu nu
me adorate pe buze, plugul 
blestemai al țăranului nă
păstuit ori corturile luptă
torilor noștri, in fața Plev- 
nei ? Tronind in jețuri, lin 
hurducat de rădvane lucioa-

Azi, cind trăim Intr-o 
țară al cărei ritm de dez
voltare întrece toate previ
ziunile, țară care ișî conso
lidează cuceririle și e. prin 
ca însăși, o imagine a nou
lui înstăpînit cu jertfe, azi, 
cînd numele țării noastre e 
respectat și iubit, trebuie 
să ne Întoarcem privirile In 
timp și sâ gindim treptele

VEȘNIC
TÎNÂRUL

BARD
se. cu mustața umbrind 
ceașca de cafea, mișcînd 
metanii de chihlimbar in 
mina închisă ? Da. pictorul 
n-are decit să-1 înfățișeze și 
astfel, dar îl poate ignora 
pe tinărul cu obrazul palid 
participind la adunări con
spirative preunioniste pen
tru care putea fi „certat" 
cu ocna, pe diplomatul abil 
descinzind la curțile împă
raților pentru a aduce me
sajul alor lui. pe îndră
gostitul in brațele căruia ii 
moare iubita ori pe bătrinul 
„vultur" pleșuv citind sub 
cupola Ateneului intr-un 
spectacol dat in beneficiul 
diamantului cu fațete și 
netizimi tulburate, Emi- 
nescu ?

urcate de marele bard spre 
desăvârșire și să ne imagi
năm contextul istoric in 
care s-au cuprins faptele 
sale. Aveam, vibrind in 
trupuri de țară, dezbinate, 
generații de bărbați al că
ror elan s-a consumat slu
jind înălțarea României, 
tribuni adesea ai unor idei 
brutal reprimate, zvirliți in 
temniță ori desțărați, cuvînt 
teribil, care umplea de amar 
inimile emigranților, băr
bați sub ochii cărora — 
simbolic, desigur, Tudor a 
fost hăcuit cu hangerele, iar 
Bălcescu murea, la Paler
mo, incantind pină la ago
nia finală un imn de dra
goste țării.

Alecsandri pare să-și fi a-

sumat totul. Tribunul unio
nist, amicul lui Bftlcescu șl, 
implicit, al năzuințelor lui 
înaintate, a luat calea mun
ților pentru a nota cu ini- 
mitabila-i caligrafie „Mio
rița", și-a spus cuvintul In 
controverse lingvistice, s-a 
contopit cu un noian de 
activități In care a lăsat 
semne durabile. Teatrul mi- 
grind, el l-a făcut să se 
rostească intr-o cosd a lui, 
bunul gospodar i-a scris 
apoi „rolele" unui excepțio
nal repertoriu cuprinzind 
toate genurile dramatice, a 
compus apoi libretele unor 
spectacole muzicale și a 
scris clntece, unul din ele, 
..Hora Unirii", rămas viu, 
după o sută de ani in me
moria noastră. Cu excepția 
romanului, nu există in is
toria literaturii vreun te
ritoriu pe care să nu-1 fi 
dăruit cu harul său pasio
nat. Prozatorul și eseistul 
fac demnă tovărășie cu 
poetul, replica tensionată e 
urmată de pasagii de mare 
umor, euritmiile populare 
se învecinează cu iscusite 
performanțe de atelier — 
toate acestea mărturisind 
un talent plurivalent, fă- 
cind din Alecsandri prima 
figura a literaturii române 
îndreptățită să fie innimba- 
tâ cu numele de poet na
țional.

Bardul a întruchipat în 
mod desâvirșit o conștiință 
etică plină de noblețe, el a 
fost și a rămas un mare 
poet al românilor, o min- 
drie a tuturor. Alecsandri 
aparține marii noastre lite
raturi pe care de la Neagoe 
Basarab la Tudor Arghezi. 
și pină la scriitorii de azi 
țara a avut bucuria s-o 
vadă iluminind și iluminin- 
du-se, împunind valori cu 
care a avut și are a se 
mîndri.

Cheorqhe TOMOZEI

i

lui Vasile Alecsandri
în cadrul manifestărilor dedicate 

sărbătoririi a 150 de ani de la naș
terea lui Vasile Alecsandri. In portul 
Constanța a avut loc luni o emisi
une omagială radiodifuzată, consa
crată bardului de la Mircești. De a- 
semenea, in sălile de lectură ale 
clubului muncitoresc „Portul", din 
localitate, colectivul bibliotecii D.N.M. 
„NAVROM" Constanța a organizat 
seri literare cu tema „Vasile Alec
sandri, promotor al limbii române li
terare". Librăriile din Constanța și 
din stațiunile de pe litoral au ame
najat standuri cu operele lui Vasile 
Alecsandri.

Luni după-nmiază, la Palatul Cul
turii din Pitești, a avut loc un sim
pozion consacrat aniversării a 150 
de ani de la nașterea marelui poet 
și patriot român Vasile Alecsandri.

Despre viața și opera ilustrului 
scriitor — patriot a vorbit Silvestru 
Volnescu, președintele Comitetului 
municipal Pitești pentru cultură și 
artă, directorul Bibliotecii munici
pale.

Cu același prilej, la biblioteca mu
nicipală din localitate a fost deschisă 
o expoziție do carte cuprinzind prin
cipalele ediții ale operelor lui Va- 
silc Alecsandri.

(Agerpres)

Consfătuire a tinerilor maiștri,

tehnicieni și ingineri
Timp de două zile s-au desfășurat 

la Brașov lucrările Consfătuirii tine
rilor maiștri, tehnicieni și ingineri 
pe tema : „Valorificarea experienței 
organizațiilor de tineret in ridicarea 
nivelului combativității revoluționare 
și a spiritului militant al întregii ac
tivități politice, ideologice, de edu
care comunistă și profesională, des
fășurată de organizațiile și organele 
U.T.C.". La lucrările consfătuirii, or
ganizată de Consiliul național al ti
nerelului muncitoresc de pe lingă 
C.C. al U.T.C., în colaborare cu Con
siliul județean al tineretului munci
toresc de pe lingă Comitetul jude
țean U.T.C., au luat parte numeroși 
tineri — maiștri, tehnicieni și ingi-

neri din județele Prahova, Covasna 
și Brașov.

Partlcipanții la consfătuire au 
dezbătut probleme actuale privind : 
„Rolul și locul maistrului și tehni
cianului in procesul de producție, 
maistrul pedagog și specialist, con
lucrarea acestuia cu organizația 
U.T.C., in cultivarea valorilor morale, 
a eticii comuniste in rindul tinerei 
generații, pasiunea revoluționară a 
tinărului inginer — deziderat de prirn 
ordin al activității de creație tehnico- 
științifica etc. Vorbitorii au împăr
tășit din experiența lor și a organi
zațiilor U.T.C. din care fac parie și 
au făcut propuneri prețioase pentru 
îmbunătățirea activității' de viitor.

(Agerpres)

„Olimpiada strungarului"
Luni s-a încheiat la Brașov faza 

județeană a „Olimpiadei strungaru
lui". Timp de șase luni, la această 
întrecere pentru obținerea titlului de 
„Cel mai bun strungar" au partici
pat peste 3 600 de tineri din uzinele 
constructoare de mașini din Brașov 
și din alte localități ale județului.

Locul I la olimpiadă a fost ocu
pat- de tinărul Manea Pascu. socotit

cel mai bun strungar al anului 
județul Brașov. . pe

. . El este posesorul
unei mențiuni Ia concursul pe țară 
de anul trecut la aceeași olimpiadă. 

Celelalte locuri au fost ocupate in 
ordine de : Gheorghe Birlău, strun
gar la Uzina de autocamioane, și Pe
tre Eutuca, de la „Electroprecizia"- 
Săcele.

Tinerii strungari se pregătesc 
acum pentru „Olimpiada strungaru
lui" pe țară.

se

cinema

9:

I

LATULUI — 19,30 (seria de bilete 
— 3786), FERENTARI — 15,30;

despre dragoste : 
15,30: 18: 20,15.

(Agerpres)

• Sâptămîna nebunilor : PATRIA
— 9; 11.30; 14; 16,30; 19; 21.15,
BUCUREȘTI — 9: 11,15; 13.30;
16,30; 13.45; 21, FAVORIT — 9.15; 
11.30: 13.45: 16; 18,15; 20,30, GRA
DINA DOINA — 20.30.
• Floarea Soarelui : SCALA — 
10; 13; 16; 18.45; 21,15.
• Serata : CRlNGAȘI — 16: 18; 20.
• Facerea lumii : ÎNFRĂȚIREA
INTRE POPOARE — 15,30;
17,45; 20.
e Gaudeamus lgltur : FLACARA
— 15.30; 12; 20,15.
• B.D. intră in acțiune : DRU
MUL SĂRII — 15,30; 17,45: 20.
• Darclee : ARTA — 15.30; 18. la 
grădină — 20.15.
• Un suris in plină vară : PRO
GRESUL — 15.30; 18; 20.15.
• Haiducii lui Șaptecai : Zestrea 
domniței Ralu : COSMOS 
15.30; 19.

• Serbările galante j PACEA — 
15,45; 18; 20.
• Secretul planetei maimuțelor :
LUCEAFĂRUL - 9; 11,15; 13.30;
16; 18,30: 21 FESTIVAL — 9; 11,15; 
13.30; 16; 1*3.30; 21, la grădină — 
20,15.
• Cum am declanșat al doilea 
război mondial : CAPITOL — 10; 
15,15; 19.15, la grădină — 20.
• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 10.
• Steaua fără nume : DOINA — 
11,30; 13.45; 16; 18,15; 20.30.
• Fantomele se grăbesc : LIRA
— 15,30; 18, la grădină — 20,15.
• Romeo și Julleta : CENTRAL
— 9.30; 12,45; 16,15; 19.30.
• Cortul roșu : EXCELSIOR — 
9; 12,30; 16; 19,30, MIORIȚA — 9; 
12,30; 16; 19.30, FLAMURA — 9; 
12,30; 16; 19.30.
e S-a întimplat In recunoaștere : 
DACIA - 8.",0—20.30 în continuare.
• Program de filme documenta
te: TIMPURI NOI - 9,15—20.30 
in continuare.
a Cenușă (ambele serii) : CINE
MATECA (sala Union) — 10: 13; 
16; 19.
• Elefantul Slowly : SALA PA-

17,45; 20.
• 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 — 13.30, 
la grădină — 20.
• Roata vieții : BUCEGI — 15,30;
18, la grădină — 20,30.
• Greșeala fatală : MODERN — 
9; -11.15; 13,30; 16; 18,15; 20,45, la 
grădină — 20,15, MELODIA — 9; 
11,15; 13.30; 16; 18,30; 20.45.
• Fiii marii ursoaice : AURORA 
— 9; 11.13; 13.30; 15,45; 18. la gră
dină — 20,15.
e Din nou
POPULAR — ____  ... ____
• O floare și doi grădinari : VIC
TORIA — 9; 12.30; 16; 19,30, BU- 
ZEȘTI — 9; 12,30; 16; 20, la gră
dină — 20, VIITORUL - 10: 15,45;
19. MOȘILOR — 13.15; 16.45: 20.15.
• Prințul negru : LUMINA — 9— 
20,30 in continuare.
• Intî’nire < necunoscută :
FEROVIAR — 11,30; 13.45; 16;

UN
DE MARE
POLITICĂ

MOMENT
ÎNSEMNĂTATE
SI ECONOMICĂ

18,15; 20,30, GLORIA
13.30; 16; 18,15; 20,30, TOMIS —
11.15; 13,30; 16: 18,15, la grădină — 
20,30.
& Vara de altădată : UNIREA — 
16: 18,15. la grădină — 20,30.
• Un Italian în America : RAHO
VA — 15,30; 13; 20,15.
O Hibernatus : MUNCA 
îs: 20.
o Capcana : VOI.GA — 9.30: 11.30; 
13,45; 16: 13,15; 20.30.
• Secretul din Santa Vittoria : 
GRADINA PARCUL HERĂSTRĂU 
— 20,30.

16:

a Teatrul satlrlc-muzical ,.C. Tă- 
nase" (la grădina Boema) : Vox... 
Boema — 20.
© Ansamblul artistic „Rapsodia 
Româna" La izvoare de frumu
sețe — 18.30.

întreținere și asistență 
tehnică auto

Tncepind cu luna iunie 1971. 
cooperativa „Progresul" km 
Vilcea asigura intre;inere și a- 
sisten'â tehnică auto pentru :‘-u- 
tomobiliștii din Rm. Vilcea și din 
împrejurimi, precum si pentru 
turiștii care nopose.se pe aceste 
meleaguri.

