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0 NOUĂ Șl CRĂITOARE EXPRESIE A GRIJII

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Con
siliului de Stat, a primit, în cursul 
dimineții de simbătă, 7 august, la 
Mangalia-Nord, stațiunea Neptun. 
delegația orașului Los Angeles, 
condusă de Sam Yorty, primarul 
orașului, care se află în țara noas
tră.

La primire au participat Vasile 
Vîlcu, vicepreședinte al Consiliu
lui de Stat, președintele Consiliu
lui popular județean Constanța,

și Petre Nicolae, primarul muni
cipiului Constanța.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire în cadrul căreia s-a subli
niat evpluția pozitivă a relațiilor 
româno-americane. A fost pus în 
evidență rolul pe care-1 îndeplinesc 
contactele directe dintre factorii 
responsabili ai municipalităților în 
extinderea ariei de cunoaștere și 
—.------- - ---- - ----- și
S.U.A., dintre popoarele român și 
american.

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

PARTIDULUI PENTRU FAMILIE, PENTRU
CREȘTEREA CONTINUĂ A NIVELULUI

DE TRAI AL POPORULUI
Pretutindeni, la orașe și sate, oamenii muncii au primit cu vie satisfacție și profundă recunoștință 
Hotărirea Comitetului Executiv al C. C. al P. C. R. și a Consiliului de Miniștri cu privire la 

majorarea alocației de stat pentru copii și îmbunătățirea regimului de acordare a acesteia

Cu o vie satisfacție, cu un cald 
sentiment de recunoștință față de 
partid, a luat cunoștință întregul 
nostru popor de noile și impor
tantele măsuri de ridicare a ni
velului de trai cuprinse in Hotărirea 
Comitetului Executiv al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân și a Consiliului de Miniștri cu 
privire la majorarea alocației de 
stat pentru copii și îmbunătățirea 
regimului de acordare a acesteia.

Noile prevederi demonstrează încă 
© dată înalta grijă și consecvență 
cu care se traduc in viață impor
tantele directive ale Congresului al 
X-lea consacrate ridicării continue 
a nivelului de trai al maselor mun
citoare de la orașe și sate.

Sub cele mai diferite înfățișări 
de ordin material și spiritual, viața 
fiecărei familii, a fiecărui cetățean 
confirmă adevărul și umanismul a- 
cestei adevărate legi a orinduirii 
noastre exprimate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în raportul la 
Congresul al X-lea : „îmbunătăți
rea condițiilor de viață ale poporu
lui, creșterea gradului de civiliza
ție și bunăstare a națiunii noastre 
este țelul suprem al politicii parti
dului nostru, rațiunea întregii sale 
activități, obiectivul cential al con
strucției socialismului". Intr-ade
văr. an de an, pe măsură ce mun
ca Însuflețită a întregului popor 
creează noi posibilități de sporire 
a bunăstării, partidul și statul în
făptuiesc prin importante măsuri 
imperativul permanent : totul pen
tru om, pentru prosperitatea celor 
ce munoesc. a făuritorilor societății 
■ocialiste multilateral dezvoltate.

Concepția unitară și consecventa 
acestei politici, călăuzită de princi
piile echității socialiste, poate fi ur
mărită in ansamblu cit si în toate 
componentele sale. Astfel. în viața 
întregii populați’ se resimt sporu
rile de venit realizate prin aplica
rea noului sistem de salarizare, care 
asigură o mai strinsă și mai stimu
latoare corelație intre cuantumul 
retribuției și munca depusă, acor- 
dlndu-se o atenție deosebită creș
terii salariilor mici. în anii cinci
nalului care a trecut, fondul de con
sum pe un locuitor a crescut cu 27 
la sută, iar puterea de cumpărare a 
salariilor a fost cu 20 la sută mai 
mare. Ca urmare a creșterii chel-

tuielilor social-culturale de la bu
getul statului, veniturile suplimen
tare de care a beneficiat in medie 
o familie — in afara veniturilor 
provenite din retribuirea muncii — 
au sporit de la 3 600 lei în 1965 la 
5 500 lei în 1970 Multiple semnifi
cații de ordin economic și social 
relevă ansamblul de măsuri pri
vind creșterea nivelului de trai al 
țărănimii și ai celorlalte categorii 
de oameni ai muncii de la sate. 
Printre acestea se înscriu : asigu
rarea unui venit minim garantat tu
turor țăranilor cooperatori care 
participă cu regularitate la muncă, 
instituirea sistemului de pensii pen
tru membrii cooperatori și mărirea 
cuantumului acestor pensii, măsuri 
pentru rezolvarea unor probleme 
sociale ale cooperatorilor și fami
liilor lor (spitalizare și medicamen
te gratuite, tratament în stațiunile 
balneo-climaterice, ajutorul pre și 
post-natal pentru mame, precum și 
măsura care urmează să se aplice de 
la începutul anului viitor privind 
ajutoarele lunare pentru copiii fa
miliilor de cooperatori).

Hotărirea apărută ieri, care se 
înscrie în acest amplu și generos 
context, pătrunde binefăcător în fie
care familie, atît de la oraș cit și de 
la sat, fiind menită să îmbunătățeas
că cu precădere, potrivit echității 
socialiste, situația materială a oa
menilor muncii cu venituri mai 
mici. Printre cele mai nobile trăsă
turi ale orinduirii noastre, cunos
cute in lumea întreagă, se numără 
grija cu totul deosebită, părintească 
față de condițiile de dezvoltare a 
celor mai tineri cetățeni, față de 
generația viitorului. Acestui țel, spre 
care converg numeroase mijloace — 
de la gratuitatea învățămîntului la 
un întreg complex de prevederi so
ciale — i se adaugă acum majora
rea alocației de stat pentru copii și 
îmbunătățirea regimului de acorda
re a acesteia.

Adoptată la circa doi ani după o 
altă hotărire similară — în anul 
1969 s-a majorat alocația de stat cu 
cite 30 de lei de copil, in cazul 
lariaților ale căror salarii nu 
pășeau 1300 lei lunar — recenta 
tărire se remarcă prin faptul 
dispune majorarea cu cite 500

(Continuare în pag. a Il-a)

Telegrame adresate C.C. al P.C.R.,

tovarășului Nicolae Ceaușescu
Din întreaga (ară, pe adresa C.C. al P.C.R., a TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU, au fost trimise telegrame prin care, co
lective de oameni ai muncii, cetățeni de la orașe și sate aduc sin
cere și calde mulțumiri conducerii de partid in legătură cu recenta 
hotărire cu privire la majorarea alocației de stat pentru copii și îmbu
nătățirea regimului de acordare a acesteia, exprimind totodată hotărirea 
fermă de a nu precupeți nici un efort pentru înfăptuirea cu succes a 
programului măreț de edificare a societății socialiste multilateral dez
voltate stabilit de Congresul al X-lea al partidului.

sa- 
de- 
ho- 

că 
de

„Colectivul de salariați din Uzina 
„23 August'* din Capitală a primii 
cu deosebită satisfacție și recunoș
tință Hotărirea Comitetului Execuții* 
al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român și a Consiliului de 
Miniștri cu privire la majorarea alo
cației de stat pentru copii și îmbună
tățirea regimului de acordare a a- 
cesteia — se spune în telegrama tri
misă din partea comitetului de partid 
și a comitetului de direcție din ma
rea uzină bucureșteană. Această ho- 
tărîre importantă ai cărei beneficiari 
sint familiile cu copii și în mod di
rect copiii noștri, florile poporului 
român, viitorii constructori ai Româ
niei socialiste, constituie incă o do
vadă elocventă și grăitoare a grijii 
conducerii de partid și de stat, a 
dumneavoastră personal, iubitul nos
tru conducător, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, pentru bunăstarea ma
terială și spirituală a oame
nilor muncii din patria noastră. 
Aceste măsuri, menite să contribuie 
la ridicarea nivelului de trai al oa
menilor muncii, ne mobilizează și 
mai mult eforturile și vă asigurăm 
că nu vom precupeți nici un efort, 
muncind cu abnegație și dăruire 
pentru îndeplinirea sarcinilor de 
plan, a hotăririlor Congresului al 
X-lea al P.C.R., călăuziți perma
nent de programul de educare 
munistă a oamenilor muncii din 
tria noastră”.

__.^Recenta hotărire a stirnit un
tuziasm și interes deosebit în colec
tivul nostru format din peste 14 000 
femei muncitoare — scrie în tele
grama colectivului de muncă al 
Fabricii de confecții șl tricotaje din 
București. Această hotărire consti-

co- 
pa-

en-

CRONICA INTERNA
Mereu în mijlocul

poporului, înconjurat 

cu dragoste de popor 
în cadrul rubricii noastre am co

mentat. săptămină trecută, semnifi
cația deosebită a contactelor perma
nente dintre conducătorii partidului 
și oamenii muncii, generoasele pers
pective ale dialogului viu. construc
tiv dintre partid și popor- Afirmam 
cu acel prilej că promotorul princi
pal al unui asemenea stil de lucru 
este însuși secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
care, cu o exemplară consecventă, cu 
o energie pilduitoare, participă și 
cultivă acest dialog al unității, 
al cunoașterii la fața locului a 
realităților și problemelor construcției 
econ om i co-soci a 1 e.

în săptămîna pe care o încheiem 
am avut Încă o dată prilejul să con
semnăm acest fapt. Mai intri, 
prin prezenta tovarășului Nicola* 
Ceaușescu, secretarul general al 
partidului, președintele Consiliului de 
Stat, comandantul suprem al Forțe
lor Armate ale Republicii Socialiste 
România, la festivitățile consacra’* 
Zilei marinei, semn al prețuirii de 
care se bucură cei ce străjuiesc ho
tarele maritime ale tării, cei care — 
InfrunUnd dificultățile marilor dis
tanțe — poartă pavilionul românesc 
pe mările și oceanele lumii, cei ce 
asigură baza materiala a activității 
pe mare, printr-o muncă neobosită, în 
porturi și șantiere navale.

Manifestările prilejuite de Ziua 
marinei au constituit o demonstrație 
a atașamentului marinei militare ro
mâne, al marinarilor de pe vasele 
comerciale, al tuturor lucrătorilor din 
porturi șl șantiere navale față de po
litica internă și externă a partidului și 
statului nostru, a hotăririi lor de 
a-șl aduce fără precupețire con
tribuția la făurirea societății socia
list© multilateral dezvoltate.

Cu viu interes, opinia publică a 
luat cunoștință de cele două vizite 
de lucru ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in stațiunile din zona 
Mangalia-Nord și in județul Tulcea, 
o nouă dovadă a permanentei legă
turi a conducerii de partid cu po
porul.

Caracterul divers al obiectivelor 
vizitate — de la edificii ale stațiu
nilor turistice de pe litoral (cu 
care prilej s-au făcut aprecieri pri
vitoare la nivelul actual al servicii
lor către populație, s-au dat indica
ții pentru perfecționarea serviciilor 
destinate celor ce vin la odihnă) pi- 
nă la șantierul uzinei de alumină din 
Tulcea, la marele complex intercoo- 
peratist din comuna Nufărul, sau la 
întreprinderea de industrializare a 
peștelui, una din marile unități de 
producție ale industriei alimentare, la 
portul Tulcea, căruia i s-a prefigurat 
o frumoasă dezvoltare — demon
strează ^grăitor faptul că informarea 
asupra realităților se face în modul 
cel mai concret cu putință.

în mitingul însuflețitor care a avut 
loc la sfirșitul vizitei la Tulcea — 
manifestare caldă, vibrantă, a ade
ziunii poporului la politica partidu
lui, a încrederii în conducătorul său 
— evocind înfăptuirile din oraș și 
din județ, perspectivele dezvoltării 
care dau locuitorilor sentimentul uti
lității muncii lor, tovarășul Ceaușescu 
arăta că in aceasta se află explicația 
încrederii neabătute a poporului în 
partid. „Sint convins — spunea con
ducătorul partidului — că dacă Eml- 
nescu ar fl astăzi aici — șl printre 
noi se găsesc patru scriitori — ar f> 
de acord cu mine să schimbăm cu
vintele pe care el le-a atribuit Iui 
Mircea cel Bâtrin — și anume, să 
spună : „Eu îmi apăr fericirea, bună
starea, națiunea, comunismul". Și de 
aceea tot ce mișcă in România, în
tregul popor, urmează politica comu
niștilor, pentru că este politica viito
rului națiunii române".

Aceste cuvinte au găsit un puter
nic ecou in inimile celor prezenți, 
in Inimile tuturor cetățenilor țării.

Intr-adevăr, astăzi nu ne mai perse
cută spectrul „sărăciei și nevoilor" 
ci avem de făurit o viață nouă, 
o viață ce devine din ce în ce 
mai frumoasă, pe măsura dorințelor 
și muncii noastre, o viață pe care 
ne-o făurim după propria , noastră 
voință, cu propriile noastre miini, cu 
sentimentul de stăpini ai destinelor 
noastre, cu certitudinea deplină că 
muncim pentru binele nostru, al ur
mașilor noștri, convinși că ziua de 
mîine va fi și mai rodnică, și mai 
generoasă ca cea de azi.

tuie o nouă expresie a puternicelor 
legături dintre partid și popor, a 
grijii permanente pe care condu
cerea de partid. în frunte cu dum
neavoastră. tovarășe secretar gene
ral. o poartă celor ce muncesc, con
stituie un nou imbold pentru in
tensificarea muncii politico-ideolo- 
gice și cultural-educative, în spiri
tul indicațiilor prețioase date de 
dumneavoastră la Consfătuirea de 
lucru a activului de partid din do
meniul ideologiei și al activității 
politice și cultural-educative. în at
mosfera generată de marea întrecere 
organizată in cinstea zilei de 23 Au
gust, ne angajăm să realizăm con
fecții și tricotaje mai bune, mai ief
tine și care să fie tot mai solicitate 
de beneficiarii interni și externi".

„Majorarea alocației de stat pen
tru copii și îmbunătățirea regimului 
de acordare a acesteia este o ur
mare firească a marilor succese ob
ținute de poporul nostru sub condu
cerea înțeleaptă a partidului, în dez
voltarea continuă a economiei noas
tre naționale pe drumul construi
rii societății socialiste multilateral 
dezvoltate — se spune in telegrama 
trimisă din partea Uzinei de țevi 
din Roman. Colectivul întreprin
derii, in frunte eu comuniștii, este 
ferm hotărit să răspundă acestei mă
suri prin îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor de producție și a angaja
mentului luat, să valorifice pe o 
treaptă superioară rezervele interne, 
să asigure creșterea continuă a con
tribuției întreprinderii la dezvoltarea 
economiei naționale. Asigurăm Co
mitetul Central al Partidului Comu
nist Român, pe dumneavoastră per
sonal, tovarășe secretar general, că 
vom mobiliza întreaga energie și 
capacitate de muncă ale colectivului 
pentru transpunerea în viață a po
liticii partidului de construire a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate".

In telegrama colectivului de mun
citori, ingineri și tehnicieni de la 
Filatura și țesătoria „Aurora" din 
București se spune : „Vă asigurăm, 
scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
că mamele din întreprinderea noas
tră au primit cu deosebită satisfac
ție aceste măsuri menite să contri
buie la ridicarea nivelului de "trai

(Continuare în pag. a Il-a)

Sub semnul aniversarii

a doi ani de la Congresul 

al X-lea al partidului
Săptămîna pe care o încheiem are 

o semnificație deosebită : în această 
săptămină s-au împlinit doi ani de 
la Congresul al X-lea al partidului, 
eveniment istoric în viața partidului 
și poporului, de amplă însemnătate 
pentru prezentul și viitorul socialist 
al patriei.

Ce înseamnă doi ani în istoria unei 
țări ? Ei pot fi, judecați la dimensiu
nile veacurilor și mileniilor, asemeni 
unei picături de apă in nesfirșirea 
mării, asemeni unei clipe în fața e- 
ternității. Și totuși, contrazicînd par
că ordinea naturală a lucrurilor, a- 
cești doi ani au pentru istoria, pentru 
devenirea noastră o deosehită însem
nătate. Ne amintim cu exactitate, ne 
sint foarte aproape zilele febrile din 
august, cind se desfășura Congresul, 
întreaga națiune avea privirile În
dreptate către istorica sală a Pala
tului Republicii, unde aveau loc lu
crările. Atunci, și acolo, deliberin- 
du-se cu responsabilitate comunistă, 
s-au adoptat măsuri de excepțională 
Însemnătate pentru dezvoltarea pa-

Nicolae DRAGOȘ

(Continuare In pag. a IV-a)

extinderea ariei de cunoaștere 
cooperare dintre România^

Glorios și harnic
detașament

al clasei muncitoare
Sărbătorim azi tradiționala „Zi a 

minerului*4, zi în care întregul popor 
cinstește tradițiile glorioase de luptă 
revoluționară ale minerilor și își ma
nifestă prețuirea față de harnicul de
tașament al minerilor — participant 
activ, alături de toți oamenii muncii 
din țara noastră, la opera de edifica
re a României socialiste.

Dobindește semnificații deosebit de 
profunde faptul că sărbătoarea mine
rilor în acest an are loc in condițiile 
în care, exprimîndu-și deplina ade
ziune față de programul elaborat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și a- 
doptat in unanimitate de către Co
mitetul Executiv al Comitetului Cen
tral al 
pentru 
tățirea 
ții politico-ideo- 
Iogice de educa
re marxist-le- 
ninistă a mem
brilor de partid, 
a tuturor oame
nilor muncii, întregul nostru po
por a trecut la aplicarea lui 
în practică. Fără îndoială, com
plexul de măsuri inițiat de secre
tarul general al partidului va avea 
o importanță covîrșitoare pentru 
ridicarea calitativă a muncii politico- 
ideologice și educative, va mobiliza 
și mai puternic pe toți oamenii mun
cii din țara noastră la înfăptuirea 
programului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate, sta
bilit de Congresul al X-lea al parti
dului.

In această zi de sărbătoare, în cele 
peste 100 de unități miniere, se evocă 
luptele eroice duse de minerii noștri 
și de înaintașii lor împotriva cruntei 
exploatări și asupriri la care au fost 
supuși de foștii proprietari ai mi
nelor, de regimul burghezo-moșie- 
resc. Intr-adevăr, în trecut, în ca
drul unei zile de lucru prelungite 
pînă la 12—14 ore pe schimb, 
minerii trebuiau să execute manual 
muncile extrem de grele din subte
ran, în condițiile lipsei celor mai ele
mentare măsuri și mijloace de pro
tecție, ca și ale lipsei de locuințe și de 
condiții sociale din bazinele miniere, 
in schimbul unui salariu de mizerie

P.C.R.. 
îmbună- 
ac tivită-

Comitetului Cen-

și cu riscul continuu de a fi prinși sub 
dărîmăturile catastrofelor miniere 
care se țineau lanț.

Acțiunile revendicative, frămîntările 
și grevele organizate In industria 
noastră extractivă, pe care istoria le 
înregistrează incă de pe la mijlocul 
secolului trecut, au fost purtate de 
minerii noștri, de toate naționalitățile, 
cd o mare fermitate și dirzenie, ei 
afirmîndu-se tot mai viguros ca un 
detașament avansat al proletariatu
lui nostru.

O dată cu crearea Partidului Co
munist din România — organizatorul 
și conducătorul tuturor luptelor re
voluționare ale oamenilor muncii

puse au încheiat cu succes ultimul 
cincinal, realizind și depășind sarci
nile la toți indicatorii de plan, că în 
ultimii cinci ani au fost date în pro
ducție toate noile obiective prevăzute, 
din care 9 mine și cariere de cărbune, 
9 mine și cariere de minereuri nefe
roase, 2 mine de minereuri de fier, 
19 mine și cariere, de substanțe ne
metalifere, 34 uzine și instalații d* 
preparare.