Lucrările de asistentă tehnică 
sint coordonate de personal cu 
înaltă calificare, unitatea fiind 
dotată cu aparatură electroni.-â 
modernă. Noua unitate „Auto- 
service" din Rm. Vilcea promi
te că va leaFza cu operativitate 
lucrări de verificări, testări, re
parații auto, precum și operații 
de intrei inere curentă
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Corespondentă specială din Moscova

A IMPUT FESTIVULUI
IfflllfflM Al HI Mill III

Ieri seară a avut 
loc deschiderea celei 
de-a șaptea ediții a 
festivalului interna
țional de la Moscova 
(19 iulie — 2 august). 
Marea sală a palatu
lui Congreselor din 
Kremlin — unde s-a 
desfășurat festivitatea 
inaugurală șl unde 
vor fj prezentate fil
mele selecționate pen
tru concurs — este 
dominată de deviza a- 
cestei tradiționale ma
nifestări : „Pentru o 
artă cinematografică 
umanistă, pentru pace 
și prietenie intre po
poare". Această de
viză, arată intr-o de
clarație făcută presei 
Alexei Romanov, pre
ședintele comitetului 
pentru cinematografie 
de pe lingă Consiliul 
de Miniștri al U.R.S.S., 
președintele comite
tului de organizare a 
festivalului, reunește 
la Moscova cineaști 
din diferite țări și din 
diferite generații. „In 
mod special, sintem 
fericiți să constatăm 
progresele obținute de 
tinerele cinematogra
fii din țările care 
și-au cucerit inde
pendența și a căror 
politică are un curs 
progresist. Festivalul 
nostru demonstrează 
dezvoltarea și maturi
tatea unei arte ale că
rei idei directoare sint 
democratice și, socia
liste. Este arta care 
sprijină lupta popoa
relor pentru pace. îm
potriva imperialismu
lui -și colonialismului".

Cineaști din 89 de 
țări, intre care și o 
delegație a țării noas
tre. condusă de Cor
ne', iu Leu. director ge
neral-adjunct al Cen
trului național al cine- 
m tografiei. reprezen
tanți ai unor organis
me internaționale 
(O.N.U., UNESCO),

cunoscuți regizori, ac
tori și alte personali
tăți din Uniunea So
vietică, reprezentanți 
ai presei, un numeros 
public au salutat cu 
calde aplauze momen
tul solemn al deschi
derii festivalului. Au 
fost prezenți membrii 
juriilor internaționale 
(juriul concursului fil
mului de lung-metraj, 
prezidat de regizorul 
Grigori Kozințev, ju
riul concursului de 
scurt-metraje, prezidat 
de regizorul Alexandr 
Medvedkin, al con
cursului de filme pen
tru copii, prezidat de 
scriitorul Serghei Mi- 
halkov, din care face 
parte și regizoarea E- 
lisabeta Bostan). Prin
tre actrițele invitate să 
ia loc pe scenă cu pri
lejul festivității se 
aflau Ioana Bulcă și 
Irina Gărdescu, mem
bre ale delegației ci
nematografiei române. 
Alexei Romanov, pre
ședintele Comitetului 
pentru cinematografie 
al U.R.S.S., a dat citire 
mesajului de salut a- 
dresat participanților 
de către Alexei Kosi- 
ghin. președintele Con
siliului de Miniștri al 
U.R.S.S.

Cele trei jurii își 
încep activitatea astăzi 
de dimineață. Ele vor 
acorda, in final, ur
mătoarele distincții : 
trei premii de aur, 
trei de argint și cite 
două premii pentru in
terpretare masculină 
și, respectiv, feminină. 
(In urma vizionării ce
lor 27 filme de lung 
metraj înscrise la con
curs). un premiu pen
tru filmul de ficțiune, 
altul pentru documen
tar și două pentru 
ș'iin/a popularizată 
(din cele peste 50 de 
filme ale concursului 
de scurt-metraje), un

premiu de aur $1 trei 
de argint (din cele 23 
de filme pentru copii». 
Cinematografia noas
tră participă la con
curs cu filmele :

,.Mihai Viteazul'* (re
gia — Sergiu Nlco- 
’aescu), care va ruin 
in sala de la Kremlin 
joi, in spectacolul de 
la ora 14,30. Filmele 
pentru copii „Mini- 
volei" (regie — Euge
nia Gutu), „Trimestrul 
patru" (regia — Octav 
Ioniță), filmele de ani
mație „Stejarul șl 
trestia" (regia — Vic
tor Antonescu) și „Pu
iul și frunza" (regia — 
Angela Buzilă), filmul 
documentar „După 
zece ani" (regia — 
Eugenia Gutu). Vor fi 
prezentate, de aseme
nea, in afara con
cursului, filmele „Se
rata", „Zestrea domni
ței Ralu“ și „B.D. 
intră in acțiune".

Proiectat înainte de 
deschiderea festivalu
lui, in cadrul vizio
nărilor anticipate or
ganizate pentru re
prezentanții presei, 
filmul „Mihai Vitea
zul" a fost Drimit cu 
un real interes.

La hotelul „Rossia", 
unde se află statul 
major al festivalului, 
reușite panouri publi
citare montate la in
trare și in holuri 
popularizează filmele 
românești. De dimi
neață pină seara aici 
domnește atmosfera 
specifică întilnirilor 
cinematografice mos
covite, atmosferă de 
lucru, cu agitația ine
rentă confruntărilor 
artistice internaționa
le, dominată de priete
nia și stima reciprocă 
implicate de generoa
sa deviză sub care se 
desfășoară acest festi
val.

D. COSTIN
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A fost dat in folosință complexul hotelier
„Continental" din Timișoara

TIMIȘOARA. — (Corespondentul 
„Scinteii", Cezar Ioana). La Ti
mișoara a avut loc inaugurarea 
noului complex hotelier „Continen
tal". La inaugurarea noului edificiu 
au participat reprezentanți ai orga
nelor locale de partid și de stat. 
Construcția, amplasată pe bd. 23 
August, una din principalele artere 
de circulație ale municipiului, îmbo

PROGRAMUL I

(Urmare din pag. I)
cru. creșterea productivității muncii 
și a rentabilității, ridicarea calității 
produselor, sporirea producției desti
na. e exportului, Îmbunătățirii eșalo
nării livrărilor pe trimestre și valori
ficarea mai bună a produselor pe 
piața externă, reducerea efortului va
lutar al statului prin diminuarea im
porturilor de materii prime și uti
laje.

Adunările generale vor trebui să 
pună accentul nu atit pe relevarea 
faptică a unei anumite situații, cit 
pe evidențierea căilor concrete de 
mobilizare a colectivelor de salariați 
pentru valorificarea cu maximum de 
randament a întregului potențial 
productiv al întreprinderilor. în a- 
cest scop, adunările generale vor a- 
dopta măsuri practice atit in vede
rea îndeplinirii și depășirii sarcini
lor de pian și a angajamentelor asu
mate pe acest an, cit și pentru pre
gătirea condițiilor necesare realiză
rii ritmice a sarcinilor de plan pe 
anul 1972 și îmbunătățirea indicato
rilor stabiliți pentru anul viitor. în
treaga problematică supusă dezbate
rii adunărilor generale va trebui a- 
nalizată in spiritul hotăririlor Con
gresului al X-lea al partidului, al 
documentelor ulterioare de partid, 
asigurind preponderență elucidării 
aspectelor noi ridicate de realitatea 
productivă. în acest sens, un accent 
deosebit trebuie să se pună pe ac
celerarea ritmului de asimilare a 
produselor noi și ridicarea perfor
manțelor calitative ale produselor, 
optimizarea consumurilor specifice, 
scurtarea duratelor de atingere a 
parametrilor proiectați la noile o- 
biective, generalizarea schimbului II 
și extinderea schimbului III, inten
sificarea programului de recrutare 
și de pregătire a cadrelor, antrena
rea in mai mare măsură a forței de 
muncă feminine in toate sectoarele 
de activitate, extinderea acțiunii de 
autoutilare.

Cu întreaga răspundere și In spi
ritul înaltelor exigențe puse de par
tid, vor trebui analizate in unitățile 
care concură la înfăptuirea obiecti
velor de investiții măsurile nece
sare pentru intensificarea ritmului 
de realizare a lucrărilor de cons
trucție, lichidarea grabnică a rămi- 
Eteriior in urmă, devansarea unor lu

crări din trimestrul IV, asigurarea 
documentației tehnice și contracta
rea utilajelor, realizarea unei defal- 
cări ritmice a sarcinilor de plan 
pentru activitatea anului viitor. Ți- 
nind seama de rezultatele bune ob
ținute pină in prezent, de efectele 
economice pozitive pe care le gene
rează. se cuvine să se examineze 
posibilitățile de extindere cu mai 
mult curaj a formei de organizare și 
plată a muncii in acord global in 
construcții și proiectare, de execu
ție a lucrărilor mici in regie proprie 
de către centrale și întreprinderi.

în lumina acestor sarcini și a ma
surilor eficiente ce se vor stabili 
pentru îndeplinirea lor. trebuie a- 
preciată reușita dezbaterilor. con
cretizată de contribuția efectivă pe 
care o vor aduce adunările genera
le din întreprinderi la valorificarea 
la maximum a întregului potențial 
tehnic și uman, la buna gospodă
rire a tuturor fondurilor materiale 
și bănești încredințate, in interesul 
ridicării calitative a activității eco
nomice. Iar Înfăptuirea acestor ce
rințe este de neconceput fără crea
rea cadrului propice dezbaterilor 
sincere, responsabile și constructive, 
în spirit critic și autocritic, a tutu
ror aspectelor — pozitive și negati
ve — legate de activitatea generală 
a întreprinderii, de munca desfășu
rată de comitetele de direcție, fără 
cultivarea sentimentului fertil al par
ticipării la decizie, la efortul gene
ral pentru bunul mers al treburilor 
întreprinderii, a muncitorilor, a tu
turor salariaților.

în acest sens, un rol esențial îl 
are modul In care sint pregătite șl 
organizate adunările generale. Che
mate să asigure participarea largă 
a oamenilor muncii la conducerea 
activității economice și sociale, ca
drul in care aceștia să-și exercite 
atit drepturile, cit și obligațiile ce 
le revin in dubla lor calitate, de 
producători și de proprietari, sin
dicatele împreună cu comitetele de 
direcție răspund nemijlocit de or
ganizarea și conducerea adunărilor 
generale ale salariaților. Ele trebuie 
să stimuleze puternic inițiativa și 
spiritul creator al muncitorilor și 
tehnicienilor, să facă totul pen
tru ca oamenii muncii să-și spună 
hotărit și nestingherit cuvintul a- 
supra tuturor problemelor acti
vității Întreprinderii, sa decidă

asupra tuturor măsurilor care pri
vesc munca și viața lor. Totodată, 
sindicatele trebuie să urmărească în
deaproape care este finalitatea pro
punerilor făcute de salariați. cum 
este materializată investiția de gin- 
dire și inteligență a maselor de oa
meni ai muncii.

Adunările generale ale salariaților 
se vor desfășura sub directa îndru
mare a organizațiilor de partid, care 
trebuie să asigure mobilizarea largă 
a comuniștilor la stabilirea tuturor 
măsurilor pentru Îndeplinirea si de
pășirea sarcinilor de producție, la 
dezvăluirea neajunsurilor și a căilor 
de înlăturare ; in cadrul dezbaterilor, 
comuniștii sint chemați să se afir
me ca exemple înaintate. să dea 
expresie celor mai constructive punc
te de vedere și propuneri. De fapt, 
în reușita adunărilor generale se va 
reflecta modul in care organizațiile 
de partid iși îndeplinesc obligația 
de a conduce. îndruma și controla 
întreaga activitate economică din 
întreprinderi.

Totodată, conducerile ministerelor 
și ale celorlalte instituții centrale, 
consiliile de administrație ale cen
tralelor trebuie să ajute la buna pre
gătire a adunărilor generale, să spri
jine efectiv comitetele de direcție 
in soluționarea operativă și eficientă 
a propunerilor ce se fac in cadrul 
dezbaterilor și a căror rezolvare de
pășește competența organelor de con
ducere colectivă a întreprinderilor. 
Ca atare, prezența în întreprinderi, 
înainte de începerea adunărilor ge
nerale, a cadrelor de conducere din 
ministere și centrale industriale nu 
trebuie să fie formală, de constatare, 
ci activă și cit mai utilă.

Climatul de înaltă exigență și res
ponsabilitate in care se vor desfă
șura adunările generale ale salaria
ților vor exprima hotărirea fermă a 
oamenilor muncii de a nu precu
peți nici un efort pentru realizarea 
și depășirea sarcinilor de plan in 
primul an al cincinalului, pentru 
pregătirea exemplară a producției 
anului viitor, pentru ridicarea sus
ținută a eficienței economice.