Concomitent cu succesele obținut* 
în dezvoltarea producției, prin aloca
rea de către stat a unor important* 
fonduri de investiții s-au realizat do
tarea la nivelul ............ " '
exploatărilor laDE „ZIUA MINERULUI"

REPORTAJ DIN VALEA JIULUI

A FI MINER,
A FI COMUNIST
— să-ți trăiești viața 

in muncă și in cinste
(In pag. a ni-a)

Tovarășului GEMAL BIEDICI
Președintele Consiliului Executiv Federal 

al Republicii Socialiste Federative Iugoslavia
BELGRAD

Am aflat cu întristare vestea despre accidentul de cale ferată dintre 
localitățile Vrcin și Lipe, care a provocat pierderea a numeroase vieți 
□menești.

în numele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România 
șl al meu personal, exprim profundă compasiune șl vă rog să transmiteți 
condoleanțele noastre familiilor îndoliate.

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

pentru libertate socială și națională — 
muncitorii mineri și-au strîns rîndu- 
rile în jurul partidului, luptind sub 
steagul său cu și mai multă hotări- 
re, cu o mai clară viziune asupra țe
lurilor lor. în aceste condiții, au loc 
marea grevă de la Lupeni din 4—6 
august 1929, înecată in singe, grevele 
de la Șorecani din 1929 și 1932, de la 
Comănești din 1934, greva generală 
de la Anina din 1935, cea din apri- 
lie-mai 1941 de la Petroșani, desfă
șurată în condițiile deosebit de grele 
ale dictaturii militaro-fasciste.

După 23 August 1944, minerii s-au 
aflat în primele rinduri ale luptei cla
sei muncitoare pentru sprijinirea 
frontului antifascist, pentru dejuca- 
rea planurilor sabotorilor, refacerea 
industriei miniere, instaurarea regi
mului democrat-popular și, apoi, pen
tru construcția societății socialiste în 
patria noastră.

..Ziua minerului" constituie un bun 
prilej pentru mineri de a trece în 
revistă aceste glorioase tradiții de 
luptă si de a se mindri cu succesele 
dobindite de ei în anii construcției so
cialiste, ani în care producția globală 
a întregii industrii miniere a fost spo
rită de aproape 6 ori. Minerii noștri 
își reamintesc că prin eforturile de

tehnicii mondiale a 
zi și a numeroase 
mine nou con
struite, precum și 
reechiparea cu 
mașini și utilaje a 
minelor existen
te. Ca rezultat, a 
fost ridicat în mod 
substanțial gra
dul de mecaniza
re a operațiilor 
volum mare de 
a făcut posibile

grele și cu un 
muncă, ceea ce ___  . .
reducerea efortului fizic al mine
rilor și, totodată, creșterea apre
ciabilă a productivității muncii. în 
acest sens este suficient să se men
ționeze că, din totalul producției 
de cărbune, un sfert este extras prin 
exploatări la zi, cu procese de mun
că integral mecanizate, iar din pro
ducția minelor cu activitate în subte
ran, circa o treime este extrasă din 
abataje dotate cu combine, pluguri do 
cărbune sau cu complexe mecanizate 
de tăiere și susținere, sau că la mi
nele de minereu, Ia lucrările în ga
lerii încărcarea este mecanizată în 
proporție de 52 la sută, iar transpor
tul în galerii este mecanizat 100 la 
sută la toate minele de cărbuni și de 
minereuri.

Nu mai puțin spectaculoase sint ?i 
realizările ce s-au obținut în dome
niul- îmbunătățirii condițiilor de via- 

ale minerilor, ca urmare a grijii
Bujor ALMAȘAN 
ministrul minelor, petrolului 
și geologiei

tâ

(Continuare în pag. a V-a)

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Am primit cu recunoștință și apreciere amabilul mesaj prin car* 

mi-ați transmis sincerele dv. felicitări și urări cu ocazia celei de-a 19-a 
aniversări a revoluției de la 23 iulie.

Poporul Republicii Arabe Unite și eu personal apreciem nobilele sen
timente pe care le-ați exprimat în numele dumneavoastră, al membrilor 
Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România și al poporului 
român.

O dată cu profundele mele mulțumiri, adresez cele mai bune urări de 
sănătate și fericire Excelenței Voastre, de succes, progres și prosperitate 
poporului prieten român.

ANWAR SADAT
Președintele Republicii Arabe Unita

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Romdnia
4 BUCUREȘTI

Amabilul mesaj pe care Excelența Voastră a binevoit să ml-l adre
seze cu ocazia zilei naționale a Elveției m-a mișcat profund.

In numele meu și. al Consiliului - • • - - .....
cele mai bune urări pentru fericirea 
prosperitatea poporului român.

Federal, vă adresez vii mulțumiri fi 
dumneavoastră personală fi pentru

RUDOLF GNAEGI
Președintele Confederației Elvețiană
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MUNCĂ AVINTATĂ,
PLINĂ DE ENERGIE, 

PENTRU ÎNDEPLINIREA PLANULUI
Șl A ANGAJAMENTELOR

In redacție continuă sâ loiearcă noi știri, din toate 
județele țării, despre succesele obținute de oamenii 
muncii, în lupta pentru realizarea exemplară a planu
lui și a angajamentelor. Slnt dovezi vii, concludente, ale 
muncii rodnice a Întregului popor, ale hotăririi cu care 
muncitorii, tehnicienii, specialiștii, toți oamenii muncii 
înfăptuiesc cu succes amplul program de dezvoltare a 
României socialiste, elaborat de partid. Practic nu

există unitate economică în care, în aceste zile premer
gătoare zilei de 23 August, să nu se simtă puternic 
pulsațiile entuziasmului în muncă, ale Întrecerii socia
liste, flecare colectiv dorind să realizeze cit mai mari 
depășiri ale sarcinilor de plan, să se prezinte la marea 
sărbătoare a poporului român cu un bilanț rodnic, la 
nivelul cerințelor actuale impuse de partid.

1
1

GORJ. După 7 luni de vis 
întrecere socialistă, de eforturi 
iot mai mult axata pe îmbunătă
țirea organizării științifice a 
producției și a muncii, colecti
vele de muncitori, tehnicieni (fi 
ingineri ale unităților economice 
din județul Gorj. intîmpină ma
rca sărbătoare a eliberării cu 
remarcabile rezultate in toate 
domeniile de activitate. Astfel, 
planul producției globale indus
triale pe primele 7 luni ale anu
lui curent a fost depășit cu 3*.2 
milioane lei, al producției marfă 
cu 47.7 milioane lei, iar al pro
ducției marfa vindută și încasată 
cu 41,1 milioane lei.

Printre unitățile economice 
care și-au înscris numele pe pa
noul fruntașilor se numără : 
Grupul industrial de foraj-ex- 
tracție. Combinatul cărbunelui. 
Combinatul dc exploatarea și in
dustrializarea lemnului. Fabrica 
de țigarete, unitățile industriei 
locale, ale cooperației meșteșu
gărești etc. Recpectîndu-se an- 
gajamentul luat, petroliștii ra
portează realizarea a 2 760 me
tri forați peste prevederile pla
nului la zi. extinzind forajul cu 
jet, ceea ce sporește substanțial 
vitezele de avansare la sapele 
rotative. Cinstind marea sărbă
toare de la 23 August, sondorii 
gorjeni au terminat cu mult îna
inte de termen pregătirile pen
tru trecerea la forajul de mare 
adincime, dind start primelor 
sonde ce vor sfredeli solul pină 
la 5—6 000 metri.

CARAȘ-SEVERIN. D°- 
vedind o înaltă conștiință pa
triotică, hotărîte să dea patriei 
cît mai mult cărbune ți mi
nereu. colectivele de muncă ale 
întreprinderilor miniere din 
județul Caraș Severin întimpi- 
r.ă marea sărbătoare cu succese 
remarcabile în producție. Ast
fel. minerii din Anina au reali; 
zat. de la începutul anului și 
pini în prezent, o producție 
globală suplimentară de peste 
7 milioane lei. ceea ce înseamnă 
că s-au extras în plus față de 
prevederile planului 2 500 tone 
cărbune brut In această perioa
dă. indicele de creștere a pro
ductivității muncii a înregistrat 
o ascensiune rapidă, fiind su
perior prevederilor cu 11,7 la 
sută. Succesul are la bază extin
derea pe scară largă a metode
lor avansate de lucru, precum 
și creșterea gradului de meca
nizare a tuturor operațiunilor 
de extracție. încărcare, trans
port și spălarea cărbunelui.

Cu realizări deosebite se pre
zintă și întreprinderea din Boc
șa. Minerii de aici au reușit să 
dea in plus economiei naționa
le 562 tone de fier conținut în 
producția de minereu, repre- 
zentind o producție marfă în 
valoare de 3,6 milioane lei și,

totodată, să-și îndeplinească an
gajamentul anual asumat în În
trecerea socialistă.

TULCEA. Producția glo
bală : 109.4 la sută, producția 
marfă vindută și încasată : 113 
la sută. Iată doar două cifre 
care ilustrează eforturile depuse 
de colectivele întreprinderilor 
industriale din județul Tulcea 
pentru îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor de plan pe cele 7 luni 
care cu trecut în acest an, re
zultate cu care oamenii muncii 
din județul Tulcea înttmpină 
ziua de 23 August. Altfel spus, 
aceasta înseamnă livrarea în 
plus față de sarcinile de plan 
a aproape 3 200 tone pește, 5 600 
tone conserve de pește, peste 
22 0G0 tone calcar siderurgic, 
mobilă în valoare de peste 
384 000 lei și altele.

BRĂILA. încă de la sfîr- 
șitul lunii iulie, colectivele 
de salariați din industria 
județului Brăila, angajați în 
întrecerea socialistă, au ra
portat îndeplinirea planului 
producției globale industriale, 
pe primele șapte luni ale anului, 
și realizarea unei producții su
plimentare de 160 milioane lei. 
Semnificativ este faptul că peste 
80 la sută din sporul de produc
ție realizat (380 milioane lei) 
s-a obținut pe seama creșterii 
productivității muncii.

Tot în această perioadă nive
lul planificat al indicatorului 
producție marfă fabricată a fost 
depășit cu 180 milioane lei, re- 
prezentînd contravaloarea unor 
însemnate cantități de produse 
cum ar fi : 5 800 tone laminate ; 
440 tone oțel ; 3,5 milioane uti
laje pentru industria chimică ; 
1 350 tone ciment ; 4,4 milioane 
lei confecții ; 1,7 milioane lei 
mobilă etc. O mare parte din 
aceste produse au fost livrate in 
devans beneficiarilor interni și 
externi. Numai la export, va
loarea producției livrate in de
vans este de peste 9 milioane lei 
valută.

Realizările s-au reflectat po
zitiv și in eficiența economică a 
activității economice, volumul 
beneficiilor planificate fiind de
pășit cu 41,8 milioane lei. Colec
tivele de salariați din Industria 
județului Brăila, îndrumate în
deaproape de comitetul județean 
de partid, sint hotărîte să depună 
și pe mai departe aceleași efor
turi, cu același elan patriotic, 
pentru obținerea unor rezultate 
din ce în ce mai bune.

VASLUI. Din Bitua^la cen" 
tralizată la Direcția jude
țeană de statistică rezultă 
că întreprinderile industriale 
din județul Vaslui și-au în
deplinit planul pe șapte luni

cu 6 sile mai devreme. Astfel, 
la producția globală și marfă 
planul a fost îndeplinit In pro
cent de 102 la sută ; de aseme
nea, s-au înregistrat depășiri 
Importante și la producția marfă 
vindută și încasată și la livră
rile la export. Colectivele de oa
meni ai muncii din industrie au 
firodus, pină la sfirșitul lunii, 
n plus față de prevederi peste 

8 000 de rulmenți, confecții in 
valoare de peste 15 milioane lei, 
mobilă de 3 milioane lei, peste 
1 000 000 de cărămizi și blocuri 
ceramice, piese de schimb, ulei, 
produse lactate și din carne etc. 
Valoarea mărfurilor livrate la 
export se ridică la peste 2,8 mi
lioane lei valută.

între unitățile care lună de 
lună și-au depășit planul se 
numără Fabrica de rulmenți din 
Bîrlad, Combinatul de confecții 
Vaslui, Fabrica de mobilă Vaslui, 
întreprinderile agricole de stat 
Huși și Birlad, întreprinderile 
de industrie locală.

BUZĂU. Uzina de prelu
crare a maselor plastice Bu
zău înttmpină cu rezultate 
deosebite marea sărbătoare 
de la 23 August. Se deta
șează, între altele, realizarea 
unui beneficiu suplimentar in 
valoare de peste 8 milioane lei, 
cu 6.1 milioane in plus față de 
angajamentul asumat de colec
tivul de muncă în întrecerea so
cialistă. De asemenea, prin mă
surile luate în secțiile de pro
ducție, economiile realizate pe 
seama reducerii prețului de 
cost au depășit cu 400 000 lei 
angajamentul asumat. De ase
menea, constructorii din jude
țul Buzău se prezintă, după pri
mele șapte luni ale anului, cu 
succese de seamă. Pe șantierul 
Uzinei de utilaj terasier Buzău 
au fost executate in plus lucrări 
în valoare de peste 7 milioane 
lei. rezultat care se datorează 
organizării superioare a produc
ției și a muncii. Constructorii 
Fabricii de garnituri de frină și 
etanșare Rm. Sărat au depășit 
volumul de construcții-montaj 
cu peste 55 la sută. Aici, printr-o 
judicioasă conlucrare a furnizo
rilor și constructorilor, 6-a 
scurtat considerabil timpul de 
montare a unor utilaje, iar lu
crările de la secția klincherit 
sint in avans față de grafic. Co
lectivul Uzinei mecanice Buzău 
a trecut cu succes încă un exa
men greu. A fost asimilată fa
bricația de serie a vagonului pe 
patru osii. La 1 august, primele 
10 vagoane au făcut rulajul de 
probă.

BIHOR. In cele 7 luni cara 
au trecut din acest an, industria 
județului Bihor a realizat o pro
ducție suplimentară în valoare 
de 173,6 milioane lei, indicatorul

productivității muncii fiind în
deplinit în proporție de 102,1 la 
sută. In această perioadă au fost 
livrate, peste plan, însemnate 
cantități de energie electrică, 
oțel, cărbune, alumină, mobilă, 
cărămizi și blocuri ceramice, țe
sături, confecții, încălțăminte și 
produse alimentare.

IALOMIȚA. Dal°rilâ 
turilor depuse de colectivele de 
muncă din unitățile industriale 
ale județului Ialomița, pentru 
valorificarea integrală a poten
țialului productiv al întreprinde
rilor. folosirea judicioasă a tim
pului de lucru, planul producției 
globale în decursul celor 7 luni 
care au trecut de la începutul 
anului a fost îndeplinit în pro
porție de 104,8 la sută, iar la 
producția marfă de 104,4 la sută. 
Importante realizări in acest in
terval de timp au Înregistrat 
Combinatul de celuloză și hîrtie 
din Călărași, care prin îmbună
tățirea calității produselor și de
pășirea sarcinilor de plan la 
celuloză și hîrtie a obținut în 
plus o producție marfă în va
loare de 9 312 000 lei. Fabrica de 
confecții din Călărași a reali
zat suplimentar produse in va
loare de 4 696 000 lei. La cele
lalte unități depășirile de plan 
se concretizează în 788 m c pre
fabricate din beton, 1 239 tone 
ulei. 22 050 tone nutrețuri com
binate, fire de bumbac în va
loare de 2 758 000 lei obținute de 
filatura de bumbac din Slobozia, 
cea mai tînărâ unitate a indus
triei ialomițene. O importantă 
contribuție la aceste realizări a 
adus industria locală, care a li
vrat peste prevederi produse în 
valoare de 15 milioane lei.

BOTOȘANI. Ca • 
intensificării eforturilor în mun
că, a organizării științifice a 
producției și valorificării re
zervelor interne, colectivele dc 
muncitori, tehnicieni și ingineri 
din economia județului Boto
șani au obținut un succes de 
prestigiu : au îndeplinit planul 
producției globale industriale 
pe primele șapte luni ale anului 
în proporție de 109,9 la sută. 
Semnificativ este faptul că a 
fost îndeplinit și depășit anga
jamentul luat în întrecerea so
cialistă pe întregul an 1971 și 
că 93,1 la sută din producția su
plimentară s-a realizat pe sea
ma creșterii productivității 
muncii. S-au produs peste plan 
27 tone fire tip bumbac, piese 
de schimb pentru tractoare și 
mașini agricole în valoare de 
15,5 milioane lei, 571 tone ni
sip înnobilat, confecții în valoare 
de 2,5 milioane lei, 20 tone unt 
și alte produse solicitate pe 
piața internă și la export.

*

i 
j

I 

i 
ț 

l
I 
i 
î 
I
I 
i
i 
î 
l 
i

i

I 
I 
i
I 
i 
i 
î 
i 
I 
I 
I 
î 
i 
I
i 
I 
i

i 
I
I

i

0 nouă și grăitoare expresie a 
grijii partidului pentru familie, 

pentru creșterea continuă 

a nivelulțri de țraj 0/ poporuluj
Telegrame adresate 

C. C. al P. C. R., 
tovarășului 

Nicolae Ceaușescu
(Urinare din pag. I)

Mulțumesc din inimă — în numele 
și pentru viitorul copiilor mei

LA COMBINATUL 

CHIMIC CRAIOVA 

PRODUCȚIE 
SPORITĂ 

Șl ÎN CONTINUĂ 
DIVERSIFICARE
CRAIOVA (corespondentul 

„Scînteii", biistor Țuicu). — Cele 
șapte luni care au trecut din a- 
nul curent s-au încheiat la Com
binatul chimic Craiova cu un 
bilanț deosebit de bogat. Planul 
producției globale a fost înde
plinit și depășit cu aproape 
S3 milioane lei, față de 40 mili
oane cit este angajamentul pe 
întregul an luat în întrecerea 
socialistă. De asemenea, la pro
ducția marfă s-a obținut peste 
plan o producție a cărei valoare 
se ridică la 23 milioane lei. An
trenați în întrecerea socialistă 
in cinstea zilei de 23 August, 
chimiștii craioveni au acordat o 
atenție sporită reducerii chel
tuielilor de producție. Ca ur
mare a acestui fapt, au fost rea
lizate beneficii suplimentare în 
sumă de 10 114 000 lei față de 
7 milioane lei cit este angaja
mentul anual. In unități fizice, 
realizările se concretizează în 
895 tone Îngrășăminte chimice 
sută la sută substanță activă, 
265 tone butanol, 580 000 m c oxi
gen îmbuteliat peste plan

O atenție deosebită acordă co
lectivul de muncă al Combinatu
lui chimic Craiova diversificării 
producției. Anul acesta au fost 
produse pentru prima dată ni- 
trocalcarul, un fngrășămint foar
te apreciat pentru terenurile a- 
clde, precum și metiletilul-piri- 
dina, acetatul de butii și acidul 
nicotinic foarte solicitate pe pia
ța internă și la export.

Spitalul de copii din Oradea Foto : S. Cristian

S-AU PUS IN VÎNZARE UNIFORME ȘCOLARE
Pregătirile pentru viitorul an 

de Lnvățâmint 1971—1972 sint 
in toi. Alături de cadrele di
dactice și de constructorii de 
noi lăcașuri de învățătură, u- 
nitățile industriale șl organiza
țiile comerciale desfășoară o 
intensă activitate pentru asigu
rarea din timp a elevilor cu 
uniformele școlare necesare. 
In orașul București, uniforme

le școlare se pot procura de la 
următoarele magazine : „Ro- 
marta copiilor" (Calea Victori
ei nr. 34) ; „Victoria" (Calea 
Victoriei nr. 17). „Familia" 
(Str. Lipscani nr. 55) ; „Vultu
rul de Mare" (Str. Bărăției nr. 
31) ; „Adolescentul" (Str. Lip
scani nr, 8) ; „București" (Str. 
Bărăției nr. 2) ; „Lumea copii

lor" (Str. Lipscani nr. 69) : 
„Scufița roșie" (Șos. Mihai 
Bravu nr. 2) ; „Așchiuță" (Ca
lea Grivițel nr. 214) ; „Favorit" 
(Drumul Taberei) ; „Aurora" 
(Bd. Dimitrov nr. 99) ; „Sora" 
(Calea Griviței nr. 138) ; „Flo- 
rela“ (Șos. Ștefan rțl Mare nr 
5) ; „Trei ursuleți" (Str, Doam
nei nr, 15) ; „Bazai ul Obor".

al tuturor categoriilor de salariați și 
vor depune eforturi sporite pentru 
a obține tot mai mari succese In 
muncă în Înfăptuirea politicii Parti
dului Comunist Român de edificare 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate in scumpa noastră patrie".

Cu cuvinte de adincă mulțumire 
și recunoștință pentru recentele mă
suri — care demonstrează încă 
o dată consecvența cu care condu
cerea partidului nostru urmărește 
traducerea in viață a directivelor 
Congresului al X-lea cu privi
re la ridicarea nivelului de trai 
al maselor muncitoare de la orașe 
și sate — s-au adresat și colecti
vele de salariați de la : U- 
ziua „Vulcan", Uzina „Semănătoa
rea", I.P.R.S. Băneasa, întreprinde
rea poligrafică „Arta grafică". Com
binatul de industrializare a lemnului 
Pipera, Filatura românească de 
bumbac, U.R.E.M.O.A.S., întreprin
derea de transporturi auto Bucu
rești, Uzina „Electronica", Fabrica de 
stofe de mobile, Direcția de teleco
municații București, I.C.R.M. Bucu
rești și altele.

Impresionante sint telegramele a- 
dresate C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, de oamenii mun
cii care, in cuvinte simple și emoțio
nante, exprimă deplina mulțumire 
pentru grija părintească a partidului 
față de condițiile de dezvoltare ale 
celor mai tineri cetățeni ai țării.

„Ca muncitoare filatoare la între
prinderea pentru industria bumba
cului din București — scrie Ignat 
Anghelina — țin să mulțumesc din 
adincul inimii partidului, dumnea
voastră personal, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, pentru grija deosebită 
purtată nouă, celor care avem o fa
milie mai numeroasă, iar veniturile 
noastre sint mai iniei. Vă asigur, to
varășe Nicolae Ceaușescu, că și de 
acum înainte nu voi precupeți nici 
un efort, atit in ceea ce privește sar
cinile profesionale care imi revin, cit 
și importanta sarcină de a-mi edu
ca copiii în spiritul eticii noi, comu
niste".

„Pentru cei patru copii ai mei voi 
primi circa 600 de lei, sumă care îmi 
va permite sa-i cresc în condiții tot 
mai bune — scrie muncitorul Gheor- 
ghe Căpățină, de la Uzina „Electro
nica. Vă mulțumesc din inimă, to
varășe secretar general, și mă anga
jez să muncesc cu toate forțele pen
tru realizarea sarcinilor ce-mi re
vin".

în telegrama muncitorului Ioan 
Marin, de la fabrica de încălțămin
te ,,Dimbovița"-București, se spune 
printre altele : „îmi exprim totala 
satisfacție față de recenta hotărire 
a partidului și guvernului, care îmi 
va’ aduce un spor bănesc de 540 lei 
lunar, și vă asigur, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să depun toată 
străduința și priceperea mea pentru 
a îndeplini exemplar sarcinile ce-mi 
revin, convins fiind că așa contribui 
la aplicarea în viață a programului 
elaborat de partid".

„Ca sudor la Uzina „Autobuzul" și 
tată a 6 copii — scrie Ion loniță — 
mulțumesc conducerii de partid și de 
stat pentru grija ce o poartă fami
liilor cu mulți copii, tuturor oame
nilor muncii pentru creșterea conti
nuă a nivelului de trai, ridicarea bu
năstării materiale a celor ce mun
cesc. Sint hotărît să muncesc în con
tinuare pentru realizarea exempla
ră a sarcinilor ce-mi revin, precum 
și pentru educarea acestor copii în 
spiritul dragostei față de Partidul 
Comunist Român, față de patria so
cialistă".

Găsesc cu greu cuvintele care să 
exprime ceea ce simt... Cei trei copii 
ai mei nu au cunoscut niciodată pri
vațiunile sau lipsurile : prin grija 
partidului s-au bucurat șl se bucură 
de asistență medicală și școlarizare 
gratuite, avem creșa și grădinița noas
tră, a fabricii, iar măsurile luate 
pe linia majorării salariilor au creat 
condiții bune pentru a li se asigura 
un trai fericit. Am înțeles insă, mai 
bine ca oricind, citind prevederile 
noii hotăriri, că alături de fiecare 
mama din România, alături de fie
care familie, se află partidul, cu gin- 
dul și cu fapta. îmi aduc aminte de 
copilăria mea : hainele și Încălță
mintea le primeam de la surioara mai 
mare, după ce nu le mai putea purta, 
iar eu, la rîndul meu, le dădeam ce
lor mai mici ca mine din familie. Pă
rinții renunțau la cele mai modeste 
pretenții, ca să ne poată cumpăra

niai muțt lapte. Copiii mei cunoso 
doar de Ia mine, din cite le-am po
vestit eu, asemenea lucruri — dar 
cred că numai evoclnd imagini ale 
trecutului se poate aprecia importan
ța măsurilor luate în sprijinul fami
liilor cu mulți copii. Acum, ai mei vor 
avea și mai mult, vor trăi și mai bine, 
dar vor Înțelege abia peste cîțiva ani 
ceea ce a făcut partidul pentru viito
rul lor. Mă voi strădui să-i cresc și 
să-i educ pe măsura condițiilor crea
te, pentru ca, la rîndul lor, atunci 
cind vor deveni oameni ai muncii, să 
poată răspunde prin faptele lor grijii 
permanente manifestate de către par 
tidul nostru, de către tovarășul /■ 
Nicolae Ceaușescu personal, față de 
toți copiii din România.

Ellsabeta DOKA
țesătoare la întreprinderea 
textilă „Teba'-Arcra

Puternic sprijin dat 
întăririi familiei

Am citit cu deosebit Interes și cu 
profundă satisfacție Hotărirea Comi
tetului Executiv al C.C. al P.C.R. și 
a Consiliului de Miniștri cu privire 
la majorarea alocației de stat pen
tru copii și îmbunătățirea regimului 
de acordare a acesteia. Văd in a- 
ceastă hotârire încă o dovadă a gri
jii deosebite pe care conducerea 
partidului și statului nostru, personal 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, o poar
tă familiilor cu copii mulți și, îndeo
sebi, acelor familii ai căror părinți 
au salarii mai mici. Eu am opt co
pii — șapte fete și un băiat — din 
care șase sint sub 16 ani. Ținind sea
ma de veniturile mele, incepind de 
la 1 septembrie, voi primi ca aloca
ție pentru copii, din fondurile sta
tului, 730 lei lunar. Este o sumă care, 
pentru cei care știu ce înseamnă în
treținerea unei familii numeroase, re
prezintă foarte mult. Șase din cei opt 
copil ai mei sint la școală, benefi
ciind de cărți gratuite, de învâță- 
mînt gratuit. Dintr-un calcul pe 
care l-am făcut rezultă că, numai 
pentru copiii mei, statul urmează să 
cheltuiască lunar aproximativ 1 000— 
1 200 lei (alocație, cărți, profesori, în

treținerea localului școlilor), adică s- 
proape jumătate de salariu In plus, 
pe care il voi primi drept aju
tor.

Această măsură — așa cum, de alt
fel, se arată și in hotărire — a de
venit posibilă ca urmare a rezulta
telor obținute în dezvoltarea econo
miei naționale. Asemenea rezultate, 
munca noastră a tuturor au înles
nit adoptarea hotăririi cu aproape un 
an mai devreme decît fusese preco
nizat de către Congresul al X-lea al 
partidului.

Iată de ce — în semn de adincă re
cunoștință pentru grija deosebită 
purtată copiilor noștri — eu, ca sim
plu muncitor, mă angajez să-mi fac 
datoria în așa fel, incit să pot con
tribui și eu prin munca mea ia În
treținerea și asigurarea bunei func
ționări a furnalelor Combinatului si
derurgic de la Galați, să putem pro
duce mai mult și mai ieftin.

Hie FILIP
electrician de întreținere 
la sectorul furnale 
al Combinatului siderurgic 
de la Galați

îmi voi educa copiii astfel 
ca țara să se poată bizui 

oricînd pe ei!
Ieri, In pauza de prinz, cind au 

venit ziarele, ne-am adunat și am 
citit și comentat hotărirea Comitetu
lui Executiv al Comitetului Central 
și a Consiliului de Miniștri cu pri
vire la majorarea alocației de stat 
pentru copii. Am simțit încă o data 
grija părintească a partidului nostru, 
grijă materializată și in această re
centă hotărire care pentru noi, cei cu 
familii numeroase și cu venituri mai 
mici, constituie un ajutor de 
neprețuit.

Sint de mai multă vreme munci
toare lustruitoare la fabrica de 
scaune. Ca mamă a patru copii, ca 
muncitoare, am simțit personal, an 
de an, atit eu cit și copiii mei, dintre 
care actualmente doi sint elevi, efec
tul măsurilor luate de conducerea 
partidului pentru îmbunătățirea vie
ții noastre. Noua hotărire mă bucură 
nespus pentru că, adăugindu-se avan
tajelor acordate mai înainte, va aduce 
familiei noastre lin sprijin în
semnat. Asemeni nouă, altor mii 
și mii de familii le vor spori venitu
rile, ceea ce le va permite să asigure 
copiilor lor o viață și mai frumoasă. 
De altfel, strădania de a oferi tine
rei generații condiții mereu mai

bune, de a-î deschide larg porțile 
viitorului, străbate, asemeni unui fir 
roșu, întreaga politică a partidului și 
statului. Pentru mine, ca mamă și ce- 
tățeană, este o datorie de cinste 
să-mi cresc copiii în așa fel incit 
miine să fie oameni pe care țara sâ 
se poată bizui, oameni de nădejde.

Țin să adaug că atit pe mine, cît 
și pe colegele mele din secție, această 
hotărire ne-a impresionat profund. 
Ea este totodată pentru noi un în
demn puternic la muncă. Ea ne a- 
rată, din nou, cu toată puterea, ade
vărul bine cunoscut că muncind mai 
bine, trăim mai bine. Fiecare din 
măsurile care se iau pentru ridica
rea nivelului nostru de viață ne dove
dește, o dată și încă o dată, că totul 
depinde de noi, că răspunzind în
demnurilor partidului, ale secretaru
lui său general, de a munci mai bine 
în producție, avem numai de ciști- 
gat. Eforturile noastre se răsfring 
direct și, nemijlocit asupra traiului 
fiecărei familii.

Major MAGDALENA 
lustruitoare
la Fabrica de scaune-Zalău

(Urmare din pag. I)

lei a plafoanelor de venituri lunare 
In funcție de care se acordă aloca
ția. Totodată, se prelungește limita 
de virstă — de la 14 la 16 ani — a 
copiilor ce beneficiază de alocația 
de stat. Reține atenția modul nou in 
care se stabilește cuantumul aloca
ției. Potrivit recentei hotărîri, acest 
cuantum este diferențiat, crește în 
funcție de numărul copiilor ; pină 
acum, alocația fiind constantă in
diferent de numărul lor.

Hotărirea își extinde sfera de cu
prindere asupra unor largi pături 
ale populației. Incepind de la 1 sep
tembrie a.c., de alocația de stat pen
tru copii vor beneficia atît copiii 
militarilor in termen, ai elevilor 
școlilor militare care la data în
corporării nu erau angajați, copiii 
pensionarilor I.O.V.R. domiciliați In 
mediul rural, cit și copiii acelor 
persoane (salariați, pensionari, stu- 
denți, militari etc.) care, deși fă
ceau parte din categoriile cărora li 
se acorda și pină în prezent alo
cația, nu dispuneau totuși de ea, 
întrucît în familiile lor se realizea
ză și alte venituri impozabile.

Se cuvine precizat că noua hotă
rire nu anulează drepturile de care 
se bucură muncitorii și maiștrii de 
a primi alocația pentru toți copiii, 
indiferent de cuantumul salariului 
lor tarifar lunar de Încadrare, ca 
și unele categorii de salariați care 
beneficiază de alocația in cuantu- 
murile corespunzătoare mediului 
urban, deși domiciliază In mediul 
rural.

Ca urmare a aplicării tuturor a- 
cestor noi prevederi ale hotăririi 
— majorarea nivelului general al

cuantumului alocației, prelungirea 
virstei de acordare de la 14 la 16 
ani, extinderea dreptului de aloca
ție la toți militarii in termen și 
pensionarii I.O.V.R., precum și a 
celorlalte măsuri — numărul copi
ilor cu drept de alocație va spori cu 
circa 470 mii, față de 3,1 milioane 
copii pentru care statul plătește in 
prezent această alocație. Este lesne 
de înțeles că, pe această cale, oa
menii muncii beneficiază de însem
nate fonduri bănești care vor con
tribui la ridicarea nivelului lor de 
trai.

Potrivit calculelor estimative, se 
apreciază că in actualul cincinal 
fondurile destinate alocației pentru 
copii vor fi suplimentate cu circa 9 
miliarde lei. Numai în anul viitor, 
oamenii muncii vor beneficia de un 
plus de alocație totalizind 2 mi
liarde lei, ceea ce înseamnă un 
spor de 45 la sută față de volumul 
fondurilor bănești cheltuite în a- 
cest scop in anul 1970. Bunăoară, 
o familie din mediul urban, cu 
cinci copii (doi din ei în virstă de 
14—16 ani) in cadrul căreia capul 
de familie realizează un salariu de 
pină la 1 300 de lei. beneficiază în 
prezent de o ulocație în valoare de 
390 lei. Potrivit noii hotăriri. res
pectiva familie va disDune. după 1 
septembrie a.c., de o alocație în va
loare de 850 lei. Dacă extindem cal
culul la nivelul unul an, rezultă că 
familia și-a sporit veniturile — pe 
seama creșterii alocației — cu 
5 520 lei. Trebuie -avut In vedere 
și faptul că au fost considerabil 
sporite fondurile destinate creșterii 
numărului de locuri in creșe, gră
dinițe și alte unități de ocrotire a 
copiilor.

Prin sensul umanist, prin însem

nătatea practică a prevederilor sale, 
hotărirea apărută ieri se înscrie 
printre cele mai importante măsuri 
preconizate pentru acest început de 
cincinal, exprimă grija permanentă 
a partidului, a conducerii sale, per
sonal a secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru creșterea continuă a nivelului 
de trai al celor ce muncesc, cheie de 
boltă a mărețului program de făurire 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate. Sursa acestor măsuri, în
semnatele mijloace materiale care 
asigură aplicarea lor sint rezulta
tul muncii rodnice, pline de abne
gație a clasei muncitoare, a țără
nimii, a tuturor făuritorilor de bu
nuri materiale și spirituale. Se 
confirmă incă o dată că numai va
lorificarea eforturilor creatoare, 
scoaterea la lumină a tuturor re
zervelor, ridicarea producției la 
parametrii cantitativi și calitativi 
superiori — intr-un cuvint tot ceea 
ce Înseamnă luptă pentru o econo
mie avansată, de o înaltă eficiență 
— garantează posibilitatea reală, 
tradusă în practică, de creștere 
continuă a bunăstării. Iată de ce, 
în lumina acestui obiectiv de inte
res general, îiecare om la locul său 
de muncă este chemat să contri
buie fără preget la realizarea 
exemplară a sarcinilor planului 
cincinal, la sporirea venitului na
țional.

Pentru întregul nostru popor, 
care a intlmplnat cu firească bucu
rie aceste măsuri avlnd r • ••>!miA 
in fiecare cămin, ele constitui ■ mi 
nou și puternic imbold de a-și în
china toate energiilt înfloririi si 
prosperității patriei. infă tuiri 
programului stabilit de Congresul
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Mir cea BUNEA

componentele 
economice, 

pierdut însă 
de activitate

vieții noastre po- 
cultural-educative, 

pe parcurs unele 
politico-ideologică 

este

să-ți trăiești viața
in muncă și in cinste

A FI MINER,
Situată In depresiunea lntramontană— —,-------- __ __ ____ ___ a

celor două Jiuri — de est și de vest — 
marea conurbație Petroșani înfățișează 
azi frumuseți pe care pana lui Vlahuță, 
atunci cind călca aceste păminturi. n-avea 
cum să le consemneze. A fost nevoie de 
luptă, de singele celor de la Lupeni, de 
multă muncă, a fost nevoie de so
cialism pentru ca șl aici, de la Clmpu lui 
Neag la Petrila. salba de localități a ac
tualului municipiu Petroșani să cunoască 
mutații care să repună omul în drepturile 
<ale : om umanizat intr-o natură uma
nizată.

Cum sint. cum an fost posibile aseme
nea realități — lată ce ne-a interesat în- 
tr-una din deplasările noastre recente în 
Valea Cărbunelui. Am discutat cu oamenii 
Văii, le-am urmărit munca, preocupările. 
Am obținut un singur răspuns. Un răs- 
puns-concluzie, același pe care secreta
rul general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. il prezentase partidului și țării 
cu prilejul ședinței Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R. din 8 iulie 1971 : „între
gul nostru popor, toți oamenii muncii, 
fără deosebire de naționalitate, înfăptuiesc 
neabătut politica internă șl externă a 
partidului, pe care o consideră drept pro
pria Jor politică, văzind in ea garanția 
bunăstării și fericirii lor". Deci — un sin
gur răspuns : convingerile, convingerile 
comuniste. Convingerile s-au dovedit a 
avea aceeași energie dinamizatoare ca și 
o forță materială. Răspunsurile, firesc, au 
declanșat o altă întrebare : cum formați 
dumneavoastră aceste convingeri ? Ne-au 
răspuns oameni cu cele mai diferite pro
fesii, de toate vîrstele. Cum formăm con
vingeri comuniste celor cu care lucrăm ?

— Pe Chlnezu-baci nu-1 putem înlocui... 
Devin atent : este pentru prima dată 

cind aud că un om, oricine ar fi el, nu 
poate fi înlocuit !

— Vă amintiți ? în 1956 trebuia 3fi m 
închidă galeria. Mineri vechi, ingineri — 
toți credeau același lucru : acolo nu se mal 
poate lucra. Vine la mine tovarășul Vio
rel Chinezu și-mi zice : nu se mai poate 
lucra T Cine a spus asta ? Pe mine m-ați 
întrebat 7 Adevărat, nu-1 întrebasem. S-a 
apucat el de treabă. Cinci iile și cinci 
nopți nu s-a dus acasă. El șl oamenii lui. 
In cinci iile a pus galeria la punct. De 
cind lucrează la noi, împreună cu bri
gada pe care o conduce a realizat 12 km. 
linie de mină. In toți anii ăștia n-a întîr- 
ziat o dată de la lucru, n-a avut nici o 
absență. Șl-a educat copiii in spiritul 
nostru, muncitoresc.