SA ASIGURAM, PRETUTINDENI, 
ADUNĂRILOR GENERALE ALE 
SALARIAȚILOR O PREGĂTIRE 
TEMEINICA, O LARGA PARTICI
PARE. UN PROFUND CARACTER 
DE LUCRU. PENTRU CA F.I.F 
SA-ȘI ÎNDEPLINEASCĂ ÎNTOC
MAI ROLUL LOR, AȘA CUM A 
FOST CONCEPU! DE PARTIDUL 
NOSTRU.

La 19 iulie 1971 a încetat din viață 
pictorul Max Herman Maxy, maes
tru emerit al artei, directorul Mu
zeului de Artă al Republicii Socia
liste Romania.

Născut in 1895 la Brăila, M. H. 
Maxy a urmat Școala de Arte Fru
moase din București, continuindu-și 
studiile de specialitate la Berlin.

încă din anul 1921 6-a afirmat prin 
creația sa in numeroase expoziții 
personale și colective, organizate in 
țară și peste hotare.

M. H. Maxy a fost o vie prezență 
In mișcarea artistică din România 
de-a lungul unei neobosite activități 
de cinci decenii. In perioada inter
belică. artistul s-a impus și prin a- 
titudinea sa social-politică progre
sistă. antifascistă, devenind membru 
al Partidului Comunist Român din 
ilegalitate. După 23 August 1944, 
timp de peste 20 de ani. a condus 
cu hărnicie și prestanță Muzeul de 
Artă al Republicii Socialiste Româ
nia.

Pentru valoarea creației șale, ca șț 
pentru meritele sale dovedite pe tă- 
rim obștesc, a fost distins cu nu
meroase ordine și medalii

Prin încetarea din viață a lui M.H. 
Maxy dispare un valoros artist, un 
pedagog de prestigiu, o personali
tate marcantă a mișcării plastice 
românești.
COMITETUL DE STAT PENTRU 

CULTURA ȘI ARTA 
UNIUNEA ARTIȘTILOR PLASTICI 

COMITETUL FOȘTILOR 
LUPTĂTORI ANTIFASCIȘTI 

MUZEUL DE ARTA AL 
REPUBLICII SOCIALISTE 

ROMANIA
★

Corpul defunctului va fi depus la 
sediul Uniunii Artiștilor Plastici din 
Calea Victoriei nr. 135. Accesul pu
blicului este permis in zilele de 20 
iulie intre orele 10—15 si 18—20 și 
21 iulie intre orele 10—12. Adu
narea de doliu are loc in Ziua de 
21 iulie 1971, ora 12, după care va 
urma înhumarea la cimitirul evreiesc 
Filantropia.

gățește zestrea urbanistică a orașu
lui de pe Bega, fiind primul edificiu 
din seria celor care urmează să fie 
înălțate in zona acestui centru 
civic al Timișoarei. Corpul principal, 
destinat exclusiv cazării oaspeților, 
numără 14 niveluri și 169 camere, cu 
unul și două paturi, inclusiv cîteva 
apartamente. Complexul mai dispune 
de un salon pentru recepții, precum 
și de restaurant, terasă, bar de zi, 
bar de noapte — totalizind peste 700 
de locuri, coafură, frizerie și alte 
spații de largă utilitate. „Continen
talul" timișorean se remarcă printr-o 
notă sporită de eleganță și confort, 
grație și materialelor folosite, in spe
cial la lucrările de finisaj, intre care 
se numără marmura, aluminiul, lem
nul de esență specială, mochetă, fa
ianță colorată, tapete lavabile etc. Cu 
prilejul inaugurării noului hotel, tova
rășul Mihai Telescu, prim-secretar al 
Comitetului județean Timiș al P.C.R., 
președintele consiliului popular jude
țean, i-a felicitat călduros pe arhi- 
tecții și constructorii timișoreni, pe 
toți ceilalți oameni ai muncii care au 
contribuit la realizarea acestui fru
mos și impunător edificiu.

18.00 Deschiderea emisiunii. Pa
triei — emisiune de versuri.

18.15 Steaua polară — cabinet ue 
orientare școlară și profesio
nală. Emisiune pentru tineret 
realizată de Dan Iîuliera. 
o Aspecte din activitatea 
primului laborator încerșco- 
lar de orientare profesională 
care a luat ființă la Filiala 
Institutului de științe peda
gogice din Iași • Poșta emi
siunii.

19,00 Din muzica popoarelor.
19.15 Publicitate.
19.20 1001 de seri — emisiune pen

tru cei mici.
19,30 Telejurnalul de seară.
20,10 „Poetul care cîntă a patriei 

mărire" — spectacol organi
zat de Radioteleviziunea ro
mână în colaborare cu Comi
tetul de Stat pentru Cultură 
și Arta, cu prilejul aniversă
rii a 150 de ani de la naș
terea marelui scriitor patriot 
Vasile Alecsandri. Recită : 
Costache Antoniu, George 
Calboreanu, Dina Cocea, Ion 
Manta, Dan Nasta, Emanoil 
Petruț, Violeta Andrei. Geor
ge Paul Avram. Simona Bon
doc, Mihai Dogaru, Sorin 
Gabor, Ionescu-Gion. Marina 
Maican, Silvia Popovici, Mag
da Popovlcl, Vasile Pupezea, 
Elena Sereda. Mihai Velces- 
cu. Cîntă : Orchestra de stu

dio a Radioteleviziunil. Diri
jor Iosif Conta. Soliști ; Ion 
Voicu, artist al poporului, 
Magda lanculescu, prim so
listă a Operei Române din 
București, Maria Fotino, co
rul „Madrigal", dirijor Ma
rin ConstanLin. artist emerit, 
corul „Rapsodia" — maestru 
cor A. Goreaev-Soroceanu. 
Regia : Paul Stratilat.

21.45 „Pionieri ai marilor con
strucții". însoțind o echipă 
de geodezi care montează re
perele unor viitoare con
strucții hidroenergetice.

22.00 Desene animate.
22.10 Moment satiric.
22.25 Refrene fără vîrstă. Pagini 

alese din muzica ușoară ro
mânească (Interviziune).

22.45 Telejurnalul de noapte.

PROGRAMUL II

20.10 Ancheta TV. La închiderea 
stagiunii muzicale. Ce spun 
compozitorii, ce spun inter- 
pretil, ce spun criticii, ' ce 
spune publicul ?

20.40 Bucureștii’l necunoscut. 
„Bucureștlul care pleacă, 
Bucureștiul care vine".

21,05 Pagini .din operete.
21.25 Universitarîa. „10 000 de aju

toare". Reportaj despre par
ticiparea studențimil la lu
crările agricole.

21.40 Blocnotes de Eugen Mândrie, 
21,50 Buletin de știri.
21,55 Cronica literară de Valerlu 

Râpeanu. Teatrul angajat, 
însemnări pe marginea volu
melor de teatru ale lui Aurel 
Ba ranga.

22,05 Film serial : ..Atragem focul 
asupra noastră" (I). Produc
ție a studiourilor sovietice.
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Pe ecranele cinematografice

„CUM AM DECLANȘAT AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL"

Coproducție a studiourilor din R. P. Polona și U.R.S.S. Scenariul si regia : Ta
deusz Chmie ewski după romanul lui Kazimierz Slawinski. Cu : Marian Koci- 

mak, Wirjiliusz Gryn, Emil Karewicz, Jeanna Jedryka. Waclaw Kowalski.
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Primiri la Consiliul
de Miniștri

Luni dimineața, v icepreședintcle 
Consiliului de Miniștri, ministrul a- 
grlculturii, industriei alimentare, sil- 
viculțunl și apțloi Iosif Banc. ■ 

g&nizației Națiunilor Unite pentru A- 
limentaț;e și Agriculturi (F.A.O.), 
Addekke Boerma. și pe Gerardo Bil- 
desheim. reprezentantul regional 
F.A.O. pentru Europa, care se aflâ 
tntr-o vizită in țara noastră.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire referitoare la dezvoltarea 
colaborării dintre țara noastră și Or
ganizația Națiunilor Unite pentru A- 
limentație și Agricultură și cu pri
vire la activitatea F.A.O.

La întrevedere, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă dc cordialitate. 
• u participat Angelo Miculescu. mi
nistru secretar de stat. Nicolae Gio- 
san. președintele Academiei de știin
țe agricole și silvice. Ion Moldovan, 
șeful Departamentului Industriei A- 
limentare. și Filip Tomulescu, șeful 
Departamentului Silviculturii.

★

tn cinstea directorului general al 
Organizației Națiunilor Unite pentru 
Alimentație și Agricultură. Addckke

Boerma. tovarășul Iosif Banc a ofe-

La Ministerul Agriculturii. Indus
triei Alimentare. Silviculturii și A- 
pelor a avut loc. luni dupft-amlazft, 
o conferința de presă, in cadrul ca
reta directorul general nl Organiza
ției Națiunilor Unite pentru Alimen
tație și Agricultură, Addekke Boer- 
ma, a făcut o scurtă expunere asu
pra situației alimentare mondiale și 
a subliniat principalele direcții de 
orientale a activității F.A.O., in spe
cial pentru rezolvarea problemei n- 
limentației în lume. El s-a referit 
apoi la colaborarea rodnică dintre 
F.A.O. și România, subliniind per
spectivele dezvoltării acestei colabo
rări reciproc avantajoase.

RAspunzind întrebărilor unor zia
riști. directorul general F.A.O. a ex
pus succint programul de viitor al 
Organizației, pronunțindu-se in fa
voarea universalității F.A.O. El și-a 
exprimat speranța soluționării pro
blemei dezarmării, relcvind că prin 
aceasta s-ar putea aduce o contri
buție substanțială la dezvoltarea pe 
plan mondial.

Sosirea unei delegații 
a P. C. din Danemarca

Luni seara a sosit in țara noastră. 
In vizită și in schimb de experiență, 
la invitația t’C. al P.C.R., o delega
ție a Partidului Comunist din Dane
marca. condusă <Ic tovarășul Freddy 
M.-.'i'fii membru al C.C. al P.C. din 
Danemarca.

La sosire, delegația a fost întâm
pinată de tovarășii Virgil Cazacu, 
membru al C.C. al P.C.R.. Mihai 
Hulea, adjunct de șef de secție la 
C C. al P.C.R., de activiști dc partid.

(Agerpres)

Plecarea la Moscova a unei delegații 
de activiști ai P.C.R.

Luni s părăsit Capitala, indrep- 
llndu-se spre Moscova, o delegație 
de activiști ai P.C.R., condusă de A- 
dalbcrl Crișan. membru al C.C. al 
P.C.R.. prim-secretar al Comitetului 
județean Bistrița-Năsuud al P.C.R.. 
care, la invitația C.C. al P.C.U.S., va 
face o vizită in schimb de experiență 
in U.R.S.S

La aeroportul Otopeni, delegația a 
fost condusă de Ion Savu, membru 
a! C.C. al P.C.R., șef de secție la 
C.C. al P.C.R.. dc activiști de 
partid.

A fost de față V. S. Tikunov. mi
nistru consilier al Ambasadei Uniu
nii Sovietice la București.

(Agerpres)

Semnarea unui protocol de lutru 
intre televiziunea română 

și televiziunea bulgară

i7 am ut; ia Încheierea acoudubilor di: la ceneva

CU PRIVIRE LA INDOCHINA

Miting de solidaritate 
cu lupta poporului vietnamez

Vicepreședintele Consiliului de Mi
niștri, Emil Drăgânescu, a primit luni 

'•la amiază pe Ante Marcovici. di
rectorul general al întreprinderii 
..Rade Koncear" din Zagreb, care se 
află in vizită in țRra noastră.

La întrevedere, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă de prietenie, au 
participat Cornel Mihulecea și Nicolae 
Cocoș, adjuncți ai ministrului indus
triei construcțiilor de mașini. Gri- 
gore Bârgâoanu. vicepreședinte al

Comisiei guvernamentale de colabo
rare și cooperare economică si teh
nică.

A luat parte Iso Njegovan, amba
sadorul R.S.F. Iugoslavia la Bucu
rești.

Cu acest prilej, a avut loc o con
vorbire in legătură cu dezvoltarea 
colaborării între întreprinderea con
structoare de mașini din Zagreb și 
întreprinderi românești de speciali
tate.

(Agerpres)

La invitația Radioteleviziunii ro
mâne, o delegație a Radioteleviziunii 
bulgare, formata din tovarășul To
dor Stoionov, președinte, și tovară
șul Ivan Slavkov, vicepreședinte, a 
făcut o vizită in țara noastră.

Cu acest prilej au fost discutate 
aspecte ale dezvoltării colaborării

dintre cele două instituții și a fost 
semnat Protocolul de lucru dintre 
televiziunea română și televiziunea 
bulgară.

La semnare * fost prezent Spas 
Gospodov, ambasadorul R. P. Bulga
ria la București.

Cronica zilei

Seară culturală cu prilejul 
sărbătorii naționale a R.A.U.