Ascult În continuare. Cel care vorbește 
este Mircea Subs, tehnician electromeca
nic, adjunctul șefului de sector. Cel despre 
care vorbește se află in sală, printre co
muniștii reuniți în adunarea generală a 
organizației de partid nr. 12-intreținere 
de la mina Lupeni.

— Cine se poate lăuda câ-1 poate între
ce pe Chinezu-baci în activitatea noastră 
de la gărzile patriotice ? Nimeni. La cei 
52 de ani ai săi, Viorel Chinezu ne „bate" 
pe toțL Mulțumesc, tovarășe Chinezu. 
Pentru ce m-ai învățat, pentru ce ai dat, 
pentru cum ai muncit, pentru exemplul 
oferit — o viață trăită în muncă și în 
cinste. Ți-ai crescut înlocuitor. Aș vrea 
ca despre fiecare din noi să se spună cu 
prilejul ieșirii noastre la pensie aceleași 
lucruri frumoase...

»Ne-»l fost ca un tată, Viorel-baci. 
Aspru, dar drept". Așa spun toți : Ștefan ' 
Molnar, Karol Krlszala, Iosif Iașchevici, 
Ion Luca, Dionisie Andrași. Fiindcă Vio
rel Chinezu are două familii : una aca- 
■L, iar alta aici, la mină. La mină are 
„copiii" cei mai mulți. Iar astăzi, fa
milia de la mină, organizația de partid 
și brigada, il mulțumesc. Ii fac chiar și 
daruri — „ca să-ți aducă aminte de noi" 
— după cum spune Mircea Mătăsăreanu, 
secretarul organizației de partid.

— De ce am muncit așa ? Cum să-ti 

«pun. tovarăș» dragă TI Pentru efi n-am 
vrut să mu fac de rușine ; pentru că n-am 
vrut sft-i dezmint pe cei care m-au primit 
in partid. Pentru că au avut încredere in 
mine, iar eu la încredere răspund cu În
credere. Nu pot altfel.~

Adunarea s-a terminat de o oră. Dis
cuția noastră, începută Încă In sală, con
tinuă in timp ca ne îndreptăm spre oraș. 
„Vă rog să mă iertați că am spus nu 
pot...". îl privesc mirat pe Viorel-baci.

— Sigur, n-avețl de unde ști. E prima 
dufă cind 11 aud pe tovarășul Chinczu 
spunînd „nu pot" — intervine lăcătușul 
Ion Predoșanu. care participa la discuția 
noastră. în brigada tovarășului Viorel 
Chinezu cuvintele „nu pot" și „e greu" nu 
<-au auzit niciodată. Vă spun eu asta, el 
n-o să spună...

— De ce nu pot altfel T Vă apun : pen
tru că eu i-am crezut din prima clipă pe 
comuniști. De ce i-am crezut ? I-am cre
zut pentru că ne-au spus că sîntem sin
gurii capabili să ne construim o viață 
nouă. Nu ne-au mințit. De la comuniști 
am învățat că nu există „nu pot" și „e 
greu". Cred In partidul comuniștilor. 
Spune adevărul. Nu-ți ascunde că e greu. 
Iți arată cum trebuie să muncești. Șl, mai 
ales, îți arată de ce trebuie să mun
cești.- Partidul m-a făcut pe mine om. 
Asta convinge...

— Cum să nu te convingă T Parcă nu

mai pe tine te-a făcut om ? Eu sint de pe 
aici, au venit și ne-au spus : Predoșanu, 
avem nevoie de oameni la Bumbești-Li- 
vezenl, vii ? M-am dus. Acolo am învă
țat ce este munca, ce înseamnă să fii om, 
să știu pentru cine muncesc. Vă spun 
drept, mi-a mers la inimă îndemnul tova
rășului Ceaușescu rostit In fața lucrăto
rilor din domeniul ideologiei de a nu 
precupeți nimic pentru apărarea cuceriri
lor noastre revoluționare. Avem ce apă
ra. Am venit la mină din 1952, cum am 
terminat armata. De atunci muncesc aici. 
Sub ochii mei s-au transformat toate. 
Mina, strada, orașul, oamenii. In 1948 erau 
doar două blocuri în Lupeni. Acum aici 
nu le poți număra. Și nu numai aici. La 
Uricani, la Petrila, la Vulcan — la fel. 
Cind am venit aici se ciștiga 19 lei pe 
post. Acum se ciștigă 97 lei. înainte, pe 
strada asta, dacă găseai ici-colo un apa
rat de radio. Astăzi, uitați-vă, lipsește an
tena televizorului de pe vreo locuință ? 
Nu. E altă viață, mai frumoasă, mai bună. 
Avem ce apăra. Astea sint fapte, iar pe 
om îl convingi cu fapte, nu cu vorbe. 
Astăzi strada singură convinge...

— Nu numai strada. Cind vezi că mun
ca ta e recunoscută, cind simți că oamenii 
te iubesc, cind știi că în continuare îți 
este asigurată o viață curara, frumoasă, 
nu poți să nu te convingi încă o dată — 
adaugă Viorel-baci. M-ațl întrebat cum 
formăm noi convingerile comuniste. Apoi 
așa le formăm, cum ați văzut Și acolo, 
în adunarea generală a comuniștilor, for- 

Aici muncesc...

mfim convingeri. Adunarea aste școala, 
iar partidul ne este profesorul. Șl nu nu
mai in adunarea generală. Dacă mal slațl 
pe la noi, o să vedeți...

Intrăm in mină, într-un cărucior trac
tat de o minusculă locomotivă electrică, 
prin galeria principală de la Lupeni. 
Ne Însoțește Ion Raczek, secretarul comi
tetului de partid. Zgomotul vagonetelnr 
este reverberat de pereții ale căror ar
cade sint sfișiate, la intervale regulate, 
de petele de lumină galbenă ale becurilor 
electrice. Coborlm. Ne îndreptăm spre 
gura unul puț orb a cărui „colivie" ne 
coboară pină la orizontul 480. 'J'inta noas
tră este situată do fapt Intre orizontul 
480 și 440, undeva pe la mijloc, în inima 
muntelui, acolo unde mi s-a spus că lu
crează brigada lui Petre Constantin, Erou 
al Muncii Socialiste.

Străbatem kilometri întregi de galerie, 
suim, coborlm, traversăm și, in sfirșit, 
ajungem. Sintem în punctul care In no
menclatorul tipografic al minei poartă de
numirea de „abatajul frontal III-Est, 
sectorul IV". Ti găsim aici pe Petre Con
stantin, alături de cei 80 de ortaci ai 
săi cu care taie, armeazft, pregătește pen
tru pușcare un front larg de 115 m. De 
aici, din adincurl, Petre Constantin tri
mite zilnic la „îl" 850 tone cărbune. 
E același om care anul trecut a dat țării 
6 000 tone cărbune peste plan.

— Cum formăm noi aici convingeri co
muniste ? Muncind. In timp ce muncim. 
In timp ce Învățăm. Șl eu, cind am ve
nit aici, am fost ajutat. N-am uitat Con
vingerile le capeți muncind. Nu mă refer 
numai la ceea ce vedeți că facem aici, 
în mină, adică la muncă fizică. Sigur că 
și la asta. Dar, mai ales, mă glndesc la 
munca politică. Tovarășul Ceaușescu are 
dreptate cind ne arată că munca po
litică trebuie să acționeze hotărit îm
potriva oricăror manifestări de in
disciplină. Noi aveam — mai avem 
uneori șl azi — greutăți în atra
gerea oamenilor la munca din mină. Mi
neritul e meserie frumoasă, meserie de 
bărbați adevărați. La noi ae știe una : 
munca e muncă. Chiar și eu, mai înain
te, eram mai rigid. Dacă venea cineva 
și nu se Încadra in disciplină, gata — îi 
spuneam să plece. M-am convins eu că 
nu e bine așa. Acum, de vreo zece ani 
încoace, dacă vine unul nou la mine în 
brigadă, apoi nu mal pleacă. Cum fac ? 
Nu-1 dau unde-i mai greu, nu-i vorbesc 
urit. îi dau o muncă mai ușoară : la 
buncăr, la scule. începe să se obișnuiască. 
Cind văd asta, îl dau Ia un miner serios, 
îi arată ce știe, am grijă să fie plătit co
respunzător. După șut, la dușuri, îl In- 

treb i tu ce fAci wear» T Cite clase al ? 
N-ar fi bine să continui ? Și merge. Se 
convinge el că din muncă vin toate sa
tisfacțiile ; și din cinste ; și din învăță
tură. Așa am procedat cu Gheorghe Ma
rinescu, acum vreo șapte ani. Acum e în 
ultima clasă de liceu, cel mai bun la 
matematică. Cu citva timp In urmă. Ion 
Riclu, vagonetar, nu prea se ținea de 
treabă. Venea și pleca cind voia. Nu 
l-am repezit. Am discutat cu el. Astăzi 
e miner așezat. Cred că • bine așa. Și 
asta este muncă politică...

La Ieșirea din mină, secretarul comite
tului de partid, Ion Raczek, îmi arată 
două panouri mari : de fapt sint două 
vitrine pe care stă scris, alb pe negru : 
„Așa da" și „Așa nu". Pe polițe — eșan
tioane din producția diferitelor brigăzi. 
Calitatea cărbunelui extras e apreciată 
clar și răspicat : „așa da" șl „așa nu“.

— Să vedeți cum vin la mine cei care 
sint expuși la „așa nu" și se roagă să 
nu-i mai facem de rlsul ortacilor. Este șl 
asta muncă politică...

— Acum, mal ales după propunerile fă
cute de tovarășul Nlcolae Ceaușescu, am 
activizat șl mai mult formele muncii po
litice de masă — tml spune Ștefan Popa, 
secretar al Comitetului orășenesc Lupeni 
al P.C.R., cu care mă îndrept spre „Pre- 
parația cărbunelui" din localitate.

— Gazeta satiri'-* "ste una dintre for

mele de combatere foarte eficientă • stă
rilor de lucruri negative. Un exemplu : 
aveam șl noi aici, la funicular, un tînăr 
care avea o comportare șl o ținută nu 
prea demnă de un miner. Am discutat cu 
el. Inutil. Am recurs atunci la gazeta sati
rică. N-a suportat ; s-a schimbat mult de 
atunci — ne spune Florea Oliviu, pre
ședintele comitetului sindical de la „Pre- 
parație".

— Măsura este Intr-adevăr eficientă — 
na declară Oros Vasile, prim-secretar al 
Comitetului municipal U.T.C. Petroșani. 
Pentru a forma convingeri comuniste nu 
este Insă suficient. Ceea ce ne preocupă 
acum este 6ă rupem cu modul nostru 
mai vechi de a trata munca politico- 
ideologică global, „în mare". Propunerile 
tovarășului Ceaușescu ne-au făcut să re
flectăm serios la tot ceea ce am făcut 
plnă acum și la ceea ce vom face în 
continuare. Majoritatea dintre cei 16 000 
uteciști de a căror activitate răspundem 
activează in întreprinderi și tn școli. 
A convinge astăzi pe un tînăr să lucreze 
și să trăiască In chip comunist- e lucrul 
cel mai important. Sintem permanent 
sprijiniți și îndrumați de către comitetul 
municipal de partid, dar nu-i prea ușor. 
A sădi convingeri în sufletul unui tînăr 

înseamnă »A fii tu tn primul rînd un bun 
educator — motiv pentru care întreaga 
noastră preocupare este orientată către 
perfecționarea activului cu care lucrăm. 
Prin activ, cu forme și mijloace specifice 
fiecărei categorii de tineri, pătrundem 
apoi către individ. Concret : secretarii 
noștri sint toți incluși în învățămintul de 
partid ; celorlalți tineri li ap indică bi
bliografia respectivă și apoi, in funcție de 
forma sau cercul unde activează, sint an
trenați in discuții pasionante despre so
cietate, muncă, răspunderi, învățătură, că
sătorie, viață de familie ; un loc deosebit 
ocupă la noi activitatea desfășurată in di
recția cultivării la tineri a atitudinii co
muniste față de muncă și combaterea 
fermă a tendințelor de parazitism. Am 
organizat intilnlri ale tinerilor cu activiști 
ai partidului, cu luptători din ilegalitate.

— Nici nu se poate altfel. A sădi la ti
neri, acum și aici, convingeri comuniste 
înseamnă a apropia de noi atit de mult 
doritul „atunci și acolo", societatea co
munistă — ne declară Clement Negrul, 
prim-secretar al comitetului municipal de 
partid. Am obținut realizări însemnate in 
economie, în standardul de viață al celor 
peste 142 000 locuitori al municipiului 
nostru : români, maghiari, germani, 
sub conducerea organizațiilor noastre de 
partid, au depus și depun o muncă ce ia 
adesea înfățișarea eroismului pentru a 

îndeplini cu cinste sarcinile ce ne revin 
nouă, celor care lucrăm in Valea Jiului ; 
sarcini din partea partidului șl a țării. 
Lucrez ca activist la Petroșani de 11 ani. 
întotdeauna a fost așa. Rolul conducător 
al partidului 6-a făcut simțit din plin în 
toate 
litice, 
S-au 
forme 
care-și dovediseră eficiența. Acesta 
motivul pentru care și noi, cei de aici, a- 
preciem în mod deosebit propunerile se
cretarului general al partidului nostru, 
propuneri care reprezintă nu numai un 
program concret, magistral întocmit, cu 
privire la ceea ce va trebui să facem în 
continuare, dar și un răspuns obiectiv 
la realități actuale. Fiindcă numai așa 
pot fi explicate uriașele transformări Înfăp
tuite de comuniști într-un timp atit de 
scurt : prin profundul atașament al tutu
ror celor ce muncesc față de patrie, de 
partid, față de secretarul său general. Ne 
străduim să făurim șl aici. In Valea Jiu
lui, oameni noi, oameni multilateral dez
voltați într-o societate multilateral dez
voltată. Și de aceea acționăm perseverent 
asupra atitudinilor, comportărilor, men
talităților...

— Mal ales asupra atitudinilor — inter
vine în discuție Ionel Cazan, secretar cu 
problemele de propagandă al comitetului 
municipal. Pentru că — ața cum ne-a a- 
tras atenția secretarul general al parti
dului — omul nu trebuie considerat o sim

plă forță de producție. Munca nu este un 
scop in sine, este un mijloc. Toate efor
turile noastre au fost canalizate spre mo
delarea atitudinilor oamenilor cu care 
lucrăm, pentru crearea unor atitudini co
muniste. E vorba de o atitudine nouă față 
de muncă, față de semeni și chiar față de 
tine. Concret ? Am pornit de la premisa 
că omului, cu deosebire omului nou, nu-i 
este permis să „stea pe tușe" și să con
temple viața. Asta ar însemna un fel de 
autoexcludere din realitatea vie a prezen
tului. Menirea omului este să răspundă 
„prezent" aici și acum. Cum am pro
cedat ? Contactul permanent cu oamenii 
este o condiție sine qua non, mai ales 
pentru un activist de partid. Și azi, mai 
mult ca oricind, toți sintem activiști Nu 
poți soluționa nimic dacă nu pornești de 
la realitate. Iar realitatea n-o poți cu
noaște din birou, ci din contactul cu oa
menii. Acordăm multă considerație pro
punerilor oamenilor, facem tot ce depinde 
de noi in vederea asigurării cadrului ne
cesar pentru stimularea criticii și auto
criticii, încredințăm sarcini concrete fie
cărui membru de partid șl dăm ajutorul 
necesar îndeplinirii lor cu succes, folo
sim învățămintul de partid șl, In primul 
rind, așa cum ați văzut, adunările gene
rale pentru stimularea glndiril fiecăruia ; 
fiindcă gindirea, filtrarea Ideilor și fapte
lor prin propriul mod de a Înțelege al 
fiecăruia joacă un rol determinant. ' 
multe de spus în acest sens...

Intr-adevăr, multe, foarte multe, 
păcate, spațiul nu permite nici măcar în
șiruirea tuturor răspunsurilor celor cu 
care am discutat. Redăm succint Încă dte- 
va dintre răspunsurile cele mai semnifi
cative la întrebarea : cum formați convin
geri comuniste ?

Prof. Ion Poporogu, director la Muzeul 
mineritului : „Organizăm conferințe, sim
pozioane, expoziții itinerante cu cele mai 
reprezentative exponate ale muzeului 
nostru. A forma convingeri comuniste în
seamnă și a acorda elementului emoțlo- 
nal-afectiv ceea ce i se cuvine. Tot ceea 
ce expunem ne străduim să corespundă 
acestui deziderat. Simpozioane ca : „Mar- 
xism-leninismul și construcția socialismu
lui in România", conferințele din ciclul 
„Momente și documente privind lupta 
maselor din Valea Jiului împotriva ex
ploatării capitaliste", „Congresul al X-lea 
al P.C.R.", precum și altele, au fost pri
mite șl urmărite cu deosebit Interes. Este 
neîndoios că asemenea manifestări con
tribuie la formarea de convingeri înain
tate".

Vintllă Constantin, maistru miner la 
Lupeni : „Pentru formarea unor convin
geri comuniste ferme consider că este 
foarte important ca, ori de cite ori se 
ivește posibilitatea, noi, cei care am cu
noscut bezmeticia vechii orînduirl, să fa
cem cunoscute tinerilor, prin evocarea 
propriilor noastre amintiri, pagini din is
toria luptei susținute de mineri, să-i du
cem să privească urmele gloanțelor car» 
mai sint vizibile și azi, aici, la mină".

Prof. Simion Părăian, director al liceu
lui din Petroșani : „Convingerile încep să 
se formeze în familie, se dezvoltă In școală 
șl se fixează In viață. Legătura cu familia 
și Întrajutorarea reciprocă este baza for
mării caracterului. Acordăm o deosebită 
atenție orelor de dirigenție și lecțiilor de 
istorie. A forma convingeri comuniste în
seamnă și a dezvolta In sufletul elevilor 
patriotismul. Iar fără istoria partidului șl 
a patriei un astfel de lucru este Impo
sibil".

Pictorii Victor Sylvester șl Ion Cîrjol, 
membri al U.A.P., filiala Petroșani : „Ne 
străduim ca prin arta noastră să „decu
păm" cele mai pregnante, cele mai con
vingătoare aspecte ale vieții noastre, În
deosebi lupta, munca, viața minerilor din 
Valea Jiului".

Lector univ. Aurel Suclu, Institutul de 
mine—Petroșani : „Folosim diferita mij
loace pentru a forma convingeri comu
niste studenților institutului nostru. Pă
cat că nu toate cadrele didactice înțeleg 
să sprijine procesul acesta de excepțio* 
nală Însemnătate și lasă uneori totul pe 
„umerii" catedrelor de științe sociale".

Ne oprim aici, deși multe sînt aspectele 
care dovedesc preocuparea atit a educa
torilor, cit și a educaților, pentru 
consolida prin fapte convingerile.

...L-am ascultat pe Viorel-baci. 
rămas mai multe zile printre locuitorii 
Văii Jiului. Acum, la sfirșit, gîndesc că 
bătrînul avea dreptate : „Partidul no 
este profesorul". Partidul este profeso
rul țării întregi. Profesorul 6ub îndru
marea căruia căpătăm convingeri fiindcă 
argumentele aduse sint fapte. Fapte care 
— cum spun minerii — „înlătură sterilul 
din viață, din oameni". Fapte care trans
formă șl ne transfonhă. Fapte care cli- 
vează conștiințele, în căutarea cristalului 
pur al omeniei. Fapte care conferă, prin 
autenticitatea lor, dimensiuni noi — pe 
măsura zilelor ce le trăim — procesului 
de educație comunistă. Iar astfel de fapte 
își evidențiază forța lor de șoc prin tot 
ceea ce realizează acești oameni. Comu
niștii Văii Jiului dovedesc că pot fi și pro
fesori. Profesori de etică comunistă.
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Aspectele propagandistice ia car* 
Intenționez să mă opresc, măcar 
in trecere, sint strlns legate de sar
cinile educaționale sporite ale aoci- 
et.'tn noastre și de metodologia e- 
laborărij lor practice.

Am lost întrebat, de citeva on tn 
săptăminile din urmă de către unii 
oaspeți ai noștri străini, cei mai 
mulți cu sinceritate, dacă e cazul 
sâ acorde credit diverselor persoa
ne care fac speculații pe marginea 
modului in care se abordează as
tăzi la noi chestiunea educației si 
culturii revoluționare. Multe specu
lații personale despre ..revoluție" si 
„cultură" fac de la o vreme deliciul 
verbal al unor cercuri de intelectu
ali la modă din țările capitaliste 
In cazul acesta, in ceea ce prives'c 
România, s-ar fi exprimat unele 
temeri, de ,.intoarcere la trecut" 
(in sensul de Întoarcere la laturile 
negative ale unui trecut mal înde
părtat, li X-H-.......................
ca o atitudine de 
minată de o așa- 
zisă reconsiderate 
a pozițiilor noas
tre politice stabi
lite ; iar altele, 
despre „o schim- 
□are“ fundamen
tal nouă față de 
direcția tezelor 
noastre de bază 
de pînă acum, 
care ar pune în 
chestiune și re
lațiile dintre cu’- 
tura românească 
si alte culturi na
ționale.

Răspunsul nos
tru la astfel 
presupuneri 
surde a fost dat, 
cu toată fermita
tea și cu o adre
să precisă, in 
chiar finalul ex
punerii tovară
șului Nicolae
Ceaușescu la con
sfătuirea activu
lui de partid din 
domeniul ideolo
giei, din care nu 
fac decit să citez : „nu este vor
ba de întoarcerea la nici un fel de 
trecut".„ „vor fi amarnic dezamă
giți acei comentatori străini care în
cearcă sâ vadă in aceste măsuri ex
presia unei slăbiri a societății noas
tre socialiste, sau a partidului nos
tru. cit și acei care scriu că se va 
recurge la masuri administrative in 
activitatea ideologica. Nu, domni
lor. măsurile pc care le luăm pen
tru ridicarea rolului activității edu
cative sint o dovadă a forței orin- 
duirii noastre socialiste, a tăriei ?i 
unității partidului nostru comunist

De asemenea, s-a arătat în ter
meni fără echivoc că n-a fost nici o 
clipă vorba și nici nu poate fi vorba 
de vreo „noutate senzațională" și cu 
atit mai puțin de vreo „schimbare 
fundamentală" față de documentele 
de partid publicate și cunoscute de 
toată lumea, de ani de zile : „In fond, 
ceea ce noi discutăm astăzi sint pro
bleme izvorîte din hotăririle Congre
selor al EX-lea și al X-lca ale parti
dului. Ceea ce este nou, insă, este 
faptul că punem cu toată hotărirea 
problema luării măsurilor necesare 
pentru înfăptuirea in viață a acestor 
hotâriri". „De aceea le recomand to
varășilor să citească pasaje din docu
mentele acestor congrese, cit și cu- 
vintare3 ținută Ia ultima intilnire cu 
creatorii de artă pentru câ acolo am 
spus tot ceea ce aș dori să spun și as
tăzi".

Este clar, domnilor ? mi-aș per
mite să intreb la rindul meu.

In continuarea dialogului cu ami
cii și colegii noștri mai puțin infor
mați, nu mai rămine decit să preci
zăm că nici un activist din dome
niul ideologiei și al activității poli
tice și cultural-educative din Româ
nia n-ar putea să se „Întoarcă" spre 
nu știu ce practici sau mentalități 
sectare și conservatoare privind va
lorile culturii noastre naționale și 
ale culturii altor popoare. ale 
artei clasice și moderne. Apreciem 
și trebuie să folosim tot ceea oe 
este valoros, bun, in trecutul nos
tru. dar trebuie să pretindem ca 
astăzi in țara noastră să se creeze 
de pe pozițiile noastre, comuniste, 
fără nici un rabat de la nivelul ar
tistic superior pe care l-am atins in 
tot acest lung răstimp.

In relațiile noastre culturale cu 
străinătatea n-a intervenit nici o 
„schimbare". Și nu e rostul acestor 
rinduri să reconfirme programe, a- 
ranjamente și acorduri o dată stabi
lite’ Dar nici in detaliul acestor 
schimburi și achiziții, pe plan ne
comercial sau comercial, privind 
cartea străină, sau filmul, sau alte 
opere de artă și de cultură, nu există 
vreo modificare de criterii față de 
linia trasată de congresele și docu
mentele partidului nostru, față de 
gindirea noastră internaționalistă, 
față de umanismul nostru socialist. 
Prețuim și popularizăm in țara noas
tră valorile progresiste ale tuturor 
națiunilor, după cum respingem tot 
ce le contrazice, o dală cu atitudi
nile de ploconire, de servilism față 
de tot ce vine de „dincolo", tendin
țele de a prelua fără discemâmint 
orice idei și curente, la modă prin
tre „revoluționarii" de cafenea, pro
vincialismul și complexul de infe
rioritate.

Cîțiva dintre noi au asistat, de 
pildă, cu stupoare, mai anii trecuți, 
in cadrul unei intilniri, la ieșirea pro
vincialistă a unul (nu prea) tinăr 
prozator care se plingea că scriind 
in limba unei țări mici, adică limba

la abuzuri, la ilegalități).
1 -- J conjunctură deter-

română, nu poate ajunge destul de 
repede la celebritate mondială, cum 
ar fi fost dacă ar eerie intr-o limbă 
„de circulație", conchlzind că limba 
lui „e o închisoare"... Noi avem, din 
păcate, snobi cărora Io e 
rușine să 
lor, spunea tovarășul ...........
Ceaușescu. In fața unor asemenea a- 
titudini nu te poți împiedica să re
marci că $1 asta face parte din noțiu
nea de „ploconire" dinaintea a tot 
ceea ce este străin. Și conducătorul 
partidului vine iarăși cu precizarea : 
„Nu vreau să fiu rău înțeles. Noi sîn- 
tem pentru învățarea limbilor străine, 
aceasta este o necesitate ! Sintem 
insă împotriva ploconirii în fața a <«»<• 
ceea ce este străin, a înjosirii pro
priei limbi, a propriei națiuni. Sini 
două lucruri distincte''.

O dată mai mult, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu ne invită să înțelegem, 
exact și în profunzime, concepția 
partidului nostru despre relațiile 
dintre națiuni : „este necesar să dez-

. _ __ _ oarecum 
vorbească limba poporului 

Nicolae

mal îndepărtat falsificatori al Ideo
logiei |i democrației socialiste au 
comis abuzuri ți ilegalități punlnd 
cinstei ți talentului pumnul In gură. 
(Deși este pe dueft, sugrumarea cri
ticii juste mal supraviețuiește prin 
citeva locuri, in redacții, in birouri, 
in unele inlreprinderi și ministere). 
De aceea, problemele umanismului 
și democrației socialiste nu e sufi
cient numai sft le afirmăm c« atare, 
el trebuie să le tratăm șl teoretic, 
sft elaborăm tezele dezvoltării și a- 
flrmărli lor in viață, la fel cum ? 
timpul să tratăm problema rolului și 
a poziției comunistului in societate.

In continuare aș observa faptul 
că raportul dintre idei și oameni, așa 
cum trebuie să apară in spiritul re
centelor documente de partid, a fost 
uneori unilateral și greșit Înțeles do 
către unii responsabili cu politica 
culturală care, a doua zi după con
sfătuire, au scos de pe ecranele ci
nematografelor, pe Ungă unele peli
cule comerciale proaste, toate fil-

RAPORTUL

de 
ab-

t

unii „șefi de grupulețe" constituite 
în „feude lucrative", sau simpli 
snobi șl impostori individuali, au de
naturat libertatea cugetului și demo
crația noastră socialistă, ca să ne 
pună azi In situația de a-i întreba 
fără menajamente : dar pentru asta 
ne-am bătut noi cu politica, arta și 
cultura burgheză în trecut ? Ca sa 
asistăm nepăsători astăzi la reîmbur- 
ghezirea cile unuia ? Aș putea cita 
chiar exemplul unui asemenea per
sonaj cu apetituri de chiverniseală, 
care, pretlnzînd pentru bucățile sale 
niște drepturi de autor colosale — 
ba chiar să-i fie plătite de-n drep
tul in dolari — încerca să-l convingă pe 
trimisul Finanțelor că ar fi Impru
dent sft-1 readucă la ordinea normală 
a lucrurilor. Despre asemenea per
sonaje, Caraglale ar fi spus că ,,și-au 
pierdut uzul rațiunii'*. Dar ai noștri 
au dat din umeri șl l-au lăsat in pla
ta... domnului, deoarece cazul nu este 
tipic, bineînțeles.

cinema
CRONICA INTERNA

(Urmare din paf. I)

DINTRE IDEI SI OAMENI
PE FUNDAMENTUL

PRINCIPIALITĂȚII COMUNISTE
puncte de vedere

batem mai serios raportul Intre na
țional și internațional, mai ales ca in 
legătură cu aceste probleme circulă 
tot felul de confuzii, se pun in cir
culație tot felul de idei greșite. Noi 
trebuie și aici — pe plan teoretic, 
principial — să aducem claritate in 
ceea ce privește rolul națiunii, al 
factorului național, interdependența 
intre național și internațional, condi
ționarea reciprocă a acestor doi fac
tori fără de care nu se poate asigura 
mersul înainte. Să tratăm, de ase
menea. problema internaționalismu
lui proletar în spiritul liniei stabi
lite de Congresul al X-lea al parti
dului nostru — și s-o tratăm deschis, 
cu claritate".

Mi se pare că. intr-adevăr, despre 
diversele speculații ce ar fi circulat 
in legătură cu raportul dintre noile 
măsuri și relațiile culturale, replica 
este cu desăvirșire clară, ca șl situa
ția de fapt la care se aplică.

Revenind acum la alte chestiuni 
de fond ridicate in timpul consfă
tuirii, ■ ’ • ’ ’
unul 
străini 
de _____
pentru ca fiecare tinăr să fie educat 
și pregătit pentru viață, cu respect 
pentru munca productivă. Pentru 
unele exemple negative m-am jenat 
să citez o amară ironie a Iui Ion 
Ghica de pe vremea cind le spunea 
contemporanilor săi mic-burghezi 
să-și trimită întîi odraslele la 
„munca artisanală", că meseria e 
brățară de aur, ca-n toate țările ci
vilizate. Intr-o țară socialistă, ifosele 
ciocoiești ale birocraților și ale tine
rilor falși intelectuali, ca și ale 
unor familii ce le tolerează, apar ca 
o mentalitate înapoiată, mic-burghe- 
ză, față de care trebuie să luăm po
ziție publică, să facem din ea o pro
blemă a întregii societăți. (Avem 
de-altminteri și niște autori mic-bur- 

...................... literatură burgheză, 
româ-

trebuie 
dintre 

nu t 
măsurile

» să declar că nici 
interlocutorii mei 

a-a arătat surprins 
ce se preconizează

ghezi de mică 
care au uitat cum se zice pe 
nește la greblă, după ce au făcut, 
in contul literaturii române 
liste, un voiaj la Paris...).

In sfirșit, unii se întreabă pentru 
ce este necesară întărirea conducerii 
și Îndrumării de către partid a în
tregii vieți cultural-artistice din pa
tria noastră. Ce s-a schimbat ?

Aici, in special aici, nu vreau să 
repet cauzele unor micro-climate de 
mandarinat cultural din „burgurile 
putrede" ale profitorilor democrației 
noastre, asemănătoare, pe vremuri și 
intr-altfel, mediocrației proletcultiste. 
Și oricine înțelege că nu mă refer aici 
la conștiințele artistice și la talentele 
autentice care se frămîntă să-și tra
ducă nobila viziune despre om și 
lume, in cea mai pură expresie.

Spre deosebire de oricare altă orin- 
duire istorică, cea socialistă nu poate 
fi concepută decit in ambianța edu
cației. culturii și artei. Schimbul de 
opinii, confruntarea ideilor noi este 
utilă și necesară dezvoltării societății 
noastre, promovării spiritului ei de
mocratic biruitor.

Raportul intre idei și oameni a 
înregistrat însă, in unele sectoare ale 
activității noastre, momente de ab
sență sau de rutină funcționărească, 
în care vocea demagogică a libera
listului de carieră a reușit uneori să 
intimideze modestia comunistului de 
bună credință, după cum in trecutul

socia-

mele „cu probleme", lăsind sălile 
pustii în dosul afișelor cu niște filme 
răsuflate, îndeobște fără mesaj și 
artă. însăși televiziunea noastră ne-a 
surprins, programind anapoda pe 
„micul ecran" desene animate pentru 
copii, la orele cind copiii cuminți 
erau de mult adormiți in pătucul lor 
nevinovat. Am avut și eir recent 
experiența unui articol intr-o revistă 
care nu mi-a acceptat, dintr-o evi
dentă îngustime politică, paragraful 
in care afirmam că „arta comunistă 
respinge dogmatismul și mediocrita
tea...". De ce reamintesc aceste lu
cruri ? Pentru că s-ar fi schimbat 
ceva în fondul problemei ? Nu ! 
Pentru că cu aerele lor confuzionate, 
unora li se pare că aud de proble
mele acestea pentru prima dată. 
Aceasta arată că nu le-am clarificat 
pină la capăt și nu am făcut ca 
unii oameni, care au rolul de a-i 
educa pe alții, să înțeleagă lucruri 
elementare care constituie, așa cum 
s-a mai spus, „A.B.C.-ul socialismului 
științific".

Schimbarea este însă de altă na
tură : trecem la organizarea pe baze 
noi a muncii de partid într-un sec
tor, sau într-o serie de sectoare, 
unde nu au fost corect înțelese me
todele educației comuniste, sau nu 
au fost aplicate cu suficientă con
secvență. Iar exemple se găsesc fără 
dificultate în chiar grădina noastră, 
a celor de toate vîrstele și de toate 
profesiunile, alături de altele, din 
sindicate, organizații de partid etc.

Și-acum să ne întoarcem și să pri
vim cu luciditate dincotro și cind s-a 
produs neglijarea, în unele cazuri, a 
principiilor noastre atit de clar ară
tate. Cind, anume, domnilor, care vă 
place să vă închipuiți că partidul șl 
clasa muncitoare au preferințe pen
tru simplismul cultural și educația 
semidoctă ? Atunci cînd Congresul al 
X-lea a eliberat talentul șl Ideile 
luminoase ale patriotismului socia
list din inerția strimtă și de dema
gogia citatomană. Hotărit, nu I A- 
tunci cind, pledînd pentru au
tenticitate și pentru legătura cu 
izvorul popular, partidul a desființat 
teoria „metodei unice" și a oferit 
literaturii, muzicii, artei plastice și 
arhitecturii noi, spațiul infinit al 
fanteziei creatoare, pe măsura tezau
rului milenar al culturii naționale, a 
timpului modern și a inteligentului 
nostru popor attt de talentat și de 
sensibil la frumusețe ? Desigur că nu.

Dar și eu și alții putem da exem
ple negative despre felul in care

S-a manifestat, 
deci, la unii, foar
te puțini, dintre 
oamenii de artă și 
cultură o greșită 
Înțelegere a spri
jinului partidului 
nostru pentru 
promovarea spi
ritului novator, 
creator, pentru 
Înlăturarea in- 
chistării in gin- 
dire, a viziunilor 
schematice, dog
matice, a tendin
țelor de a înlo
cui munca poli
tică de convin
gere, vie, tovă
rășească, cu spi
ritul funcționă
resc administra
tiv. Este evident 
— așa cum s-a 
arătat pe larg și 
la consfătuire — 
că niciodată con
ducerea partidu
lui nostru nu a 
confundat lupta 

împotriva acestor racile, ■ pentru 
dezvoltarea gîndirii creatoare, cu 
slăbirea fermității șl principialității 
comuniste, cu atitudinile călduțe, to
lerante față de ideologia străină de 
clasa noastră muncitoare, față de po
zițiile și mentalitățile înapoiate, 
reacționare.

Același lucru l-avem de spus șl în 
aria mai largă a filozofiei, a istoriei 
și criticii literare și de artă : mili- 
tind contra viziunilor simpliste, vul
garizatoare asupra marxismului, pen
tru o largă receptivitate față de 
ideile ce propulsează progresul, în 
gindire, in știință, in arte, pentru 
lărgirea contactului și a dialogului 
cu alte curente de gindire, partidul 
nostru nu a înțeles și n-a acceptat 
niciodată viziunea demisiei și dezer
tării de la concepțiile noastre funda
mentale, tocirea spiritului critic in 
sfera confruntărilor și a schimbului 
de opinie, ci, dimpotrivă, a subliniat 
necesitatea promovării spiritului mi
litant și ofensiv in explicarea și 
apărarea pozițiilor ideologice și poli
tice ale României socialiste, pe plan 
intern și extern. Dorința unora de 
a primi cu orice J
complezență in străinătate, însă, cu 
prețul tributului lor iresponsabil la 
teoria „coexistenței pașnice dintre 
ideologii", reprezintă o dovadă a lip
sei de patriotism, încă o probă a 
acelui reprobabil complex de inferio
ritate despre care am mai vorbit.

Am ținut să intervin in această 
amplă dezbatere din care cine are 
urechi de auzit trebuia sâ audă ade- 

. vărul, pentru a pleda cu fermitate 
și energie in vederea aplicării dia
lectice și nuanțate, juste și inteli
gente, a măsurilor preconizate, fără 
„ochelari de cal" și fără compromi
suri, fiindcă, în primul rînd, nu ne 
putem întoarce la trecut, deoarece 
tocmai despre acest trecut am vorbit 
plnă acum, îl criticăm și sintem 
hotărîți să nu mai admitem aseme
nea stări de lucruri.

Deci, in noile relații dintre ideile 
și oamenii noștri de artă și cultură, 
urmăm intru totul aprecierea poziti
vă și vizionară a șefului partidului, 
care reafirmă, în auzul tuturor, că 
nu este vorba de întoarcerea la nici 
un fel de trecut, ci este vorba de a 
deschide o' cale mai largă spre vii
tor, calea spre viitorul comunist al 
poporului nostru, și sintem hotărîți 
să facem totul ca mijloacele de educa
ție ale societății noastre să servească 
acestui scop, cel mai uman și cel 
mal democratic scop din lume la 
care poate adera un cetățean al 
României de azi.

preț aplauze de

Mlhnea GHEORGHIU

8.30 Deschiderea emisiunii. Sport 
șl sănătate.

9,00 Matineu duminical pentru 
copil. Ex-Terra '71. Finala pe 
țara a concursului de con
strucții tehnice pentru pio
nieri șl școlari.

10.15 Viața satului.
11.15 Simfoniile Iul Beethoven. Pe 

culmile Simfoniei a IX-a 
(părțile III și IV). Interpre
tează orchestra și corul Ca
pelei de Stat din Dresda, co
rul de copil al Filarmonicii 
din Berlin. Dirijor : Kurt 
Mazur.

12.00 De strajă patriei.
12,30 In reluare, la cererea tele

spectatorilor. Selecțlunl 
opereta „Liliacul" de 
Strauss In interpretarea an
samblului Operei Române din 
București.