Sub auspiciile Institutului Român 
pentru Relațiile Culturale cu Străi
nătatea a avut loc luni, la Casa de 
cultură a institutului, o seară cultu- 
ralâ organizată cu prilejul apropiatei 
sărbători naționale a Republicii Ara
be Unite — 23 iulie.

După cuvîntul de deschidere rostit 
de Octav Livezeanu, vicepreședinte 
al I.R.R.C.S.. ziaristul Nicolae Mier- 
lescu, de la Camera de Comerț a Re
publicii Socialiste România, a împăr
tășit impresii despre R.A.U., notate 
cu prilejul călătoriei sale in această 
țară.

în încheiere a fost prezentat un 
program de filme documentare, pro
ducții ale studiourilor din Republica 
Arabă Unită.

La manifestare au participat func
ționari superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe. I.R.R.C.S.. oameni 
de artă si cultură, ziariști, un nume
ros public.

Erau prezenți Ibrahim Youssri, în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Republicii Arabe Unite la București, 
membri ai ambasadei, precum și alți 
membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

Cu prilejul zilei naționale a Re
publicii Columbia, ministrul afaceri
lor externe al Republicii Socialiste 
România. Corneliu Mănescu, a adre
sat o telegrama de felicitare minis
trului relațiilor externe al Republicii 
Columbia, Alfredo Vasquez Carrizo.sa.

★
In cinstea senatorului chilian Ra

domir Tomici. care ne vizitează țara, 
secretarul Consiliului Național nl 
Frontului Unității Socialiste, Mihail 
Levente, a oferit un dejun.

★
Prefectul orașului Paris. Marcel 

Diebolt, cu soția, care se află in țara 
noastră la invitația Consiliului popu
lar al municipiului București, a fă
cut o călătorie in județul Suceava. 
Duminică dimineața, oaspetele a 
avut o convorbire cu Constantin Ni- 
coarâ, prim-vicepreședinie al Comi
tetului Executiv al Consiliului popu
lar municipal Suceava. Apoi, au fost

vizitate vechea Cetate de Scaun a 
Sucevei și cunoscutele monumente 
istorice și de artă din Nordul Mol
dovei — Sucevița. Vatra Moldoviței 
și Voroneț — reprezentative pentru 
geniul creator al poporului român.

In timpul vizitei in județul Sucea
va, oaspetele a fost însoțit de Vasile 
Drăgoescu, secretar al Comitetului 
Executiv al Consiliului popular al 
municipiului București.

★
Delegația municipalității orașului 

Lusaka, condusă de F. Chirwa, pre
ședintele Consiliului municipal, care 
a făcut o vizită în țara noastră la 
invitația Consiliului popular al mu
nicipiului București, a părăsit luni 
Capitala.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost condusă de Dumitru 
Joița, prim-vicepreședinte al Consi
liului popular al municipiului Bucu
rești, Ion Borca, vicepreședinte, și 
de alți membri ai Comitetului execu
tiv al Consiliului popular municipal.

(Agerpres)
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„Mondialele" de scrimă Hochei pe gheață
vremea

s-au terminat cu... discuții
A căzut cortina peste cea mai im

portantă competiție de scrimă a anu
lui — campionatele mondiale de se
niori. Pe parcursul a 11 zile de 
întreceri, aproape 500 de scrimeri, 
reprezentând 39 de națiuni, s-au în
trecut la „Stadthalle" din Viena pen
tru cucerirea a 4 titluri individuale 
si a tot a ti tea în probele pe echipe. 
Sportivii au părăsit orașul-gazdă plc- 
cind spre țările lor și luind cu el 
unii bucuria victoriilor, alții amără
ciunea infrîngerilor. Antrenorii și 
tehnicienii au carnetele pline de im
presii, observații și constatări în ceea 
ce privește evoluțiile sportivilor lor 
și ale adversarilor și le vor răsfoi 
cu siguranță in curind pentru a ține 
cont de ele în pregătirea pentru (de- 
acum) apropiatele Jocuri Olimpice.

In nici una din edițiile precedente 
numărul participanților, valoarea 
sportivilor și echipelor, proporția 
surprizelor nu au fost așa de mari 
ca ia ediția recent încheiată. Toți 
foștii campioni s-au mulțumit să pri
vească finalele din tribună, ca de 
altfel și multe echipe medaliate, iar 
ocupanții unor locuri modeste in 
ierarhia mondială de pină acum au 
ujeut pe treptele podiumului. Am 
asistat la cele mai neașteptate răs
turnări de scoruri, la lupte dramatice 
care au durat peste 3 ore (finala 
probei de floretă feminin individual), 
supunind concurenții la un efort a- 
proape de limitele posibile. Campio
nii nu au avut dreptul de a se con
sidera „vedete” (ei sint numai niște

automobilism 

încep cursele 
de viteză în coastă

Prima etapă a campionatului na
tional de viteză in coastă va avea loc 
la «firș'tul acestei săptămlni, pe tra
cul de la Mateiaș (lingă Cimpulung 

Muscel). în ultimele zile, automobi- 
liștii și-au intensificat antrenamen
tele în zona respectivă, fiecare cău- 
t,nd să găsească soluția cea mai a- 1 
vantajoasă pentru fiecare viraj sau 
pantă, astfel ca viteza sâ se men- 
tmâ cit mai ridicată. Printre primii : 
înscriși — ani aflat ieri la serviciul , 
de competiții al A.C.R. — se num.<™ 
și Marin Dumitrescu, unul dintre | 
specialiștii acestor curse, fost cam
pion de viteză in coastă.

învingători ai competiției numite 
campionat mondial), fiindcă a doua 
zi. in întrecerile pe echipe, toți au 
fost intrecuți cu o regularitate me
tronomic!

In ansamblu, campionatele au fost 
dominate de reprezentanții Uniunii 
Sovietice, care au cucerit patru me
dalii de aur și au ocupat locul intîi 
in clasamentul „Cupei Națiunilor", 
cu 76 de puncte. Pe locurile doi și 
trei s-au clasat Ungaria (59 p.) și, 
respectiv. Polonia (36 p.). Selecțio
nata României ocupă locul șase cu 
13 puncte.

Sportivii noștri au fost prezenți, 
prin comportările lor, și în tabăra 
fruntașilor (Ana Pascu — locul 3 la 
floretă și Dan Irimiciuc — locul 4 
la sabie), și in cea a învinșilor în 
mod surprinzător (floretă fete și 
floretă băieți — echipe). Bilanțul ge
neral al evoluțiilor lor este insă, 
după părerea noastră, sub nivelul 
celor din alți ani.

Recentele întreceri ale cfelor mai 
buni scrimeri din lume au prilejuit 
numeroase controverse în jurul ca
zului de dopaj descoperit la controlul 
primilor clasați in proba de sabie. 
Inițial, comisia medicală a anunțat 
că insuși campionul mondial al pro
bei. italianul Michele Maffei, ar fi 
căzut in această culpă, fapt care a 
provocat o vie emoție in cercurile 
sportive italiene. Federația italiană 
de scrimă, pentru a pune lucrurile la 
punct, a trimis la Viena un expert 
— prof. Montanaro — pentru a asis
ta la contraexpcrtiză. In cele din 
urmă federația internațională a re
nunțat să mai dea publicității un 
comunicat oficial in ceea ce privește 
numele presupușilor vlnovați de a 
fi folosit doping. Dosarul respectiv 
va fi luat în discuție la o viitoare 
reuniune a F.I.S.

Iată deci, că. deși încheiate, cam
pionatele mondiale de scrimă au încă 
incert unul din clasamente. Cu toate 
că sintem interesați — Dan Irimi
ciuc ar urma să ia medalie — să 
sperăm totuși că scrima, sport ferit 
pinâ acum de mirajul fals al do- 
pingurilor, nu-și va păta „plastro- 
nul“.

Octavian VINTILA

...în plină vară
MIERCUREA CIUC (coresponden

tul „Scînteii", I. Bartunek). — Noul 
și modernul patinoar acoperit de la 
Miercurea Ciuc și-a deschis porțile. 
Pe straiul proaspăt de gheață artifi
cială, primele antrenamente speci
fice le-au făcut echipele Avintul- 
Miercurea Ciuc și Agronomia-Cluj. 
Peste cîtcva zile iși vor începe pre
gătirile in vederea noului sezon 
conipetițional și tinerii hocheîști de 
la Dinamo-București. Luna viitoare 
sint anunțați să sosească pentru an
trenamente hocheiști și patinatori 
din R.P. Ungară.

RECORDUL MONDIAL 
LA ÎNĂLȚIME BĂRBAȚI 
A FOST IN PERICOL...

Pe diferitele baze sportive din 
Moscova au continuat întrecerile fi
nalelor celei de-a 5-a ediții a Spar- 
tachladei de vară a popoarelor din 
U.R.S.S. In concursul de atletism, 
performerul zilei a fost Ruslan Ah
metov, care a ciștigat proba de sări
tură in înălțime cu 2,23 m. El a tre
cut această înălțime din prima încer
care și apoi a cerut să i se ridice 
ștacheta la 2.30 m, cu un centimetru 
mai mult decit actualul record mon
dial al probei. La cea de-a treia în
cercare, Ahmetov a trecut peste șta
chetă, dar aceasta a căzut mai îna
inte ca el să fi părăsit groapa cu 
nisip. Multiplul recordman Igor Ter 
Ovanesian și-a adjudecat victoria in 
proba de săritură in lungime cu 
7,88 m, iar Romuald Klim a ocupat 
primul loc în proba de aruncare a 
ciocanului cu 70,84 in.

Concursul de haltere a continuat 
cu Întrecerile de la categoria pană. 
Victoria a revenit lui Dito Șanidze 
cu un total de 390 kg.

La ciclism, in proba de fond, vic
toria a revenit lui Anatoli Starkov 
cronometrat pe distanța de 198,400 
km cu timpul de 4h 41’42”2/10.

Ieri în țar! : Vremea a fost Instabilă 
și s-a răcit în jumătatea de nord-vest 
a țării. Au căzut ploi sub formă de 
averse însoțite de frecvente descărcări 
electrice în estul Crișanel și Banatului, 
în Maramureș, Transilvania, Moldova, 
Carpații meridionali și Subcarpații 
Munteniei. Averse locale și puternice 
descărcări electrice s-au semnalat 
după-amiaza în sudul Olteniei și Mun
tenia. In masivul Bucegi și Carpații 
de curbură sța semnalat grindină. Vîn- 
tul a suflat potrivit cu unele intensi
ficări în vestul țării și în Cîmpia Ro
mână. Temperatura acrului la ora 14 
oscila între 15 grade la Blaj și 34 de 
grade la Bechet. In București : Vre
mea a fost călduroasă, cu cerul varia
bil. In cursul după-amiezii, cerul s-a 
înnorat șl s-a produs o puternică a- 
versfi de ploaie precedată de o furtună 
de praf.

Timpul probabil pentru zilele <lc 21, 
22 și 23 iulie a.c. In ț-ară : Vreme în 
general instabilă, dar relativ călduroa
să, mal ales în prima parte a Inter
valului, cind șl ploile vor fi ceva mai 
frecvente. Izolat se vor semnala că
deri de grindină. Vîntul va prezenta 
intensificări temporare. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 7 și 17 
grade, iar maximele intre 20 și 30 de 
grade. In București : Vreme ușor insta
bilă la începutul intervalului. Cerul va 
fi variabil. Vor cădea ploi de scurtă 
durată. Vînt potrivit cu intensificări 
temporare.

Cu prilejul celei de-a lî-a aniver
sări a încheierii acordurilor de la Ge
neva cu privire la Indochina, luni a 
avut loc la Uzina de mecanica nava
lă din Galați un miting de solidari
tate cu lupta poporului vietnamez, 
organizat de Comitetul municipal 
Galați al P.C.R. și Comitetul națio
nal de solidaritate cu lupta poporu
lui vietnamez.

La adunare au luat parte prof, 
univ. Tudor Ionescu, președintele 
Comitetului național de solidaritate 
cu lupta poporului vietnamez, mun
citori, ingineri și tehnicieni de la 
Uzina de mecanică navală, alți oameni 
ai muncii, din întreprinderile munici
piului Galați. Au luat pur te. de ase
menea. Lain Van-Luu. ambasadorul 
Republicii Vietnamului de Sud, 
Hoang Manh Tu, însărcinatul cu a- 
faceri ad-interim al Republicii Di - 
mocrale Vietnam la București, mem
bri ai celor două ambasade.

Adunarea a fost deschisă de Va
sile Cojocarii, secretar al Comitetului 
municipal Galați al P.C.R.

Luind cuvîntul, președintele Comi
tetului național de solidaritate cu 
lupta poporului vietnamez, prof. univ. 
Tudor Ionescu, a spus : Acordurile 
de la Geneva cu privire la Indochina 
consfințeau marele succes al popoa
relor vietnamez, laoțian și cambod
gian in lupta pentru libertate și in
dependență națională. Forțele reac
ționare din zona de sud a Vietna
mului. sprijinite de cercurile impe
rialiste, și in primul rînd de cele 
americane, au sabotat insă aplicarea 
acestor acorduri, care deschideau 
perspectiva rezolvării pe cale politi
că a problemelor poporului vietna
mez, în conformitate cu voința și 
aspirațiile sale naționale.

Anii care au trecut de la semnarea 
Acordurilor de la Geneva au de
monstrat că tocmai nerespectarea 
principiilor și a principalelor preve
deri ale acestor documente. încălca
rea lor dc către S.U.A. au dus la 
transformarea Indochinei intr-un fo
car de război și încordare care peri
clitează pacea in lume.

Legendarele fapte de arme ale po
porului vietnamez, succesele strălu
cite obținute împotriva forțelor in- 
tervenționiste demonstrează elocvent 
că un popor hotărit să-și apere li
bertatea și ființa sa națională este 
de nebiruit, el se bucură de spriji
nul țârilor socialiste, al tuturor for
țelor democratice, progresiste din 
lume.

Poporul român și poporul viet
namez — a continuat vorbitorul — 
sint legate printr-o strînsă prietenie 
și printr-o colaborare fructuoasă. 
Sentimentele de solidaritate frățeas
că cu .lupta eroică a poporului viet
namez au lost puternic reafirmate cu 
prilejul recentei vizite în R. D. Viet
nam a delegației de partid și guver
namentale a țării noastre, condusă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. La mi
tingul prieteniei româno-vietnameze 
de la Hanoi, secretarul general al 
P.C.R. declara : „Partidul Comunist 
Român și guvernul Republicii Socia
liste România. întregul popor român 
și-au manifestat de la început puter
nica lor solidaritate cu viteazul popor 
vietnamez, cu lupta sa pentru salv
gardarea libertății și independenței 
patriei, au acordat și vor acorda în
tregul lor sprijin — material, militar, 
politic și diplomatic — pină la iz- 
binda cauzei sale drepte".

Poporul român a primit cu multă 
căldură și aprobare propunerile in 
7 puncte prezentate de delegația 
Guvernului Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamului de Sud la 
Conferința cvadripartită de la Paris 
in problema Vietnamului, care oferă 
o bază rațională, realista, pentru re
glementarea politică a problemei 
vietnameze. Considerăm că S.U.A. 
trebuie să trateze cu toată răspun
derea aceste propuneri, să vină in 
intimpinarea lor. să fixeze o dată 
limită pentru retragerea trupelor sale 
din Vietnamul de sud, să înceteze 
sprijinul acordat regimului Thieu, 
dindu-se, astfel, posibilitatea popu
lației sud-vietnameze dc a-și con
stitui un guvern larg, de înțelegere

naționala, in conformitate cu aspi
rațiile .și interesele sale legitime.

Vorbitorul s-a referit apoi la 
munca însuflețită a întregului popor 
român pentru transpunerea in viața 
a mărețului program adoptat de 
Congresul al X-lea al P.C.R.. in ve
derea făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate. Rezolvlnd cu 
succes problemele făuririi societății 
socialiste in România, partidul nos
tru consideră câ iși îndeplinește în
datorirea supremă față de propriul 
popor ; in același timp, partidul și 
poporul țârii noastre se achită de 
îndatorirea internaționaliste de a-si 
aduce contribuția lu întărirea forțe
lor socialismului, a întregului front 
antiimperialist.

In incheiere, vorbitorul a spus : 
Cu prilejul aniversarii semnării 
Acordurilor de la Geneva cu privire 
la Indochina adresăm eroicului popor 
vietnamez un salut frățesc. împreună 
cu urarea de noi și importante suc
cese in opera de construire a so
cialismului. de apărare a libertății 
și independenței naționale. Reafir
măm, totodată, sentimentele de caldă 
simpatie și solidaritate internationa
lism ale poporului român cu lupta 
popoarelor vietnamez, laoțian și cam
bodgian pentru înfăptuirea aspira
țiilor legitime, de a-și decide in mod 
suveran destinele, fără nici un ames
tec din afară.

Ne exprimăm convingerea că le
găturile de 
rare dintre 
România și

prietenie și colabo- 
Republica Socialistă 

Republica Democrată
Vietnam și Republica Vietnamului 
de Sud se vor dezvolta continuu, in
interesul popoarelor noastre, al cau
zei socialismului și păcii.

A luat apoi cuvîntul Hoang Manh 
Tu. însărcinatul cu afaceri ad-inte
rim al R. D. Vietnam La București.

Acum 17 ani — a spus vorbitorul — 
după glorioasa victorie de la Dien 
Bien Phu au fost semnate Acordurile
de la Geneva, recunoscindu-se astfel 
drepturile naționale fundamentale ale 
poporului vietnamez : independența- 
suveranitatea, unitatea și integrita
tea teritorială. Dar imperialiștii a- 
mericani au sabotat aceste acorduri, 
au comis agresiunea împotriva Viet
namului. Poporul nostru a luptat fără 
răgaz repurtind victorie după victo
rie. înregistvînd paginile cele mai 
luminoase din istoria luptei de elibe
rare națională.

Ziua de 20 iulie a fiecărui an con
stituie pentru poporul nostru prilejul 
de a revedea drumul victorios pe 
care l-a parcurs in lupta pentru in
dependență și libertate.

După ce a subliniat că lupta dreap
tă a poporului vietnamez se bucură 
de simpatia .și sprijinul popoarelor 
din țările frățești, a numeroase po
poare de pe toate meridianele lumii, 
vorbitorul a spus : Realitățile din 
Vietnam, Laos și Cambodgia au do
vedit că încercările Statelor Unite 
de a prelungi, intensifica și extinde 
războiul in Indochina sint departe de 
a le salva de la înfrîngere in Viet
namul de sud.

Al ița timp cit va dura agresiunea 
americană în Vietnam, poporul viet
namez va continua să lupte pînă

cind iși va atinge obiectiVeld : eli
berarea Sudului, apărarea și con
struirea Nordului socialist, progresul 
spre reunificarea pușnicâ a patriei. 

Bind dovadă de o înaltă hotărire 
de luptă, poporul vietnamez și-a 
manifestat bunăvoința in poziția in 
jwtru puncte a guvernului R. D. Vi
etnam, in soluția globală în zece 
puncte și precizările în opt puncte 
ale guvernului Revoluționar Provizo
riu al Republicii Vietnamului de Sud, 
și, îndeosebi. în declarația in 7 punc- 
i<- prezentată de ministrul afacerilor 
externe, doamna Nguyen Thi Binh, 
lu Conferința de la Paris cu privire 
la Vietnam.

Declarația în 7 puncte a Guvernu
lui Revoluționar Provizoriu al Repu
blicii Vietnamului de Sud râspunde 
în întregime aspirațiilor legitime de 
pace și independență națională ale 
poporului vietnamez și cocespundc: 
dorinței poporului american și po
poarelor lumii.

In continuare, relevind că această 
declarație se bucură de aprobarea 
călduroasă a opiniei publice progre
siste din lume, vorbitorul a subliniat 
malta apreciere, semnificația și im
portanța pe care o acordă acestor 
propuneri opinia publică din Româ
nia.

In rezistența sa sacră contra agre
siunii americane, pentru salvarea na
țională, precum și in edificarea so
cialismului in Vietnamul de nord, 
poporul vietnamez s-a bucurat întot
deauna de simpatia, ajutorul și spri
jinul prețios al Partidului Comunist 
Român, al guvernului și poporului 
frate român.

In cadrul vizitei de prietenie în 
Vietnam, din iunie 1971. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat al Ro
mâniei. a declarai : „Ne pronunțam 
cu hotărire pentru încetarea războiu
lui și retragerea neinlirziată și ne
condiționată a trupelor Statelor Uni
te și afe sateliților lor din Vietnam, 
pentru ca poporul vietnamez să fie 
lăsat să-și organizeze el insuși tre
burile interne, fără nici un amestec 
din afară".

Sprijinul multilateral al poporului 
frate român este o stimulare pre
țioasa a luptei drepte a poporului 
vietnamez.

Vizita in R.D. Vietnam a delega
ției de partid și guvernamentale ro
mâne, condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a spus vorbitorul in in
cheiere. a contribuit la stringerea și 
mai mult a solidarității și prieteniei 
frățești dintre cele două partide și 
cele două popoare. Permiteți-ne să 
folosim acest prilej pentru a expri
ma profunda noastră gratitudine față 
de Partidul Comunist Român, guver
nul și poporul frate român.

A rulat apoi un film documentar 
vietnamez.

Manifestarea a constituit un nou 
prilej de afirmare a solidarității cal
de a poporului nostru cu lupta dreap
tă a poporului vietnamez.

(Agerpres)

TELEGRAME
Cu ocazia celei de-a XVII-a ani

versări a încheierii Acordurilor de la 
Geneva cu privire la Indochina. 
Consiliul Național al Frontului Uni
tății Socialiste din Republica Socia
listă România a adresat telegrame de 
solidaritate Comitetului Central al 
Frontului Patriei din Vietnam, Co
mitetului Central al Frontului Națio
nal de Eliberare din Vietnamul de 
Sud, Comitetului Central al Frontului 
Național Unit din Cambodgia și Co
mitetului Central al Frontului Patrio
tic Laoțian.

★
Cu același prilej. Uniunea Gene

rală a Sindicatelor, Uniunea Tinere
lului Comunist. Uniunea Asociațiilor 
Studenților, Comitetul Național pen
tru Apărarea Păcii, Asociația Juriș

tilor și Uniunea Ziariștilor din Re
publica Socialistă România, au tri
mis telegrame de solidaritate orga
nizațiilor similare din Republica De
mocrată Vietnam și Republica Viet
namului de sud.

★
De asemenea, cu prilejul celei de-a 

XVII-a aniversări a încheierii Acor
durilor de la Geneva, cu privire la 
Indochina, Comitetul Național de so
lidaritate cu lupta poporului vietna
mez și Liga română de prietenie cu 
popoarele din Asia și Africa au a- 
dresat telegrame de solidaritate Co
mitetului Central al Frontului Patriei 
din Vietnam și Comitetului Cen
tral al Frontului Național de elibe
rare din Vietnamul de Sud.

(Agerpres)

PRONOEXPRES
2GCISTIGURILE TRAGERII Nr. 

din 14 IULIE 1971 :
Extragerea I: Categ. 3: 6.15 va

riante a 10.730 lei ; Culeg. 4 : 40.0a a 
1.655 lei : Categ. 5 : 1-6.40 a 5-4 lei , 
Categ. 6 : 4.014.5-7 a 40 lei.

REPORT CATEG. 1 . 1.368.732 lei.
REPORT CATEG. 2 : 66.294 lei.
Extragere» «II» ■ Cate*. B.^

‘Z. D : 1.631.50 a 
111215 a 200 lei ;

40 lei.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI

variante a 10.501 .• 
a 2.464 lei ; Ca c 
,vO lei ; Categ. E : 
Cat00 F ' 2.375.20 a

REPORT CATEG. A ; 535.073 lei i

• ..DERBY-UL DE TRAP", princi
pala alergare a anului, probă de 
tradiție in hipismul nostru, este pro
gramată duminică 25 iulie (ora 9.15) 
pe hipodromul de la Ploiești. Aler
garea este rezervată celor mai buni 
trăpași de 4 ani. urmind a se des
fășura pe distanța de 2 300 m.

• BRAZILIA — IUGOSLAVIA 
2—2. Peste 140 000 de spectatori au 
urmărit pe stadionul „Maracana" din 
Rio de Janeiro meciul amical de 
fotbal dintre selecționatele Braziliei, 
campioană mondială, și Iugoslaviei. 
Cu acest prilej Pele a evoluat pen
tru a 110-a (și ultima) oară in echipa 
Braziliei. După o partidă spectacu
loasă. intilnirea a luat sfîrșit cu un 
rezultat de egalitate : 2—2 (0—1). Au
torii golurilor : Djaici (min. 35) și 
Jcrcovici (min. 69) pentru oaspeți. 
Rivclino (min. 59) și Gerson (min 
84) pentru gazde.

• TENISMANT1 ROMANI au cîș- 
tigat două probe în cadrul turneului 
internațional de la Sopot. In finala 
probei de simplu bărbați, Sever I.Iu- 
reșan l-a învins cu 6—3, 6—3 pe po
lonezul Andjeevski. La dublu mas
culin, cuplul Sever Mureșan — Toma 
Ovici a dispus cu 6—4, G—3 de pe
rechea cehoslovacă Maz.ika — 
Kourka.

• CEA DE-A 5-A PARTIDA din
tre Robert Fischer (S.U.A.) și Bent 
Larsen (Danemarca), care iși dispută 
la Denver (Colorado) unul din me
ciurile semifinale pentru titlul de 
campion mondial la șah, a fost cîș- 
tigată de marele maestru american la 
mutarea a 40-a. In prezent scorul este 
favorabil eu 5—0 lui Fischer, căruia 
ii mai este necesară numai, o jumă
tate de punct pentru a obține victo
ria in acest meci.