13,00 Emisiune în limba maghiară. 
Din cuprins : De ziua mine
rilor ; însemnări săptăminale 
de Mlkd Ervin ; „Itinerarul 
muncii" — reportaje din Va
lea Jiului ; Muzică ușoară cu 
Cabriela Zelttz ; Dialog cu 
acad. prof. Jancso Elemer ; 
Program pentru copil.

1.30 Postmeridian. Sport : Concurs 
internațional de gimnastică 
artistică. înregistrare de la 
Sofia ; Box ; Polonia—S.U.A. 
Aspecte înregistrate de la 
Varșovia.

18.15 Magazin. Din cuprins : După

din 
J.

14.

• Brigada Diverse In alert* : PA
TRIA — 9; 11,30; 14; 18,30; 19;
21,16, GRADINA DOINA — 20.15, 
BUCUREȘTI ‘ -------
16,30; 18,45; 31.
• Un loc pentru
CAPITOL — fl; 11; . . ... __
21, la gradină — 20; 21,45, FAVO
RIT — 9,16; 11,30; 13.30; 18; 18,18;
20.30,
a Detașamentul roșu de femei : 
CENTRAL — 10; 13; 16.30; 20.
• Floarea soarelui : SCALA — 
10,30; 13,45; 16; 18,45; 21,15, MO
DERN — 0,45; 11; 13,30; 16; 13,30; 
20,45, la grădină — 20, TOMIS — 
10; 12,30; 15.30; 18, la grădină —
20.30, GRADINA SELECT — >0.
• întoarcerea Sflntului Luca : 
LUCEAFĂRUL — 9; 11,1»; 13.30; 
16; 18,30; 21.
• TI cunoașteți pe Urban T i LU
MINA — 9—16 In continuare ; 
10,15: 20,30.
• Lănțlșoare verși : TIMPURI
NOI — 0—20 In continuare.
• Săptămînă nebunilor : EXCEL
SIOR — 9; 11,15; 13,30; 16; 10,15;
20.30, GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 10,15; 20,30, FLAMURA — 9; 
11.15; 13,30; 16; 10,15; 20,30.
n Secretul planetei maimuțelor : 
FESTIVAL — 9; 11,15; 13,30;
10,30; 21. la grădină — 20,15, 
ROVIAR — 9; 11,15; 13.30;
18,30; 20,45, MELODIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45.
• Dispariția Iul Timo : MOȘILOR
— 15,45; 17,45, la grădină — 20,15.
• îndrăgostiți! : DRUMUL SĂRII
— 15.30; 17,45; 20.
• Cum am declanșat al doilea 
război mondial : RAHOVA — 
15,30; 19,30.
• Cortul roșu i FLOREASCA — 
16; 19.
• Asterix ți Cleopatra ; Circul ; 
Domnul Goe : DOINA — 10; 11,30; 
13.45; 16; 18,15; 20,30.

Haiducii Iul Șaptecai ; Zestrea 
domniței Ralu : CRlNGAȘI — 
15,30; 19.
• Yo - Yo : CINEMATECA (sala
Union) — 10; 12; 14; 16; 18,15;
20.30,
• Turnul de aramă : BUZEȘTI
— 15,30; 18, la grădină — 20,15.
• Al 41-lea : UNIREA — 18; 18,30, 
la grădină — 20,30.
• Sunetul muzicii : LIRA —
13.30, la grădină — 20. POPULAR
— 15,30; 19,30.
• Facerea lumii :
15,30; 18; 20,15.
• Notre-Dame de Paris : ARTA
— 15,30; 18, la grădină — 20,13. 
o Un surîs In plină vară : LA- 
ROMET — 15,30; 17,30; 19,30.
• Greșeala fatală : MIORIȚA — 
10; 12,30; 15; 17,30; 20, BUCEGI — 
15,30; 18. la grădină — 20,15.
A Mayerllng : MUNCA — 16; 
19,15.
a Secretul din Santa Vittoria : 
VITAN — 15; 17.30, la grădină
— 20.
tt în arșița nopți! : DACIA. — 
8,30—20 în continuare.
• Intilnire cu o necunoscută : 
GRIVIȚA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20.30, AURORA — 9; 11.15; 
13,30; 15,45; 18. la grădină — 20,15.
• Ultimul mohican : FLACĂRA
— 15,30; 17.45: 20.
A Un italian în America : CIU
LEȘTI — 15,30; 17.45; 20.
• O floare șl doi grădinari : 
VICTORIA — 9; 12,30; 16; 19,30, 
PACEA — 9; 16; 19,15, PROGRE
SUL — 10; 15; 19.
e S-a întîmplat în recunoaștere : 
ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE
— 15,30; 17,45: 20.
e B. D. Intră în acțiune t VII
TORUL — 15,45; 18; 20.15.
• Prințul negru : VOLGA — ».1B: 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
« FUI „Mari! ursoaice" : FEREN
TARI — 15,30: 17.45; 20.
A Hlbematns : GRĂDINA PAR
CUL HERĂSTRĂU — 20,13.

8; 11,ÎS; 13,30;

îndrăgostiți : 
13; 15; 17; 19;

COSMOS

trlel socialiste. Din perspectiva unor 
realizări ce confirmau superioritatea 
orinduirii noastre aoclaliste, capaci
tatea partidului de a conduce masele 
spre un destin mereu mai luminos, 
s-a glndit și adoptai un vast program 
de lucru pentru întreaga națiune, un 
program de-o excepțională însem
nătate teoretică și practică, care — 
prin definirea etapei de dezvol
tare a țării, clapa făuririi *o- 
cietățlf socialiste multilateral dez
voltate — consacra o nouă realitate 
socială, un moment superior al exis
tenței și strădaniilor noastre spre 
mal bine.

Orizonturile de certitudine șl îm
pliniri deschise de Congresul al 
X-lea al partidului au înflăcărat ma
sele cele mai largi, au dus la o mai 
bună potențare a eforturilor șl dă
ruirii, la mobilizarea națiunii întregi, 
a tuturor oamenilor muncii — ro
mâni, maghiari, germani și de alte 
naționalități — In numele aceluiași 
ideal : propășirea, prosperitatea noas
tră socialistă.

Bilanțul celor doi ani care au tre
cut — ani ce au coincis cu încheie
rea cu succes a unul cincinal, cu tre
cerea Ia înfăptuirea sarcinilor spori
te, cutezătoare ale primului an din 
noul cincinal — constituie o confir
mare deplină a realismului politicii 
promovate de partid, a identității to
tale dintre cuvintul marxist-Ieninist 
ai partidului și aspirațiile profund 
patriotice ale poporului. Bilanțul 
celor doi ani, consecințele multiple 
— in viața economică, socială și spiri
tuală — a orientărilor științifice a- 
doptate la Congres sint o atestare 
strălucită a realității fundamentale a 
vieții noastre, aceea că programul 
partidului se afli înscris definitiv 
in conștiințele și inima poporului, In 
faptele și viața sa.

O ilustrare a acestui adevăr o a- 
flăm în tenacitatea, in entuziasmul 
cu care se Înfăptuiesc obiectivele pro
puse, în succesele cu care oamenii 
muncii au întîmpinat aniversarea a 
doi ani de la Congresul al X-lea, în 
realizările obținute în îndeplinirea 
planului de producție și a angaja
mentelor în cinstea marii sărbători 
a poporului, 23 August, ziua elibe
rării patriei. De pretutindeni, din 
marile citadele ale oțelului și ale 
chimiei, de pe șantierele luminii, din 
fabricile, mereu mai numeroase, 
Înălțate pe teritoriul patriei, lntr-o 
tot mai armonioasă repartizare, so
sesc vești despre succesele ob
ținute, vești ale hărniciei, ale mo
dului concret in care înțeleg 
menii muncii să sprijine 
tica partidului, 
te 
ță, ----------- ------------ --------
noi înșine, despre pasiunea și răs
punderea noastră comunistă. sint 
probe edificatoare ale conștiinței de 
sine a unui întreg popor, ale forței 
pe care o degajă cunoașterea pro
fundă a perspectivelor țării, a con
științei Îndatoririlor patriotice ce ne 
revin pentru ca viitorul gindit cu 
rigoare științifică să devină realitate 
definitivă.

unitar, aprobarea proiectului de De
cret privind navigația civilă a Repu
blicii Socialiste România, a propu
nerilor de modificare a Legii pri
vind controlul provenienței unor bu
nuri ale persoanelor fizice, care nu 
au fost dobindlte in mod licit, a pro
punerilor pentru Îmbunătățirea șl 
completarea prevederilor privind a- 
părarea secretului de stat Ilustrează, 
șl de data aceasta, modul statornic 
in care cele mal diverse problem* 
slnt analizate in spiritul muncii 
și al răspunderii colective, cu con
știința necesității unei deliberări 
principiale.

Șeiința din fl august a Comitetului 
Executiv al C C. al P.C.R. a adus 
totodată încă o dovadă a preocupării 
conducerii partidului, a secretarului 
său general, pentru traducerea in 
faptă a unuia din obiectivele funda
mentale stabilite de Congresul al 
X-lea — ridicarea nivelului de trai 
al populației. Hotărîrea cu privire la 
majorarea alocației de stat pentru 
copii șl îmbunătățirea regimului de 
acordare a acesteia, publicată Ieri 
în presă, constituie încă un exem
plu concret, o dovadă a umanismului 
politicii promovate de partidul și 
statul nostru. La redacție au și sosit 
primele ecouri, primele scrisori. Pu- 
bllcînd o parte din ele in coloanei* 
ziarului no6tru subliniem in fapt o- 
portunitatea unei asemenea hotărlrl.

Școli ale educației

comuniste

teatre
• Teatrul „C. I. Nottara" fla tea
trul de vară „Herăstrău") : Sus 
pe acoperiș... In sac — 20.
• Teatrul Gluleștl (la Arenele 
Romane) : Comedie cu olteni — 20. 
o Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasllescu" (la Teatrul de 
vară „23 August") : Fetele Didi- 
nei — 20.
• Teatrul satlric-muzlcal „C. Tă- 
nase" (la grădina Boema) : Vox... 
Boema — 20.
e Comitetul pentru cultură șl 
artă al municipiului București (la 
rotonda scriitorilor din parcul 
Clșmiglu) : Spectacol de annet și 
lumină — 20,15; 21.

oa- 
să sprijine poli- 
cuvîntul său. Toa- 

aceste vești sint, în esen- 
elocvente confesiuni despre

Totul pentru om, 

pentru bunăstarea 

omului
Și cîte argumente nu ar fi de adus 

In sprijinul acestei afirmații ? Cel 
mai recent dintre ele l-am aflat in 
paginile de ieri ale ziarelor, în rela
tarea Ședinței Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., prezidată de tova
rășul Nicolae Ceaușescu. încă o dată 
am putut constata că la cel mai 
înalt nivel al conducerii națiunii 
sint analizate probleme de majoră 
importanță, că nu există domeniu de 
însemnătate vitală pentru dezvolta
rea societății care să nu se afle în 
atenția celor investiți cu marea răs
pundere de a conduce destinele țării 
și ale partidului. Analiza propuneri
lor privind valorificarea în perspec
tivă a rezervelor de cărbune din Va
lea Jiului, hotărîrea de a se elabora 
un studiu de ansamblu care să per
mită cunoașterea posibilităților de 
valorificare a Întregului potențial al 
bazinului, dezvoltarea sa ca un tot

Din agenda bogată a acestei eâp- 
tămini vom mai reține desfășurarea 
in continuare a adunărilor generale 
ale salariaților, care, prin analiza fă
cută activității din Întreprinderi, a 
procesului de producție si organiză
rii muncii, prin numeroasele și pre
țioasele propuneri pentru perfecțio
narea activității viitoare, s-au afir
mat, pe drept cuvint, ca foruri ale 
maturității și responsabilității mun
citorești.

Se desfășoară, de asemenea, In nu
meroase organizații de partid adu
nările generale destinate dezbaterii 
propunerilor de măsuri privind per
fecționarea muncii politico-ideologic* 
și cultural-educative, adoptate de Co
mitetul Executiv al C.C. al P.C.R. 
Prilejuind o profundă analiză parti
nică a activității depuse de organi
zațiile de partid, In vederea edifică
rii conștiinței socialiste a oamenilor, 
afirmării a tot ce este nou și Înain
tat, combaterii unor influențe și ati
tudini incompatibile cu morala noas
tră, adunările generale ale organiza
țiilor de partid constituie veritabila 
școli ale educației comuniste, contri
buie la ridicarea generală a nivelu
lui muncii de partid, la transfor
marea colectivelor de oameni ai mun
cii in veritabile detașamente ale nou
lui, ale progresului. Avînd la baza 
lor ideile prețioase cuprinse în expu
nerea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la Consfătuirea de lucru destinată 
perfecționării muncii polltico-ideolo- 
gice și cultural-educative, adunările 
generale care au sau vor avea loc în 
perioada ce urmează în orga
nizațiile de partid din întreprinderi, 
de la sate, din instituții de cultură și 
învățămînt vor constitui, fără îndo
ială, un moment deosebit in viața 
acestora, vor duce la ridicarea 
nivelului întregii munci de partid, la 
creșterea exigenței partinice, a com
bativității revoluționare, la afirma
rea plenară a conștiinței socialiste • 
maselor.

Dovezi ale pasiunii

tinerești

FILM • FILM •FILM «FILM • FILM •

„Detașamentul
roșu de femei"

„Floarea
soarelui"

O expresie a noii conștiințe o aflăm 
și in Chemarea adresată în această 
săptămînă de către brigada de muncă 
patriotică a studenților activiști, par
ticipant la tabăra de instruire orga
nizată de U.A.S.R. la Izvorul Mure
șului, tuturor studenților țării, che
mare din care desprindem aceeași 
pasiune tinerească, aceeași dorință 
fierbinte de a sluji patria, Înflorirea 
ei. Și cei mai tineri cetățeni al țării, 
pionierii, au decis să-și aducă contri
buția, pe măsura vîrstei șl posibilită
ților lor, Ia efortul general de dezvol
tare a țării. Chemarea adresată tutu
ror pionierilor și școlarilor In întîm- 
pinarea celei de a doua Conferința 
Naționale a organizației lor, consti
tuie, in acest sens, un exemplu de 
dată recentă.

Iar prezența In calitate de „briga
dieri ai vacanței" pe șantierele mun
cii patriotice, a mii de tineri, stu- 
denți, elevi, face dovada ecoului ne
mijlocit al acestor chemări, a răs
punderii și conștiinței înaintate a ti
neretului nostru, care știe să prețu- 
iască pe făuritorii bunurilor mate
riale, care se pregătește el însuși 
nu numai pe băncile școlii, ci șl in 
amfiteatrele producției pentru a me
rita Înalta cinste de a fi înrolat în 
rindul celor ce dau chip nou patriei 
socialiste.Producție a stu

diourilor din R. P. 
Chineză, Detașamen
tul roșu de femei este 
un foarte reușit film 
coregrafic, un emoțio
nant balet-filmat pe 
o temă revoluționară. 
E vorba despre desti
nul simbolic al unei 
fete de la țară, umi
lită, brutalizată de oa
menii moșierului, a 
cărei ură spontană 
împotriva exploatato
rilor se transformă in 
atitudine revoluționa
ra conștientă ; o po
veste dramatică și e- 
roică evocind — în 
succesiunea unor epi
soade excelent ritma
te și de un relief plas
tic deosebit — lupta 
armatei roșii muncl- 
torești-țărănești chi
neze pentru înfăptui
rea celor mal înalte 
năzuințe ale poporu
lui.

Grația șl perfecțiu
nea tehnică sint atri
bute cunoscute și re
cunoscute ale balerini
lor chinezi. Dar fil
mul cucerește nu nu
mai datorită virtuozi
tății inlerpretei princi
pale, fata in roșu, nu 
numai datorită măies
triei unor soliști ca 
Hiu Tiu-tan, Tiu Tln- 
hua, Giu-cen, iii Sin- 
in, LI Cen-sian sau 
Uan Ți-u ; și nici nu
mai datorită omogeni-

tații întregului corp 
de dansatori, artei fie
cărui component al 
ansamblului de balet 
al Operei din Pekin. 
Filmul cucerește pen
tru că aceste calități 
sint puse in valoare 
în cadrul unei concep
ții artistice care mi
zează pe capacitatea 
limbajului coregrafic 
de a transmite un bo
gat conținut de idei, 
de a comunica 
lui public un 
generos. Pe o 
tură muzicală 
accesibilă, cu motive 
dramatice sau lirice 
melodioase și cu mo
mente în care poți 
descifra inflexiuni pro
prii muzicii chineze 
— balerinii creează 
caractere vil, își in
terpretează persona
jele, augerlnd cu o 
expresivitate concen
trată, sobră, sentimen
tele care ii animă pe 
eroii principali, dărui
rea, hotărîrea, forța 
lor morală de nein- 
frint. Resursele bale
tului clasic, sugestii 
ale baletului modern 
sau ale dansului 
popular ori acroba
tic se îmbină Intr-o 
sinteză de o rigoare 
artistică adeseori de- 
săvirșită, care inclu
de și mimica, și gesti
ca minuțios studiată a

balerinilor — in 
luțiile soliștilor 
și in scenele de 
samblu, Dansul 
in roșu — in momen
te cu virtuți de meta
foră din prima parte 
a filmului — tablou
rile coregrafice din 
tabăra militară (in
strucția detașamentu
lui de femei, dansul 
țăranilor, dansul cu 
pălăriile de paie), ta
bloul de război, sfirși- 
tul eroic al comandan
tului și alte episoade 
ale acestui balet au — 
dincolo de convenția 
genului — o deosebită 
putere de convingere, 
un conținut emoțional 
care ajunge la specta
tor.

Păstrîndu-se, din 
punct de vedere cine
matografic, în coordo
natele libretului, ale 
spectacolului de ba
let, filmul — realizat 
cu rafinament colo- 
ristic — demonstrează 
nelimitatele posibili
tăți ale artei coregra
fice de a aborda teme, 
conflicte, idei de ac
tualitate. Marea artă 
a balerinilor chinezi 
și suflul eroic, revolu
ționar al baletului 
„Detașamentul roșu 
de femei" recomandă 
filmul atenției publi
cului, ca un spectacol 
de calitate.

evo
ca 

an- 
fetei

culturală bucu-

10 ani — reportaj : Mimul 
bulgar Boris Amarantov ; In
tilnire muzicală cu Margare
ta Pîslaru șl Anca Agemolu ; 
Amerizarea navei „Apollo- 
15“ ; Desen animat ; Triptic 
pe 16 mm. Mausoleul vitejiei 
de la Mârășești. Expoziția 
de ceramică Marla Chelsol ; 
Umor din filmotecă ; Cîntă 
Marla Pletraru acompaniată 
de orchestra condusă de Da
mian Luca.

18.10 Film serial pentru tineret. 
Planeta glganțllor.

19,00 Vetre folclorice. Pe drumul 
de costișe...

19,20 1001 de seri — emisiune pen
tru cel miel.

10.30 Telejurnalul de seară.
20.10 Reportajul săptămlnil. Desti

nul Oltului — reportaj de 
Horia Vasilonl.

20.30 Bună seara, melodii... Specta
col muzical-distractlv 
zat la Teatrul de Stat 
Constanța.

22.30 Telejurnalul de noapte. 
22,40 Telesport.
23,00 închiderea emisiunii progra

mului I.

PROGRAMUL II

28,10 Reîntilnire cu personaje în
drăgite de copil : Plum-Plum.

20.40 ReportaJ-anchetă. De ce nu 
se citesc aceste cărți î

21,00 Mari orchestre simfonice. Or
chestra simfonică a Radio- 
televlziunil.

21.40 Buletin de știri.
21,45 Desene animate.
21,55 Intermezzo muzical cu 

chestra Electrecord.
22.05 Săptămînă 

reșteană.
22,20 Film serial : Planeta 

ților (IV).
23,00 închiderea emisiunii progra

mului II.

mare- 
mesaj 
parti- 

larg

Coproducție sovieto- 
italiană, filmul Floa
rea soarelui are girul 
popularității regizoru
lui său (Vittorio de 
Sica) și al interpreți- 
lor principali : Sophia 
Loren, Liudmila Sa
velieva, Marcello Ma- 
stroiani. Este o po
veste tristă in ’sub
stanța ei, despre viață 
și despre oameni, des
pre dragoste, despre 
o fericire ratată din 
pricina războiului.

Subiectul, cu o in
troducere suculentă de 
factură satirică (încer
carea eroului principal 
de a se sustrage trimi
terii sale în război, sl- 
mulind nebunia) are o 
desfășurare ferită de 
complicații în planul 
construcției dramatice; 
el prilejuiește două 
performanțe actoricești 
remarcabile ; creația 
Sophiei Loren In rolul 
femeii care, la cîțiva 
ani după terminarea 
războiului, pornește in 
căutarea iubitului ei — 
dat dispărut ca șl nu
meroși alți soldați ita
lieni căzuți in Uniunea

Sovietică — convinsă 
că acesta trăiește ; și 
creația tinerei actrițe 
sovietice Liudmila Sa
velieva — In rolul fe
tei care l-a smuls 
morții pe italianul An
tonio. i-a devenit soție, 
șl înțelege acum că a- 
pariția celeilalte femei, 
venită de departe, ii 
amenință liniștea, feri
cirea. Regizorul pune 
accent nu pe confrun
tarea acestor două fe
mei, ci pe drama lă
untrică a fiecăreia 
dintre ele, — de pildă 
în momentul discuției 
despre proiectata că
lătorie a lui Antonio 
In Italia, cind soția 
lui are puterea de a-i 
justifica intenția de a 
pleca singur, cu o se
ninătate contrazisă 
doar de tristețea ce 
umple frumoșii ochi 
albaștri ai interpretei. 
Sau în secvența unde 
Sophia Loren — care 
dă în acest film un ve
ritabil recital actori
cesc — Iși reprimă cu 
greu pllnsul cind Înțe
lege adevărul.

Filmul surprinde ge
nerozitatea, tăria 611-

Netului omenesc ; im
pasul sentimental în 
care ajung persona
jele este redat cu dis
creție, pe un fundal 
care evocă, In notații 
de vibrantă autentici
tate, tragedia războiu
lui (bunăoară evoca
rea calvarului retra
gerii prin stepa aco
perită de nămeți : sau 
în gara din Milano, 
îndată după încetarea 
războiului, cu femeile 
care arată soldaților 
ce vin de pe front fo
tografia fiului sau a 
soțului despre care 
nu știu dacă trăiește 
ori nu ețc.). Există și 
momente mai puțin 
verosimile, lui Ma- 
strolanl rolul Antonio 
nu li oferă posibilita
tea unei creații pe 
măsura talentului său, 
insă inegalitățile po
vestirii slnt In bună 
măsură compensate, 
cum spuneam, de jo
cul celor două inter
prete și de semnifica
țiile dramei care mar
chează destinul eroilor 
acestui film.

D. COSTIN

In numele cunoașterii, 

al solidarității
Desigur, evenimentele interne al* 

acestei săptămînl slnt mult mai nu
meroase. Intre ele se cuvine să con
semnăm deschiderea unor expoziții 
In care slnt înfățișate publicului ro
mânesc realizări din țările socialiste 
și din alte țări ale lumii — cum est* 
expoziția „U.R.S.8. — țara iurlsmu- 
lul", al cărei vernisaj a avut loc re
cent la Cluj, găzduirea în tara noas
tră a celui de-al Il-lea Congres al 
Federației Tineretului Khmer în Eu
ropa, spectacolele Ansamblului do 
cântece șl dansuri „Slask" din 
R. P. Polonă. Sini toate acestea 
expresie a dorinței noastre de a cu
noaște realitățile și realizările țări
lor socialiste, 
noastre 
deschisă colaborării, înțelegerii între 
popoare, în numele idealurilor nobil* 
ale păcii și socialismului.

încheiem, așadar, o săptămînă ale 
cărei evenimente pun încă o dată 
in evidență vocația noastră con
structivă, unitatea organică dintre 
partid și popor, capacitatea de a 
rezolva la timp șt in bune condiții 
problemele diverse cu car* slntem 
confruntați In procesul de edlficar* 
a noii societăți, modul concret de a 
acționa pentru afirmarea tot mai pu
ternică a idealurilor socialismului fi 
păcii în lume.

expresie a politicii 
internaționaliste, generos
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FAPTUL' 
divers; 
Fugă I
rușinoasă

Trecuse de miezul nopții Pe I 
fosftjuo l’mren—Ornn Mureș. I 
cefrtfconul .Sabin Popa sc in- I 
drepta către oraș, cind. pe ne- i 
așteptate, o fost lovit dc auto- I 
ba f culant a 33-B-364. aparținind I 
de Trustul a'e rnecnnKu~c huci.- 
fești, coloana Ocna Mureș Râ- I 
nitd prav, victima s-a rostogolit I 
in șanț, in vreme ce mașina a ' 
dispărut in întuneric, Descope- I 
rit abia in zori, accidentatul a I 
cîcccdat la spital. După asidue | 
câufâri, șoferul laș, care a pjra- ■ 
eit locul accidentului, a fost I 
identificat și arestat in mai pu- I 
fîn de 48 dc ore 
torii din cadrul serviciului de I 
circulație al Inspectoratului fu- I 
defean de miliție Hiba. Se nu- I 
rr.eștc Nicolae Pirv. cu domici
liul stabil in comuna Pctrcștii 
de Sus (Cluj). El și-a recunoscut 
vina. întîmp’area aruncă Insd o 
umbră și asupra întreprinderi: 
unde lucrează. tntrucit șoferul 
folosea autobasculanta statului, 
de trei zile, in folos propriu. In- I 
fracțiunea sof ertil-.r< va /i sane- I 
ționată aspru de lege. Pentru cei | 
care nu i-au controlat activita- . 
tea, intimplarea va rămine I 
fără urmări ? I

Cu lumina- |
rea la bufet ,

La bufetul turistic ..Pod" din | 
comuna Merișani (Argeș) se pe
trecea de la un timp un feno- I 
men. în aparență, ciudat. Gestio- I 
nărui observa, in fiecare dimi- • 
neață. că ii lipsesc o parte din I 
banii lăsați în sertarul tejghelei. I 
Omul a anunțat lucrătorii de mi- I 
liție și aceștia au organizat o . 
pindă. Către miezul nopții, mis- I 
tecul a fost dezlegat, știindu-se I 
singur, paznicul bufetului — * 1 
Gheorghe Brâdeanu — a des- I 
cuiat ușa de la intrare cu chei I 
false și aprinzind o luminare, I 
pentru a vedea mai bine, a ince- i 
put să-si îndese buzunarele cu I 
bani. In toiul operației însă, a | 
fost întrerupt și întrebat ce caută 
acolo. N-a mai avut ce să ras- I 
pundă. Era clar. O căuta cu... I 
luminarea. Și ce a căutat a găsit. '

Cei ce traversează 
pentru prima oară 
pustiul Gobi sint ui
miți și, totodată, deru
tați de mirajul nisipu
rilor.

Ceea ce surprinde 
însă cu deosebire este 
apariția pe aceste me
leaguri sterpe a unor 
noi localități, care dau 
viață deșertului. Ora
șul Dalansadgad a 
fost înălțat de cei care 
nu demult pășteau 
aici cirezile de vite. 
Mica așezare de odi
nioară de pe malurile

naru Constantin de la mina Uricani, 
Podaț Dumitru de la mina Baia 
Sprie, Radu Virgil de Ia mina Săsar 
și Peter Sabin de la mina Nistru. 
Fructuoase rezultate au obținut nu
meroase brigăzi de la minele și ex
ploatările la zi din Oltenia ; brigada 
lui Ghergheli Mihai (mina Lupoaia) 
a realizat o productivitate a muncii 
de 30,1 tone/om — schimb, iar cea a 
lui Manta Constantin (mina Ploștina) 
de 26,4 tone/om — schimb ; brigăzile 
lui Surdaș Dumitru (mina Lupoaia) 
și Florea Ilie (mina Horăști) au ob
ținut la lucrări de înaintare 243—255 
m avansare pe lună ; brigada lui

Chiocea Octavian (cariera Cicani) a 
realizat o excavare de 250 000 mc în 
luna iunie. Realizări deosebite au în
registrat și o serie de brigăzi de la 
minele din cadrul Combinatului mi
nier Suceava, din care se evidenția
ză brigăzile conduse de Curcă Toader 
și Trifan Constantin (mina Leșul Ur
sului), Bîga Gr. și Tebe T. (mina 
Fundul Moldovei), Sandu Ion și Ia- 
coban Har (minele Vatra Dornei).

Alături de activitatea rodnică a 
harnicilor mineri, vreau să remarc și 
munca deosebit de fructuoasă pe care 
o desfășoară colectivele cu profil 
geologic din unitățile de prospecțiuni 
și explorări, care, orientindu-se tot 
mai mult spre obiectivele și proble
mele de interes imediat, au reușit să 
pună in evidență, în ultimul timp, 
unele zăcăminte noi, cum sint cela

Are de ce 
să fluiere
Cioban la cooperativa agricolă ■ 

de producție din comuna Draga- I 
lina (Ialomița), Nicolae Dumi- I 
tru obișnuia, adesea, să coboare 1 
la bufetul din comună. Ca să nu I 
aibă necazuri cu oile, le inchidea I 
la stină. lăsindu-le fără nici o ' 
pază. Intr-o zi insă, cind, potri- i 
vlt obiceiului, plecase din nou I 
după „carburant1, oile, flăminde, | 
au ieșit din țarc și au intrat in
tr-un lan cu lucerna din apro- I 
piere. Rezultatul ? Ca urmare a | 
consumului de lucerna, 53 dintre 
ele au murit. Intorcindu-se la I 
stină cu chef, ciobanul fluiera un I 
cîntecel vesel. Cind și-a văzut ’ 
însă isprava, fluieratul i s-a I 
preschimbat pe loc a... pagubă. I 
Exact 7 950 lei, prețul mioarelor | 
pierdute, pe care trebuie acum ■ 
eă-l suporte din propriul chimir. I

Revizie 
prelungită

Numeroșii turiști sosiți cu I 
mașina in Piatra Neamț pot • 
să umble mult și bine in cău- i 
tarea unei piese de schimb I 
pentru autoturismul lor. Și a- | 
ceasta nu pentru că in oraș nu 
s-ar găsi un magazin pe pro
fil. O unitate „Moto-velo“ se 
află chiar in centrul orașului, 
numai că, de mai multă vreme, 
stă cu lacătul pe ușă. Motivul ? 
Prin luna mai. gestionarul ma
gazinului a fost descoperit cu . 
unele nereguli, fiind înlăturat I 
din serviciu. Normal, avind in I 
vedere apropierea sezonului 
turistic, forurile de resort ar fi I 
trebuit să depună toate stăruin- I 
țele pentru găsirea altui res- I 
ponsabil. In loc să facă insă a- • 
cest lucru, conducerea O.C.L. I 
Produse industriale Piatra |
Neamț se ocupă imperturbabilă 
de aproape trei luni de ::Ie I 
de... inventarierea produselor I 
din magazin. Nu se termină < 
bine un inventar și începe altul. 
In acest timp, automobili știi 
trebuie să se deplaseze pentru 
o piesă tocmai la lași, Ia Bra
șov sau București. Reviziile 
gestiunilor iși au și ele rostul 
lor. Nu ar fi insă cazul ca a- 
mintita organizație să-și ..re- I 
v:zuiască“ și propria-i practică I 
comercială ? I

Pasiuni 
contradic
torii
Filumenia (colecționarea eti- | 

chetelor de cutii de chibrituri) 
este o îndeletnicire relativ nouă. I 
Aceasta nu-i împiedică pe adep- I 
ții săi să depună multă ardoare 1 
in stringerea colecției. O dove- I 
dește și Ion Petrovan, din sta- I 
țiunea balneo-climaterică Mo- ■ 
neasa (Arad). Deși a devenit fi- . 
lumenist doar din 1968, el a reu- 1 
șil (desigur, nu fără eforturi) să | 
colecționeze pină în prezent 
peste 349 de etichete felurite — I 
unele deosebit de rare — repre- I 
zentind țări de pe toate conți- I 
nentele. Și poate că pasiunea lui | 
I. P., de colecționare a cutiilor i 
de chibrituri, ar trece neobser- | 
vată, dacă, in viața de toate zi- . 
lele, el n-ar fi... șeful formațiunii I 
de pompieri a stațiunii. Cum se I 
vede, cele două ocupații ale sale 
(in timpul, și in afara progra- I 
mului de muncă) sint diametral I 
opuse. •

Rubrică redoctato de : ;
Gheorghe DAVID J
Gheorqhe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților I 
„Scînteii" |

ÎNIRiVEDiREA IOVARÂSUEUI SIEEAN VOIIEC 
CU lOVARÂSlIL BLAZO DZURICICI

♦

Sîmbâtă la am'rzft. tovarășul 
Ștefan Voitec, președintele Marii A- 
durări Naționale, a primit pe tova
rășul Blazo D/urîcici, vicepreședin
te al Adunării Federale a R.S F. Iu
goslavia, care împreună cu soția iși 
petrece o parte din vacanța de vară 
in țara noastră.

în cursul întrevederii, care s-a 
desfășurat intr-o atmosferă cordială, 
prirteneasefi, nu fost relevate bunele 
relații existente Intre cele două par
lamente și s-a făcut un util schimb 
de informații cu prhire la activita
tea Mani Adunări Naționale și a 
Adunării Federale a R.S.F. Iugosla
via. De asemenea, a fost subliniat

Cronica zilei
Tovarășul Ștefan Voitec, președin

tele Mani Adunări Naționale a Re
publicii Socialiste Romania, a primit 
din partea tovarășului Gheorghi 
Traikov o telegramă de mulțumire 
pentru felicitările adresate cu pri
lejul alegerii sale In funcția de pre
ședinte al Adunării Populare a Re
publicii Populare Bulgaria.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, Cornelia 
Mănoscu, a primit o telegramă din 
partea viceprtmicrului și ministrul 
afacerilor externe al Republicii Ara
be Unite, Mahmud Riad, prin care 
acesta mulțumește pentru felicitările 
ș; urările ce i-au fost adresate cu oca
zia Zilei naționale a Republicii Ara
be Unite.

★
Conducerea ansamblului de cîntece 

și dansuri „Slask" din R.P. Polonă, 
care întreprinde un turneu în țara 
noastră, a făcut sîmbâtă o vizită la 
Comitetul de Stat pentru Cultură și

Județul Mureș a terminat 
recoltatul griului

Intr-o telegramă adresată Comite
tului Central al Partidului Comu
nist Român. tovarășului Nicolae 
Ccaușescu, Biroul Comitetului jude
țean de partid Mureș informează că 
oamenii muncii, români, maghiari, 
germani de pe ogoarele județului 
Mureș au încheiat cu bune rezultate 
recoltatul griului.

Aplicind in practică prețioasele în
drumări pe care ni le-ați dat. anul 
trecut, cu ocazia vizitei făcute in ju
dețul nostru, se spune in telegramă, 
am mobilizat toate resursele mate
riale și umane pentru a pregăti in 
condiții corespunzătoare producția a- 
nului 1971. Prin măsurile de cointe

LA FABRICA 
DE CONFECȚII CRAIOVA

Peste 1000 
de modele
Deși vara este încă in toi, la 

Fabrica de confecții Craiova au 
început să fie introduse in fa
bricație primele modele pentru 
toamnă și iarnă din cele 340 
contractate cu beneficiari in
terni și externi. Colectivul aces
tei unități și-a ciștigat un bine
meritat renume atit prin cali
tatea produselor, cit și prin 
promptitudinea cu care sint o- 
norate contractele încheiate cu 
partenerii din țara și de peste 
hotare. La noile modele, un ele
ment nou il constituie apariția 
stofelor cu motive naționale, 
îndeosebi la rochițele pentru 
fetițe și femei. Printre confec
țiile mult așteptate se află pal- 
tonașele din imitație de blană 
pentru fetițe.

Ca urmare a unei bune orga
nizări a muncii și a permanen
tizării schimbului doi in toate 
secțiile, pe primele șapte luni 
ale anului s-a realizat peste 
plan o producție a cărei valoa
re se ridică la 3.6 milioane lei. 
cu toate că planul este mai 
mare față de realizările anului 
trecut cu 25 la sută. Demn de 
remarcat este faptul că Fabrica 
de confecții Craiova iși diversi
fică permanent producția. In ul
timii ani, numărul sortimente
lor a crescut de peste trei ori, 
iar cel al modelelor a trecut de 
1 000.

1
i DE LA ADAS
i Administrația Asigurărilor de 
' Stat anunță că asigură proprie- 
i tarii de autoturisme, pentru dau- 
4 nele produse autoturismelor asi- 
1 gurate și pentru răspunderea cl- 
l vilă ca urmare a pagubelor pri- 
’ cinuite altor persoane, printr-un 
) accident produs cu autoturismul, 
i Se acordă despăgubiri pentru 
i avariile produse propriului au- 
( toturlsm asigurat prin stricăciuni 

sau distrugeri pricinuite de : 
ț ciocniri, loviri sau izbiri cu alte 
( vehicule sau cu orice alte cor- 
' puri mobile sau imobile aflate 
I în afara autoturismului asigurat, 
i zgirieri, căderi, derapări, răstur- 
’ nări. Incendiu, explozie și alte 
l cauze.

La asigurarea de răspundere 
ț civila se acordă despăgubiri pen- 
i tru sumele pe care asiguratul ar 
i fi obligat să le plătească persoa- 
( nelor păgubite printr-un ac?i- 
. dent pricinuit cu autoturismul a- 
ț sigurat.
I In cazul în care cu autoturis- 
.' mul se efectuează călătorii in 
4 străinătate, se poate jncheia o 
, asigurare specială cu valabilitate 
‘ în afara teritoriului României. 
I pentru cazurile de avarii și dc 
' rftspundere civilă- 
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rolul important al parlamentelor la 
crearea unui climat de pace și co
laborare in Europa și in lume.

La primire au participat tovarășa 
Mia Groza, vicepreședinte ni Mani 
Adunări Naționale, precum șl Boji- 
dar Bukumirici, consilier in Amba
sada R S.F. Iugoslavia.

In timpul șederii în țara noastră, 
oaspeții au vizitat unele obiective 
economice și social-culturale din 
București $1 din județele Argeș, Bra
șov și Constanța.

în cinstea oaspeților, tovarășul Ște
fan Voitec a oferit un dejun.

(Agcrpres)

Artă, unde a fost primită dc Ion 
Jinga, Vicepreședinte al comitetului.

In aceeași zi, Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă a oferit un 
dejun in onoarea membrilor ansam
blului. ★

Simbătă noaptea a plecat la Buda
pesta o delegație de specialiști din 
agricultură din țara noastră care va 
face o vizită de documentare in R.P 
Ungară in domeniul creșterii anima
lelor, industrializării cărnii și lapte
lui, precum și in ce privește valori
ficarea produselor agricole.