Data de 20 iulie 1954 — ziua sem
nării Acordurilor de la Geneva cu 
privire la Indochina — râmine în
scrisă ca un moment de seamă in 
cronica luptei pentru libertate și in
dependență națională a popoarelor 
din sud-estul Asiei. Consfințind vic
toriile strălucite obținute de poporul 
vietnamez, de celelalte popoare din 
peninsula indochinezâ pe cimpurile 
de luptă împotriva colonialismului, 
victorii care au culminat cu memo
rabila bătălie de In Dien Bien Phu, 
Acordurile de la Geneva recunoșteau, 
in mod solemn, acestor popoare, „su
veranitatea, Independența, unitatea 
și integritatea teritorială", dreptul 
lor sacru de a-șl rîndui viața potri
vit voinței și intereselor lor națio
nale.

Prin acest document internațional 
s-a dat expresie juridică unui șir de 
principii și angajamente menite să 
asigure instaurarea unei păci dura
bile in sud-estul Asiei, să creeze 
condiții ca popoarele vietnamez, 
cambodgian și laoțian să poată să se 
dedice in liniște și siguranță mun
cii pașnice, să-și poată împlini aspi
rațiile lor legitime de progres eco
nomic și social. Astfel. încetarea fo
cului trebuia să fie urmată de a- 
doptarea unui ansrnblu de măsuri al 
căror obiectiv era împiedicarea re
luării pe viitor a ostilităților, nor
malizarea situației in Întreaga re
giune. în acest scop, statele semna
tare și-au asumat obligația „de a se 
abține de la orice amestec în trebu
rile interne" ale popoarelor din In
dochina. Prin acorduri a fost inter
zisă introducerea in Vietnam de 
trupe străine, a oricărui tip de ar
mament, muniții și alte materiale 
de război, înființarea de baze mili
tare străine. Linia provizorie de de
marcație militară, stabilită de-a lun
gul paralelei 17, in jurul căreia s-a 
hotărît crearea unei zone demilita
rizate, urma sâ dispară ulterior 
prin reunificarea pașnică a Vietna
mului. Pentru vara anului 1956 erau 
prevăzute alegeri generale care sfi 
permită exprimarea liberă a voinței 
poporului vietnamez.

Din păcate, însă, așa cum se știe, 
obiectivele înscrise in Acordurile de 
la Geneva nu au putut fi transpuse 
in fapt datorită încălcării principa-

lelor , prevederi ale acestor documen
te de către guvernanții de la Saigon 
și de către sprijinitorii lor direcți, 
Statele Unite ale Americii. Docu
mentele secrete ale Pentagonului, 
recent dezvăluite, aruncă o puter
nică lumină asupra caracterului pre
meditat al intervenției și amestecu
lui S.U.A. in Vietnam, care au cul
minat cu dezlănțuirea războiului de 
agresiune împotriva poporului viet
namez, a celorlalte popoare ale pe
ninsulei.

nu poate și nu va putea să impună 
o soluție pe calea armelor, că sin
gura modalitate posibilă pentru re
glementarea problemelor din această 
regiune este încetarea agresiunii, re
tragerea trupelor intervenționlste. 
Popoarele vietnamez, cambodgian și 
laoțian trebuie să fie lăsate să de
cidă ele însele, de sine stătător, asu
pra viitorului lor. Evocarea acordu
rilor de la Geneva din 1954, prilej 
de reflecție a celor petrecute în răs
timpul care s-a scurs de atunci, con-

Intreaga desfășurare a evenimen
telor din această parte a lumii de
monstrează insă cu puterea faptelor 
că încercările de a subjuga poporul 
vietnamez, celelalte popoare din In
dochina, care iși apără cu dirzenie 
și eroism pămintul patriei, dreptul 
lor sacru la o viață liberă si inde
pendentă, au fost și sint sortite eșe
cului. Mobilizindu-și toate energiile, 
dind dovadă de bărbăție și putere 
de sacrificiu, de voința neclintită de 
a învinge, poporul vietnamez a în
registrat strălucite victorii in lupta 
împotriva agresorilor, provocindu-le 
grele infringeri militare și morale. 
Evoluția situației din Vietnam, din 
Indochina, arată câ imperialismul

firmă intru totul valabilitatea aces
tui principiu fundamental, acestui a- 
devăr axiomatic.

După cum se știe, in cadrul trata
tivelor cvadripartite de la Paris in 
problema vietnameză, reprezentanții 
R.I). Vietnam și ai Guvernului Re
voluționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud au prezentat 
numeroase propuneri concrete, cons
tructive, in vederea soluționării pe 
cale politică a conflictului. De un 
larg ecou internațional s-a bucurat 
recenta inițiativă in șapte puncte a 
G.R.P., apreciată de cercuri largi ale 
opiniei publice iubitoare de pace ca 
o acțiune politică de mare însemnă
tate, cu caracter profund realist,

constructiv, care răspunde necesită
ții imperioase de a readuce pacea in 
Vietnam. Avind la bază interesele 
și aspirațiile populației sud-vietna
meze și ținînd totodată seama de 
interesele tuturor părților in cauză, 
noile propuneri oferă un program 
concret, echitabil de reglementare a 
conflictului, constituie o expresie a 
preocupării și voinței G.R.P. de a 
se ajunge la un acord în vederea 
restabilirii păcii in Vietnam, pe baza 
respectării drepturilor sacre ale po
porului vietnamez.

Profund atașată cauzei libertății și 
independenței popoarelor, țara noas
tră sprijină cu hotărire poziția jus
tă a r:d. Vietnam și a Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al Republi
cii Vietnamului de Sud, inițiativele 
lor constructive pentru reglementa
rea problemei vietnameze. Poporul 
nostru, alături de popoarele celor
lalte țări socialiste, de toate forțele 
păcii și progresului, s-a situat cu 
fermitate de partea eroicului popor 
vietnamez, și-a manifestat solidari
tatea frățească, militantă, cu lupta 
sa dreaptă. în repetate rinduri, re
prezentanții cei mai autorizați ai 
României socialiste au arătat, în mo
dul cel mai hotărit. că interesele 
păcii, interesele tuturor popoarelor 
lumii cer să se pună capăt fără in- 
tîrziere operațiunilor militare, să fie 
retrase din Vietnam și din întreaga 
peninsulă toate trupele S.U.A. și ale 
aliaților lor, să fie respectate ființa, 
demnitatea și aspirațiile naționale 
ale popoarelor Indochinei, dreptul 
lor dc a-și hotărî viitorul. Dind ex
presie sentimentelor întregului nostru 
popor, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a subliniat cu prilejul recentei vi
zite in R.D. Vietnam : „Vă asigurăm, 
dragi tovarăși, că poporul vietnamez, 
are in poporul român un aliat de 
nădejde, care n-a pregetat și nu va 
pregeta nici in viitor sâ-i acorde, în
tregul său sprijin — moral, politic 
și material — pină la victoria finală, 
pină la triumful cauzei sale drepte".

Este convingerea fermă a poporu
lui nostru că lupta eroică a poporu
lui vietnamez va fi încununată de 
victorie, dind împlinire aspirațiilor 
salo legitime do a trăi intr-o patrie 
unificată, liberă și independentă.

Dumitru ȚINU

Carrizo.sa


viața internațională
VIETNAMUL DE SUD

Pierderi grele 
suferite de trupele saigoneze 

în Delta Mekongului
SAIGON 1Q (Agerpres). — In zona 

Dc.ivi fluviului Mekong, în provincia 
F«-pttntrionalft Quang Tri și in dife
ri;, alte regiuni ale Vietnamului de 
sud au continuat, in ultimele 24 de 
or-., operațiunile militare ale forțe
lor patriotice împotriva trupelor a- 
merieano-srugoneze. Lupte violente 
au a- ut. Io. m apropiere de pădurea 
V Minh. situată in regiunea de dei- 
t-. Comandamentul saigonez. trans
mite agenția France Press?, s recu- 
.-.mcut (a forțele sale au suferit grele 
p., r4erj jn cursul acestor lupte. în 
» •• !. timp, forțe ale Guvernului 
Revoluționar Provizoriu au declanșat

acțiuni ofensive împotriva inamicu
lui in provinciile Quang Tin și Binh 
Thuan.

XIENG KUANG 19 (Agerpres). — 
Potrivit agenției Khaosan Pathc-t 
Lao. in primele șase luni ale aces
tui an forțele patriotice laoțiene au 
scos din luptă 21 700 militari d;n 
rindul trupelor inamice. în aceeași 
perioadă, menționează agenția, for
țele Pat.het Lao au distrus 583 de 
avioane și elicoptere și au capturat 
o importantă cantitate de echipa
ment militar aparținind inamicului.

Evoluția situației din Iordania
Evoluția situației din Iordania continuă să genereze un 

Intens schimb de vizite și mesaje intre diferitele capitaJe arabe

Ta Amman a sosit o delegație ofi
cială tunisiană condusă de Mohamed 
Masrnudi. ministrul de externe al Tu
net.-. și Mohamed Ben Amara, di- 
- ‘or al Partidului Socialist Destu- 
r . Vizita delegației, relatează a- 
£ nția Tunis Arab Press, a fost ho- 
tarită de președintele Bourguiba in 
urma unei întrevederi pe care a 
8'"ut-o cu reprezentantul organizației 
.XI Fatah“ la Tunis. Tot din Amman. 
un comunicat oficial informează că 
primul ministru iordanian. Wasfi Tall, 
i-a primit pe șefii misiunilor diplo- 
matice ai Arab ei Sauditc. Statelor 
T’nite. Republicii Arabe Unite și Li
banului acreditați in Iordania.

După o scurtă ședere la Beirut, 
Omar el Sakkaf. ministrul saudit al 
afacerilor externe, a sosit la Cairo, 
unde a conferit cu o serie de oficia
lități egiptene si a fost primit de pre- 
s : '.e R.A.U.. Anwar Sadat. Refe-
rmdu-se la convorbirile avute de 
Omar el Sakkaf in capitala egiptea
nă. agențiile de presă reamintesc că 
Arab-a Saudită s-a oferit ca media
tor in conflictul survenit între aufo- 
ntătile ioroaniene și forțele de rezis
tentă palestinene aflate pe teritoriul 
Iordaniei.

♦
Primul ministru iordanian. Wasfi 

Tall, a anunțat luni, la Amman, in 
cadrul unei conferințe de presă, că 
...n Iordania nu mai există baze ale 
organizațiilor palestinene de rezisten

ță". Premierul Wasfi Tall a comunicat 
că din cei 2 500 de fedaini care acțio
nau pe teritoriul țării, aproximativ 
2 300 au fost arestați in cursul recen
telor ciocniri cu armata iordaniană. 
Ei au fost transportați intr-o tabără 
militară situată la nord-est de Am
man. unde ..vor fi triați" de către au
toritățile iordaniene. cei vinovat! do 
încălcarea legilor urmind să compară 
în fața instanțelor de judecată.

Autoritățile irakiene 
au cerut Iordaniei să-și 

retragă ambasadorul 
de la Bagdad

BAGDAD 19 (Agerpres). — Postul 
de radio Bagdad a anunțat că autori
tățile irakiene au cerut Iordaniei 
să-și recheme ambasadorul de la 
Bagdad. Totodată, s-a anunțat că a 
fost interzis zborul avioanelor iorda
niene in spațiul aerian al Irakului și 
a fost suspendat accesul oricărui 
mijloace de transport terestre iorda- 
nicne pe teritoriul irakian. Aceste 
măsuri, precizează postul de radio 
irakian, reluat de agenția France 
Presse, au fost adoptate in cadrul unei 
ședințe comune a Consiliului Revolu
ției și a celor două comandamente, 
regional și interarab, ale Partidului 
Baas.

Astăzi, Columbia își sărbătorește ziua naționala — 161 de ani de la 
proclamarea .^dependentei de stat. în fotografie : imagine din Bogota, 

capitala tarii

IDElfl CONFERITEI GENERJl-EUROPENE 
SE BUCURA DE SPRIJIN LARG

încheierea „Săptăminii Mării Baltice"
BERLIN 19 — Corespondentul A- 

gerpres, ȘL Deju, transmite : Mani
festările prilejuite dc cca dc-a 14-a 
„Săptămină a Mării Baltice'1 s-au 
încheiat la Rostock cu un mare mi
ting. Sub lozinca „Marea Baltică 
trebuie să fie o mare a păcii**, la 
Rostock și in alte localități de pe 
litoralul baltic al R. D. Germane.s-au 
desfășurat intilniri ale parlamentari
lor și altor personalități politice din 
țările baltice și din nordul Europei, 
reuniunea internațională a muncito
rilor din aceste țări, conferințe ale 
organizațiilor de tineret și studen
țești. ale organizațiilor de femei, sim
pozioane. Au participat peste 200 de 
muncitori și membri ai sindicatelor 
din R. F. a Germaniei.

în rezoluțiile adoptate la aceste 
reuniuni, participanții s-au pronun
țat in unanimitate pentru măsuri 
menite să contribuie la menținerea 
păcii și securității in Europa, pentru 
destindere și colaborare intre state ; 
ei s-au pronunțat, de asemenea, pen
tru recunoașterea R.D.G. de către 
toate statele. In declarația conferin
ței internaționale a muncitorilor se

subliniază că R.D.G. șl R.F.G. tre
buie să fie recunoscute pe baza drep
tului internațional.

în cadrul „Săptăminii Mării Bal
tice", la Rostock au fost organizate 
o expoziție economică a R. D. Ger
mane, cea de-a 4-a bienala de artă 
plastică a țărilor baltice și a fost 
prezentat un bogat program de artă 
populară.

Lothar Bolz, președintele Comite
tului „Săptăminii Mării Baltice*', a 
subliniat in cadrul unui interviu că 
la conferințele și intilnirile prilejuite 
de această manifestare, la care au 
participat peste 25 000 de oaspeți de 
peste hotare, a existat o deplină u- 
nanimitate de vederi asupra princi
palelor probleme privind asigurarea 
păcii. Ideea unei conferințe a state
lor europene, fără condiții prealabile, 
s-a bucurat de un puternic sprijin.

Lothar Bolz și-a exprimat convin
gerea că „Săptămina Marii Baltice'* 
din acest an va aduce o contribuție 
importantă la normalizarea relațiilor 
dintre R. D. Germana și statele din 
nordul Europei.

R. S. F. IUGOSLAVIA

în preajma ședinței comune 
a vecelor Skupștinei Federaie

BELGRAD 19. — Corespondentul A- 
gerpres, G. Ionescu. transmite : Luni, 
la Belgrad, s-a anunțat că cele cinci 
camere ale Skupștinei Federale a 
R.S.F. Iugoslavia se vor întruni in șe
dință comună, la 29 iulie, in scopul a- 
legerii președintelui Prezidiului și a 
președintelui Skupștinei Federale, 
precum și pentru stabilirea componen
ței Prezidiului R.S.F.I., conform pre
vederilor amendamentelor constituțio
nale recent intrate in vigoare. în peri
oada premergătoare ședinței din 29 iu
lie au loc sesiuni ale skupștinelor re
publicane și provinciale. în cadrul șe
dințelor desfășurate pînă in prezent, 
deputății din republici și provincii au

aprobat, în unanimitate, propunerea 
adresată parlamentului federal ca 
Iosip Broz Tito să fie ales președinte 
al Prezidiului R.S.F.I. Ca președinte 
al Skupștinei Federale a fost propus, 
după cum se știe, Mialko Todorovici.

Ședințele skupștinelor republicane 
și ale celor din provinciile autonome 
au desemnat, de asemenea, pe candi- 
dații lor in Prezidiul R.S.F.I., care ur
mează să fie aleși in ședința comună 
a vecelor Skupștinei Federale. La 28 
iulie vecele se vor întruni spre a dez
bate proiectele de lege privind Vecea 
Executivă Federală, pentru alcătuirea 
căreia a fost desemnat Djemal Bie- 
dici.
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agențiile de presă
Sindicatul național al 

funcționarilor de bancă por- 
tUghCZi a trimis ministrului de 
interne o scrisoare de protest des
chisă in care cere eliberarea pre
ședintelui acestui sindicat, Daniel 
Cabrita. arestat la 30 iunie de Sigu
ranță. Documentul menționează că 
arestarea și refuzul guvernului de a 
permite unui avocat să participe la 
instrucția lui Cabrita fac parte din 
„acțiunile de sabotare a activităților 
sindicale14. Scrisoarea amintește că. 
de curind, autoritățile au suspendat 
direcția sindicatului metalurgiștilor 
din Lisabona, inlocuind-o cu o „co
misie administrativă** și au interzis 
orice fel de reuniuni sindicale.

Convorbiri bulgaro-gre- 
CCSti. L3 Sof>a au avut loc convor
biri intre o delegație bulgară și o 
delegație greacă, in urma cărora a 
fost semnat un acord interguverna- 
mental privind crearea unei comi
sii permanente greco-bulgare de co
laborare in domeniul electroenerge- 
ticii și folosirii cursurilor de apă 
care străbat teritoriile ambelor țări, 
informează agenția B.T.A.

Proiectul aderării Angliei la Piața comună provoacă
încordare in relațiile dintre londra si Delhi

1 î

MOSCOVA

ÎNTiLNIRE LEONID BREJNEV - EDWARD GIEREK
MOSCOVA 19 (Agerpres). — A- 

gcnțiR T.A.S S. informează că la 18 
iulie Leonid Brejnev, secretar general 
nl C.C. al P.C.US. și Nikolai Pod- 
gornii. președintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S. au avut 
o intilnire cu Edward Gierek, prim- 
secrelar al C.C. al P.M.U.P., și Jozef 
Cyrankicwicz. președintele Consiliului 
de Slat al R P Polone, aflați la o- 
dibnă in Uniunea Sovietică.

Părțile, precizează agenția, s-au in
format reciproc cu privire la con
strucția comunistă și socialistă in 
U R.S.S. și Polonia și au relevat, cu 
profundă satisfacție dezvoltarea cu 
succes a legăturilor multilaterale care 
unesc cele două partide și popoare. 
A avut loc, de asemenea, un schimb 
de păreri intr-o serie de probleme 
internaționale actuale.

Cu prilejul celei de-a 35-a aniversări a începerii luptei 
eroice a poporului spaniol împotriva fascismului

Apelul Asociației italiene 
a luptătorilor antifasciști din Spania

ROMA 19. — Corespondentul Ager
pres. N. Puicea, transmite : Cu pri
lejui celei de-a 35-a aniversări a 
începerii luptei eroice a poporu
lui spaniol împotriva fascismului. 
Asociația italiană a luptătorilor vo
luntari antifasciști din Spania a dat 
publicității un apel semnat de cunos-

Convorbiri intre 
reprezentanții 

R. D. Germane 
și R. F. a Germaniei

BERLIN’ 19. — Corespondentul A- 
gerpres, Șt. Deju. transmite : Secre
tarul de stat la Consiliul de Miniștri 
al R. D. Germane, Michael Kohl, și 
secretarul de stat la Cancelaria fede
rală a R. F. a Germaniei. Egon 
Bahr, s-au intîlnit la 19 iulie in ca- 
pilala R.D.G.. la sediul Consiliului de 
Miniștri. După cum s-a anunțat, ei 
au continuat convorbirile concrete, 
intense, cu privire la trafic. Cea de-a 
14-a convorbire dintre cele două de
legații a durat cinci ore. Părțile au 
stabilit ca următoarea intilnire să 
aibă loc la 5 august, la Bonn.

0 0 0 i 0 s

cute personalități antifasciste și ale 
mișcării din Rezistență, intre care 
Luigi Longo, Pietro Nenni. Arrigo 
Boldrini, Feruccio Parri, Umberto 
Terracini.

Apelul se adresează tuturor celor 
„care nu au uitat acea pagină de 
istorie și învățămintele ei, și îndeo
sebi tinerei generații, care nu a trăit 
acea experiență, pentru a-și mani
festa solidaritatea deplină cu poporul 
Spaniei". „Poporul din Spania — 
continuă documentul — a luptat șl 
continuă să lupte pentru recucerirea 
democrației și a drepturilor omu
lui. Este necesar, se spune in apel, 
să se afirme din nou cererea de a 
se obține amnistierea imediată a 
condamnaților politici, abolirea tri
bunalelor speciale și revenirea Ia 
normele juridice. care să asigure 
salvgardarea libertății personale și de 
opinie**.

COMUNICATUL
PIIWEI C. II.

11 P. C. DIN TCUAOOR
QUITO 19 (Agerpres). — La Gua

yaquil a fost dat publicității comu
nicatul recentei plenare a C.C. al 
Partidului Comunist din Ecuador, 
consacrată analizării situației politice 
și economice a țării. Criza economică 
și politică din Ecuador — se arată 
in comunicat — continuă să se adin- 
cească. accentuind pauperizarea ma
selor și conducind la activizarea 
luptei oamenilor muncii, care capătă 
un caracter politic tot mai pronunțat 
Oamenii muncii, toate forțele demo
cratice ale tării se unesc în lupt» 
pentru Îmbunătățirea condițiilor 
viață, pentru libertăți politice. îrt 
toată țara se desfășoară procesul de 
creare a frontului unit al oamenilor 
muncii : a luat naștere Frontul uni-* 
tății populare, care cuprinde parti
dele comunist, socialist. Uniunea de
mocratică populară și Uniunea na
țională a stingii revoluționare.

Partidul Comunist din Ecuador, se 
spune in comunicat, intenționează să 
promoveze In continuare o politică 
de natură să contribuie la instaura
rea unui guvern popular, democratic 
si patriotic, capabil să transpună în 
viață năzuințele poporului — națio
nalizarea întreprinderilor șl bănci
lor străine, o reformă agrară auten
tică, să promoveze o politică ex
ternă suverană, de pace și prietenie 
cu toate popoarele.

DIN LUMEA CAPITALULUI

s u a. Ample acțiuni revendicative
• 620 000 de muncitori, ingineri și tehnicieni conti
nuă să se afle în grevă ® Activitatea a 34 de porturi 
de pe coasta de vest este complet paralizată

transmit:

La New Delhi s-a anunțat că gu
vernul indian va lua „măsuri de re
presalii" împotriva Marii Britanii, in 
urma recentei hotăriri a Londrei de a 
impune o taxă de 15 la sută asupra 
importurilor de țesături și produse 
textile provenite din India. înainte 
de a anunța intenția de a trece la 
represalii, autoritățile indiene au ’în
cercat să ob’inâ din partea Angliei cel 
puțin o aminare a acestei hotăriri. in 
vederea găsirii de noi debușeuri pen
tru produsc’e textile care nu vor mai 
putea fi desfăcut-? pe piața britanică. 
Londra s-a dovedit insă intransigen
tă, denunțir.d unilateral acordul co
mercial ar.gln-indian din 1939. potriv-.: 
căruia exporturile de produs» text:!'- 
indiene in Marea Britanie fin valoare 
de circa 100 milioane de dolari pe an» 
erau scutite de laxe vamale.

Actualul incident intervine intr-un 
moment cind, datorită politicii ne — 
colonialiste promovate de cercurile 
marelui capital englez, relațiile d.:.- 
tre Marea Britanie și India cunosc o 
deteriorare constantă atit pe plan < - 
conomic, cit și politic. Este știut că. 
in virtutea dependentei economice 
statornic-în epoca dominației co
loniale, Anglia s-a afla* o vreme i.i 
vlrful piramidei relațiilor comerciale 
externe ale Indiei. Dar. In ultimii 
cinci an;. exporturile engleze in a- 
ceastă țară ■ -au redus practic la ju
mătate (de la 128 milioane lire sterF- 
ne in 1964 la numai 63 milioane in 
1969). O evoluție asemănătoare au a- 
wt și fluxurile comerciale in sens in
vers. Intre timp, a intervenit o răcea
lă considerabilă in relațiile politice 
dintre cele doua țâri. ir. specia] după 
venirea la putere in Anglia a Parti
dului conservator. Premierul Indira

Gandhi a refuzat, să participe la ul
tima conferință la nivel înalt a Com- 
monwcalth-ului ținută in primăvară. 

1 i Singapore. alăturindu-se protestului 
energie a> țărilor afro-asiatice impo- 
triva ridicării cie către Anglia a em
bargoului asupra livrărilor de arme 
către Africa de Sud. Se remarcă, d? 
asemenea, faptul că India s-a opus 
planurilor Angliei și S.U.A. de a cr<a 
o bază aeronavală pe insula Diego 
Garcia, din Oceanul Indian. Presa 
indiană a subliniaf, pe bună dreptate, 
că prezența militară anglo-americană 
in această zonă compromite neutrali
tatea și independența Indiei, care nu 
dorește să vadă Oceanul Indian trans
format intr-un nou „eșichier cald" al 
lumii.

în cercurile politice de la New Delhi 
«e consideră că. prin recenta sa ma- 
svrâ. Anglia a urmărit, intre altele, 
sa demonstreze viitorildr ei parte
ner' din Piața comună hotârirea Lon
drei de a pune capăt preferințelor 
..imperial?••. acordul de la Luxemburg 
’ Ir.d ca'al ’.zatorul deciziei Londrei dc 
a sacrifica oreferlnțelâ și o dată cu 
ele interesele partenerilor din Com- 
raonv.-ea.Ith.

Perspectiva suprimării totale a sis
temului de preferințe „Imperiale" 
ridică in fața partenerilor Angliei 
d n Commonwealth problem? com
plexe și greu de soluționat. în mu’-e 
din aceste țări s-au creat încă din 
epoca colonială sectoare industriale 
care produc mărfuri numai pentru 
piața britanică. închiderea acestei 
piețe ar necesita o revizuire substan
țială nu numai a legăturilor comer
ciale. dar in unele cazuri a Înseși 
direcțiilor dezvoltării economice, pro
ces necesar, dar care nu poate fi

realizat peste noapte, fără serioase 
traumatisme.

După Noua Zeelandă. Australia și 
alte țări legate de Marea Britanie 
prin acorduri economice preferenția
le, care și-au evaluat riscurile in 
urma aderării Angliei la Piața co
mună, luind chiar unele măsuri, pro
blema apărării propriilor interese 
comerciale se pune azi cu toată acui
tatea și amploarea sa pentru cea mai 
mare dintre țările Commonwealthu- 
lui — India. Economiștii indieni au 
calculat că pierderile țării lor din 
cauza încetării sistemului preferen
țial s-ar evalua la 600 milioane de 
rupii pe an. Din această cauză — re
latează agenția „Press Trust of In
dia" — acțiunea unilaterală a guver
nului englez a avut ..un efect de 
șoc" la New Delhi, stirnind un val 
de proteste și nemulțumiri in în
treaga Indie. Un număr de deputați 
aparținind Partidului Congresului 
(de guvernămint), cit și unor grupări 
din opoziție au cerut in parlament 
naționalizarea întreprinderilor bri
tanice (al căror capital se ridică. p<>- 
trivit ziarului ..Times", la aproape 
1 miliard de dolari) și retragerea In
diei din Commonwealth. Referin- 
du-se la substratul politicii promovate 
de Anglia față de India, ziarul „The 
Patriot" scrie : ..Avem de-a face cu 
o atitudine similară cu aceea dună 
care s-a orientat Marea Britanie a- 
tunci clnd a frinat dezvoltarea in
dustrială a Indiei. In esență - con
chide ziarul citat — este vorba de a- 
ceeași politică colonialistă, care in 
prezent se manifestă in forme noi".

Gh. CERCELESCU

Ciu En-lai, Premierul Consi- 
liului de Stat al R.P. Chineze, și 
Go Mo-jo, vicepreședinte al Comi
tetului Permanent al Adunării Re
prezentanților Populari din întrea
ga Chină, au primit delegația parla
mentară franceză condusă de Alain 
Pej-refitte, membru al Comisiei pen
tru problemele culturale, familiale 
și sociale a Adunării Naționale, a- 
flată in vizită la Pekin. Cu acest 
prilej, informează agenția China 
Nouă, a avut loc o convorbire prie
tenească.

între Peni și Iugoslavia 
a fost semnat un acord cu privire 
la construirea, pe riul Piura, a unui 
baraj ce va închide un lac de acu
mulare cu o capacitate de 700 milioa
ne metri cubi de apă. Lacul de acu
mulare va servț Ia sporirea supra
fețelor irigate în această regiune pe
ruană la circa laO 000 de hectare. La 
construirea barajului, prevăzută a 
dura 4 ani și jumătate, participă 
specialiști peruani și iugoslavi. Cu 
prilejul semnării acordului. minis
trul peruan al agriculturii. Enrique 
Valdez, a declarat că semnarea a- 
cestui important document a devenit 
posibilă datorită hotăririi guvernului 
său de a avea relații cu toate țările 
lumii, indiferent de orinduirea lor 
6ocial-politică.

Președintele Consiliului 
de Miniștri al R. P. Polone, 
Piotr Jaroszewicz, l-a primit pe Ab
del Halim Khaddam, vicepremier și 
ministru al afacerilor externe al Si
riei, care se află in vizită Ia Varșo
via — anunță agenția P.A.P. Pe ds 
altă parte, aceeași agenție anunță în
ceperea convorbirilor dintre Abdel 
Halim Khaddam și ministrul de ex
terne al Poloniei, Ștefan Jedry- 
chowski.

0 delegație algeriană 
condusă de Abdelaziz Bouteflika, 
membru al Consiliului revoluției și 
ministru al afacerilor externe, a pă
răsit luni dimineața Algerul, pierind 
spre Pekin, unde va întreprinde o 
vizită oficială. Delegația urmează să 
viziteze in continuare R.D. Vietnam 
și R.P.D. Coreeană.

La invitația Uniunii 
Populare Agrare Bulgare, 
la Sofia s-a aflat in vizită o dele
gație a Partidului de centru din 
Finlanda, condusă de Miko Imon- 
nen. secretarul general al partidului, 
informează agenția B.T.A. Comuni
catul publicat in urma convorbiri
lor purtate de delegația finlandeză 
cu conducători ai Uniunii Populare 
Agrare Bulgare apreciază că rela
țiile bulgaro-finlandeze sint fruc
tuoase și evoluează favorabil. Păr
țile. se arată în comunicat, au rele
vat că întărirea securității in Eu
ropa are o deosebită importantă atit 
pentru popoarele continentului. rit 
și pentru cauza păcii in întreaga 
lume. Ele au apreciat că o mare im
portanță ar avea in acest sens con
vocarea unei conferințe geneval-eu- 
ropene la nivel guvernamental.

Peparlamentul de Slat al 
S.U.A. a anunțat că Joseph Sisco, 
secretar de stat adjunct pentru pro
blemele Orientului Apropiat și Asiei 
de sud, va face săptămina viitoare 
o vizită la Tel Aviv pentru a exa
mina cu oficialitățile Israeliene per
spectivele de redeschidere a Cana
lului de Suez.

Primul avion al compa
niei chiliene de aviație 
,,Left” a aterizat in capitala Cubei, 
în felul acesta, acordul încheiat de 
Cuba și Chile cu privire la stabilirea 
de comunicații aeriene directe s-a 
realizat de facto. Cu respectiva cursă 
a sosit o delegație oficială chiliană 
care va purta tratative cu reprezen
tanți cubanezi cu privire la colabora
rea economică dintre cele două țări.

Nava cubaneză •■Jos4 An_ 
tonia Echeverria". avind la bord 
două spitale de campanie și utilaje 
medicale, trimise in dar din Dartea 
oamenilor muncii cubanezi poporului 
peruan, pentru a fi folosite in zonele 
lovite de puternicul cutremur din 
mai 1970, a părăsit Havana, indrep- 
tindu-se spre Peru • Acesta este al 
doilea vas cubanez care transportă 
ajutoare destinate populației cala
mitate din Peru.

Ministrul afacerilor ex
terne al R. P. Mongole, 
Lodonghiin Rincin, a sosit la Moscova, 
intr-o vizită oficială, la invitația gu
vernului sovietic.

Ministrul apărării al Ma
rii Britanii, 1<x'dul CarrLnet<ii>. = 
sosit luni in capitala Maltei, pentru a 
purta convorbiri cu primul ministru 
maltez, Dom Mintoff. in legătură cu 
viitorul acordurilor financiare și mili
tare încheiate între cele două țări în 
1964. în cursul discuțiilor se așteaptă 
să fie abordată, de asemenea, situa
ția bazei militare britanice de pe 
insulă.

0 delegație guvernamen
tală Chilîtmă, de Hugo 
Cubillos, ambasador special, a sosit 
la Berlin. Delegația, menționează a- 
genția A.D.N., va purta convorbiri 
cu privire la colaborarea economică 
și tehnico-științifică dintre Chile și 
R.D. Germană.

Ministrul de externe al 
FrQklîOi, Maurice Schumann, a so
sit luni la Copenhaga, prima etapă 
a turneului său de șapte zile in Da
nemarca, Suedia și Norvegia.

CAPRICIILE VREMII
In ultimele zile, înt Italia s-a 

înregistrat un puternic val dc 
căldură. Temperatura In umbră 
o atins 43 grade la Palermo, 39 

I de grade la Bar:. 38 la Pescara. 
I Cea moi scăzută temperatură a 
i fost înregistrată in Nord, la Bol- 
| zano, 24 de grade. Valul dc ca

niculă a cauzat izbucnirea unor 
1 incendii in regiunile muntoase 
I din centrul și sudul tării. Au fost 
: înregistrate distrugeri impor- 
| tante. Pe de altă parte, slmbu- 
| tâ și duminică partea de est a 
j Austriei a fost bintuită de o 

pu.temlcă furtună, însoțită dc 
ploi torențiale După cum apre
ciază presa austriacă, pagubele 
pricinuite de furtună se ridică 
la zeci de milioane de șilingi

Populn’in Austriei w r>- 
dică la 7 433 milioane locuitori. Ca
pitala țârii — Viena — numără 1,6 
milioane locuitori. Acestea sint da
tele preliminare ale recens^mintu- 
lui organizat la 12 mai anul acesta 
in Austria.

Lai

WASHINGTON 19. — 
Corespondentul Ager
pres, C. Alexandroaie. 
transmite : Greva ce
lor 620 000 de munci
tori, ingineri șt tehni
cieni de la telecomu
nicații. căi ferate, u- 
nele ofelării, docuri și 
servicii de poștă d'n 
S.U.A. continua. Ne
gocierile dintre repre
zentanții patronatului 
și cei ai greviștilor de 
la telecomunicații bat 
pasul pe loc, ca și ne
gocierile in curs intre 
liderii sindicatului fe
roviarilor și companii
le afectate de grevă. 
Pentru marți se pre
vede ca alți 35 000 de 
feroviari să întrerupă 
lucrul. Greva ferovia
rilor a afectat puternic

activitatea multor în
treprinderi care de
pind direct de trans
portul materiilor lor 
prime pe căile ferate.

Patronatul refuză să 
renunțe la aplicarea 
unui nou regulament 
de muncă prin care se 
micșorează salariile, 
pe motiv că profitu
rile companiilor scad, 
și se reduce persona
lul angajat. Societatea 
„Pennsylvania Cen
tral-', introducind noul 
regulament, a și con
cediat in ultima săp- 
tămină peste 2 000 de 
muncitori.

Greva celor 35 000 de 
docheri a intrat deja 
in cea de-a treia sâp- 
tămină. Activitatea a 
34 de porturi de pe

coasta de vest n 
S.U.A., incepind de la 
granița cu Canada și 
pînă la frontiera cu 
Mexicul, este complet 
paralizată. Peste 100 
de vase așteaptă sa 
fie încărcate sau des
cărcate in radele por
turilor.

Intre timp, negocie
rile dinți e reprezen
tanții sindicatelor oțe- 
larilor și cei ai celor 
nouă mari companii 
au intrat in impas. 
Jumătate de milion dc 
oțelari au hotărit să 
declare greva la 31 iu
lie in cazul în care 
pină la acea dată re
vendicările lor nu vor 
fi înscrise in noile 
contracte colective de 
muncă.

ITALIA: 450 000 OE TINERI ÎN CĂUTARE DE SLUJBE
Presa italiană a publicat recent fragmente dintr-un raport prezentat 

de Ministerul Muncii din Italia in fața Cbmisiei Economice Europene, 
privind situația forței de muncă din această țară.

Potrivit raportului amintit, in Italia există peste 450 000 de tineri tn 
căutare de lucru. In ciuda faptului că deseori se invocă drept cauză 
principală a acestei stări lipsa de pregătire a tinerilor, o anchetă amin
tită in același raport menționează că din totalul tinerilor șomeri (al că
ror număr se ridica anul trecut la 453 000, adică 74 la sută din totalul 
italienilor fără ocupație), 31.3 la sută erau absolvenți ai școlii generale 
obligatorii și 40 la sută absolviseră o școală medie sau un institut de in- 
vățămint superior. Dintre aceștia, 333 000 nu reușiseră să ocupe nici un 
post de la terminarea studiilor. 76 000 de tineri italieni intre 20 și 24 de 
ani și tot atitia intre 25 și 29 erau in căutare de lucru anul trecut, r lu
turi de alți 157 000 intre 15 și 19 ani.

în încheiere, raportul menționează că cel mai mare număr de șo
meri in rindul tinerilor il înregistrează sudul Italiei — Mezzogiorno — 
unde 48.3 la suta clin totalul tinerilor sint in căutarea unui loc de muncă 
după terminarea studiilor pentru a-și putea duce existența. Și in cele
lalte regiuni italiene se constată o situație asemănătoare : Campania — 
52 000 tineri șomeri : Sicilia — 27 000 : Puglia — 22 000 ; Lazio — 18 000. 
Sint cifre grăitoare pentru lipsa de interes manifestată față de situația 
tinerilor in societatea care se autointitulează de consum, denumire care 
caută in zadar să ascundă profundele inechități sociale ale capitalismului.

37 00° de cadre didactice din institutele de tnvajâmint superior și șco- 
Iile mean din Anglia și Țara Galilor manifeslînd în sprijinul cererii de 
îmbunătățire a condițiilor de trai. Tn fotografie : In timpul unui miting 

care a avut loc la Londra
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