+
Sîmbătă, la exploatările și unitățile 

miniere din județul Hunedoara, 
precum și la exploatările miniere 
Săsar, Herja, Nistru, Baia Sprie, din 
cadrul Centralei minelor din Baia 
Mare, au avut loc adunări festive 
consacrate „Zilei minerului".

(Agerpres) 

resare materială adoptate, s-a asigu
rat executarea lucrărilor de între
ținere și recoltare la timp, corespun
zător recomandărilor agrotehnice. Ca 
rezultat al acestor preocupări, pro
ducțiile obținute depășesc niveluri
le prevăzute in planurile de pro
ducție.

Ne angajăm ca și in continuare să 
depunem întreaga noastră capacitate 
de muncă, cunoștințele noastre, in 
slujba dezvoltării agriculturii de pe 
meleagurile mureșene, să îndeplinim 
toate sarcinile pe care conducerea 
partidului, dumneavoastră personal 
le-ați trasat agriculturii.

vremea

Ieri în țară : Vremea s-a menți
nut frumoasă șl deosebit de căl
duroasă în toate regiunile. Tem
peratura aerului la ora 14 era de 
27 de grade la Sulina și 35 de 
grade la Moldova Veche și Secu- 
ieni. In București : Vremea a fost 
frumoasă șl deosebit de călduroa
să. Temperatura maximă a atins 
36 de grade.

Timpul probabil pentru 9, 10 șl 
11 august. In țară : Aspectul căl
duros al vremii se va menține la 
începutul intervalului, cind cerul 
vâ fi mal mult senin. Unele în- 
norărl se vor semnala în a doua 
parte a Intervalului, în Crișana, 
Transilvania, Maramureș și zona 
de munte, unde vor cădea averse 
izolate de ploaie, însoțite de des
cărcări electrice. Vîntul va sufla 
potrivit. Minimele vor fi cuprinse 
între 12 șl 22 de grade, iar maxi
mele între 24 și 34 de grade, local 
mal ridicate în CImpia Dunării. 
In București : Vreme călduroasă, 
cu cer variabil, mal mult senin. 
Vint potrivit. Temperatura se 
menține ridicată.

(Urmare din pag. I)

deosebite și permanente pe care le-o 
poartă conducerea partidului și sta
tului nostru. Un prim aspect de rele
vat in acest sens este creșterea de 4,5 
ori a salariului mediu in perioada 
1950—1970. precum și atentia deosebi
tă acordată minerilor din subteran, 
cărora li s-a asigurat un spor de ciș- 
tig față de cei de la suprafața mine
lor de 27 la sută. In aceeași perioa
dă, din fondurile centralizate ale sta
tului au fost construite in bazinele 
miniere 30 000 de apartamente și pes
te 27 000 de locuri in căminele pentru 
nefamiliști, iar alți 5 000 mineri au 
beneficiat de credite pentru construi
rea de locuințe proprietate personală, 

însemnate fonduri au fost alocate 
de stat pentru dezvoltarea unităților 
de invățămint și cultură, pentru ocro
tirea sănătății. Astfel, numai in ba
zinul Văii Jiului, invățâmintul de 
cultură generală cuprinde 43 de uni
tăți școlare, din care 5 licee. Muni
cipiile Petroșani și Baia Mare au de
venit centre universitare, care pregă
tesc personalul ingineresc și cadrele 
de subingineri pentru industria mi
nieră, precum și cadre didactice pen
tru invățâmintul de cultură generală. 
Tot in bazinul Văii Jiului funcțio
nează o rețea sanitară formată din 5 
spitale. 8 policliniri teritoriale și de 
întreprindere, 21 circumscripții sani
tare încadrate cu peste J 000 cadre 
medico-sanitare, din care 200 medici.

Trecerea, chiar sumară, in revista 
a realizărilor social-culturale eviden
țiază schimbările fundamentale ce au 
intervenit in condițiile de trai ale 
minerilor, ca urmare a grijii deose
bite pe care o acordă conducerea 
partidului și statului nostru acestui 
harnic detașament al clasei munci
toare. Dezvoltarea construcțiilor de lo
cuințe și social-culturale a făcut ca. 
in locul sumbrelor localități miniere 
de altădată, să apară orașe înfloritoa
re, puternice centre de civilizație și 
cultură.

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

VOLEI FEMININ

Echipa U.R.S.S. a ciștigat turneul 
internațional de la Constanța

• VOLEIBALISTELE NOASTRE (ieri, 3—1 cu Cehoslovocia) 
PE LOCUL II

DlN ȚĂRILE SOCIALISTE
R P UNGARĂ

Progrese într-o veche

ramură industrială
Turneul internațional feminin de 

volei, desfășurat in Sala Sporturilor 
din Constanțn, s-n Încheiat aseară cu 
victoria reprezentativei U.R.S.S., cam
pioană olimpică, mondială șl euro
peană. l'e locurile următoare s-au 
clasat selecționatele României. R.P.D. 
Coreene, Cehoslovaciei, Bulgariei, Ro
mâniei (tineret) și R. F. a Germaniei.

LA BAZINUL DINAMO

Seria recordurilor
Și in cea de-a treia zi a finalelor 

campionatului național de inot, ce 
se desfășoară la bazinul Dinamo, 
s-au înregistrat noi recorduri. Dar 
vorbind despre recorduri, un nume 
revine iarăși in discuție : tinăra di- 
namovistâ Anca Groza — campioană 
și recordmană și în prima, și în cea 
de-a doua zi — a ținut neapărat să 
nu-și dezmintă forma excelentă ce 
o are (aprecierea aparține însuși 
antrenorului federal), ciștigind și 
ieri un nou titlu, cu o performanță 
ce reprezintă un nou record al țării. 
Este vorba de proba de 200 m mixt, 
iar noul record : 2’37”. A fost evi
dent că Anca Groza s-a impus mai 
ales la bras, stil in care ea a re
făcut terenul pierdut și s-a detașat 
categoric. Au secondat-o Camelia 
Vijeu (Școala sportivă 1) și Cristina 
Balaban (Dinamo), ocupante ale 
locurilor doi și respectiv trei — cu 
același timp : 2’42”6/10. Celălalt re
cord individual al reuniunii de ieri 
aparține unei alte dinamoviste : Anca 
Georgescu — campioană la 200 m bras 
in 2’53”3/10.

In ștafeta feminină 4x100 m liber, 
echipa clubului Dinamo (Dana Pop, 
Anca Groza, Cristina Balaban, Lilia
na Dan) s-a clasat pe primul loc cu 
4’34”7 10 (nou record al României).

Probele de 100 m liber (feminin și 
masculin) au avut ciștigători in mare 
parte scontați ; Eugenia Cristescu 
(in 1’06”) și Marian Slavic (in 
55”2/10). însă in cursa băieților lupta 
pentru locul secund a fost deosebit 
de pasionantă. Ea a angajat pe bucu- 
reșteanul Ion Miclăuș (o adevărată 
revelație !) și pe clujeanul Zeno 
Oprițescu, dind in cele din urmă 
satisfacție — pe deplin merit — pri
mului.

O victorie neașteptată — dacă a- 
vem în vedere mal ales timpii reali
zați in serii (care l-au rezervat un

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• ȘAH. — Turneul internațional fe

minin de șah de la Oxford s-a în
cheiat cu victoria maestrei românce 
Elisabeia Polihroniade, care a totali
zat 6,5 puncte din 9 posibile. Pe lo
cul secund s-a clasat Hartstone (An
glia) cu 5,5 puncte, urmată de Iova- 
novici (Iugoslavia) și Kohn (R.F. a 
Germaniei), cu cite 5 puncte fiecare.

In turneul masculin, jucătorul ro
mân Victor Ciociltea a ocupat locul 
doi.

• HANDBAL. — In prima zi a 
turneului internațional feminin de 
handbal ce se desfășoară in localita
tea cehoslovacă Glogovec (cu parti
ciparea a 5 formații), echipa Univer
sitatea Timișoara a învins cu scorul 
de 9—8 (5—5) echipa ,.Zora“ Olo- 
moue.

• FOTBAL — In turneul interna
țional de fotbal „Ciudad de la Li- 
nea“, echipa Rapid Viena și forma
ția spaniolă Malaga au terminat 
nedecis (2—2) cele 90 de minute 
reglementare de joc. Victoria a 
fost atribuită echipei vieneze, care 
a transformat mai multe lovituri 
de la 11 m, executate după termi
narea partidei. In finală. Rapid 
Viena va întilni pe ciștigătoarea 
meciului dintre Dinamo București 
și Celta Vigo.
• JOCURILE SPORTIVE PAN

AMERICANE. — Atenția iubitorilor 
de sport din Caii este îndreptată acum 
spre competiția de gimnastică. Spor
tivii cubanezi au cucerit trei meda
lii de aur prin Jorge Rodriguez (la

„Ziua minerului" constituie, totoda
tă, prilej de reflectare asupra sarcini
lor ce stau in fața industriei miniere 
pentru viitor și asupra posibilităților 
de aducere la îndeplinire a acestora. 
Congresul al X-lea al partidului, tra- 
sind liniile de dezvoltare a economiei 
noastre naționale și de înflorire mul
tilaterală a României socialiste, a sta
bilit noi sarcini pentru industria mi
nieră, care trebuie să satisfacă necesi
tățile, in continuă creștere, ale econo
miei de materii prime și de combusti
bili minerali. Este suficient să amin
tesc în acest sens că, în 1975, compara
tiv cu anul 1970, producția minieră ur- 

De „Ziua minerului"
meazâ să crească cu 40 la sută, că la 
sfirșitul actualului cincinal extracția 
de cărbune se prevede să depășească 
38 milioane tone, cea de sare 4,7 mi
lioane tone. Importante sarcini revin 
industriei miniere pe linia valorifică
rii superioare a rezervelor noastre 
minerale, in special in sectoarele de 
minereuri neferoase și ale substanțe
lor nemetalifere, ca și in domeniul in
troducerii in circuitul economic de 
noi substanțe minerale, precum șl de 
zăcăminte cu conținuturi tot mai să
race in elemente utile. In paralel, 
sarcini deosebite stau in fața indus
triei miniere în domeniul ridicării ni
velului tehnic al producției și al îm
bunătățirii condițiilor de muncă.

Cum înfăptuiesc colectivele noastre 
de muncă aceste sarcini mobilizatoa
re ? Care este ..buchetul" de realizări 
pe care-1 prezintă de „Ziua mine
rului" ? Pe 7 luni din acest an, in-

în ultima zi a competiției s-au în
registrat următoarele rezultate : 
România—Cehoslovacia 3—1 (15—1,
15—11, 7—15, 15—1) ; România (tine
ret) — R. F. a Germaniei 3—2 (11—15, 
15—12, 12—15, 15—6, 15—0) ; U.R.S.S — 
R.P.D. Coreeană 3-1 (15—10, 15—10, 
5—15, 15—9).

la înot continuă
culoar lateral) — a obținut A. Șop- 
tereanu la 200 m bras (2’36”l/10). 
Cit privește titlul la 400 m mixt băr
bați, Liviu Copcealâu n-a avut de
loc emoții, deși timpul realizat an
terior il anunța favorit pe Nagy 
Donos (Mureșul Tg. Mureș). Cop- 
cealău a devenit campion cu 
5’03”6/10.

Ultima zi a campionatelor de înot 
(astăzi, la același bazin, cu începere 
de la ora 18) rezervă amatorilor de 
sport citeva finale de mare atracție, 
la sfirșitul cărora nu-i deloc exclus 
să se stabilească noi performanțe de 
valoare. O vom revedea pe Cristina 
Balaban in duel cu Eugenia Cristes
cu (la 800 m liber) și cu Dana Pop 
(la 200 m spate), pe Anca Groza 
(mare favorită la 400 m mixt), pe 
E. Aimer. M. Slavic, D. Wetterneck.

Poate că astăzi întrecerile se vor 
bucura de un mai mare interes din 
partea publicului ; este o întrecere 
sportivă care merită atenția specta
torilor. Faptul că accesul este liber 
creează pentru copii, pentru elevi» 
un motiv in plus să se instaleze cu
minți in tribune pentru a-i aplauda 
pe cel mal buni înotători ai țării.

I. DUMITRIU

P.S.— Două întrebări. Una pentru 
organizatori: oare nu se poate stăvili 
excesul de zel al unor spectatori 
(foarte puțini, de altfel) care in 
timpul întrecerilor fac un zgomot 
asurzitor, cică pentru a-i încuraja pe 
sportivii favoriți, sunind din trompe
te sau scoțînd sunete... ca în pădure ?

A doua pentru antrenori : de ce o 
serie dintre înotători se prezintă la 
start in echipament care nu are 
nimic comun cu cluburile respective, 
unii purtînd tricouri cu desene și în
scrisuri cu iz cosmopolit ?

cal cu minere și bară) și Jorge 
Cuervo (la sărituri). Concursul de 
haltere a continuat cu desfășurarea 
întrecerilor de la categoria semimij- 
locie, in care victoria a revenit a- 
mericanului Michael Karchut cu un 
total de 472,500 kg.

CICLISM
Ieri, la Brașov, au continuat cam

pionatele naționale de ciclism (șo
sea), cu proba de fond pentru 
seniori, pe distanța de 150 km. 
(Brașov—Bran—Fundata). Cursa a 
fost animată in primul rînd de aler
gătorul N. David (C.S. Mureșul), care 
evadează și face un adevărat con
tratimp pe aproximativ 20 km. La 
un moment dat el avea peste un mi
nut avans. In urmărirea lui pornesc 
din pluton dinamoviștii T. Vasile, 
V. Selejan, C. Grigore, I. Cosma, 
precum și A. Suciu (C.I.B.O.), Cr. 
Tudoran, Th. Puterity (Metalul Plo- 
peni) ș.a. Datorită unei defecțiuni 
tehnice, N. David este prins de ur
măritori, iar acest grup avea să-și 
mărgască din ce in ce avansul. La 
intrarea spre Poiană sprintează pu
ternic din pluton C. Grigore. El 
trece primul linia de sosire, deve
nind campionul probei de fond pen
tru anul 1971. Tinărul Szekely Ște
fan (C.S.M. Cluj) se clasează al doi
lea (la 1'49”), iar locul al treilea este 
ocupat de Th. Puterity (Metalul Plo- 
peni) — la 4’07”.

M. B.

dustria minieră a îndeplinit sarcini 
de plan în proporție de 104,7 la sută. 
S-au dat peste plan 256 mii tone căr
bune net și alte produse. Toate uni
tățile cu statut de centrală, ca și în
treprinderile subordonate direct mi
nisterului au realizat și depășit sar
cinile planului de producție in pro
porție de 102—111 la sută. Cu 5 la 
sută a fost depășit planul productivi
tății muncii, iar beneficiile date pes
te plan pe semestrul I se ridică la 
129 milioane lei.

Merită să fie subliniate eforturile 
deosebite depuse pentru realizarea e- 
xemplară a planului și a angajamen

telor de colectivele unităților miniere, 
in special de cele de la Combinatul 
minier Suceava, Centrala sării, Cen
trala cărbunelui Petroșani, centralele 
minereurilor neferoase Baia Mare și 
Deva. Este locul nimerit să remarc, 
de asemenea, rezultatele obținute de 
un mare număr de brigăzi. Astfel, la 
mina Lupeni, brigada condusă de Pe
tre Constantin, Erou al muncii socia
liste, a dat peste plan 6 600 tone căr
bune ; brigada lui Barta Dionisie dc 
la mina Livezeni u realizat un re
cord pe bazin de 34,3 metri/lună la 
săparea și betonarea puțului de mină, 
iar brigada lui Demeter Augustin de 
la aceeași mină a obținut o înainta
re de 100 m/lună ia săparea și ame
najarea unei galerii duble. Cu rezul
tate asemănătoare se pot mindri și 
brigăzile conduse de Zaharia Con
stantin de la mina Paro.șeni, Cristea 
Aurel de la mina Aninoasa, Grădi-

Guvernul ungar a 
hotărit, cu cltvu timp 
in urmă, reconstrucția 
deplină a Întregii in
dustrii tex iile, adop- 
lind in această privin • 
ță un plan pe zece 
ani. Pentru a avea i- 
maginea proporțiilor 
acestui amplu pro- 
•rain economic este 
suficient să spunem că 
se prevede realizarea 
unor investiții de pes
te 15 miliarde forinți, 
adică aproape 10 la 
suta din loialul fon
durilor prevăzute a fi 
investite in industria 
ungară in întregul 
plan cincinal actual.

Această hotârire a 
fost determinată de 
faptul ca o mare par
te a mașinilor din in
dustria textilă sint în
vechite. Potrivit da
telor apărute în presa 
maghiară in acest răs
timp, un exemplu con
cludent il constituie 
țesătoriile unde greu
tatea specifică a răz
boaielor de țesut au
tomate atinge doar 30 
la sută. Sint insă și 
aite întreprinderi — 
mai ales cele de vop
sit și imprimat — ca
re folosesc de 50—50 
ani aceleași mașini. 
Din această cauză, pro
ductivitatea industriei 
textile și de confecții 
este scăzută, iar rit
mul de dezvoltare in

ferior ritmului gene
ral de creștere a pro
ducției industriale. în 
consecință, după cal
culele specialiștilor 
maghiari consumul de 
produse textile pe cap 
ele locuitor este in 
prezent cu aproxima
tiv 10 la sută mal mic 
In comparație cu ță
rile avind un volum 
egal al venitului na
țional pe fiecare lo
cuitor

— Planul guverna
mental de reconstruc
ție a industriei tex
tile, spunea la o con
ferință de presă mi
nistrul industriei u- 
șoare, Keseru Janos- 
ne, este nu numai pro
gramul renașterii unei 
vechi industrii ungare, 
ci, în același timp, o 
parte integrantă a pro
gramului național de 
modernizare .și dez
voltare a întregii in
dustrii. Prin aplicarea 
prevederilor sale in 
decurs de 8—10 ani ur
mează să fie lichidată 
răminerea in urmă In 
ceea ce privește înzes
trarea tehnică a in
dustriei textile. Se vor 
construi noi secții șl 
fabrici moderne. în 
actualul plan cincinal 
vor fi inlocuite 11000 
de mașini de filetat și 
aproape 8 000 de răz
boaie de țesut, ponde
rea războaielor auto

R D. GERMANĂ

Succese ale industriei navale
Cel mai mare șan

tier naval din R.D.G., 
„Warnow”, a sărbătorit 
recent 25 ani de e- 
xistență. Dintr-un mic 
șantier particular, unde 
lucrau numai 50 de 
salariați, s-a înălțat 
o întreprindere mo
dernă, care produce 
vase maritime de mare 
tonaj. în 1956, la șan
tierele „Warnow“ a 
fost construit primul 
cargobot de zece mii 
tone. De atunci și pină 
în prezent colectivul 
harnic și priceput al 
acestui șantier a pre
dat 144 vase maritime, 
cu o capacitate variind 
intre 10 000 și 15 000 
tone.

Asemeni coardelor 
unui uriaș instrument 
muzical, deasupra șan
tierelor se înalță ca
bluri care susțin ma
caralele, fiecare cu o 
lungime de 320 m. 
Această instalație com
plexă acoperă o su
prafață de producție 
de 20 000 mp. Șantie
rele „Warnow" lansea
ză la fiecare trei săp- 
tămîni cite un cargo
bot, aducind o contri
buție de seamă la dez
voltarea industriei na
vale a R.D.G. in con
tinuă creștere. Șantie
rele navale din R.D.G. 
au predat in cursul a- 
nului trecut 120 vase 
maritime, cu o capaci
tate de peste 340 000

R. P. MONGOLĂ 

Dalansadgad — orașul din Gobi

riului Dalan a devenit 
cu timpul o veritabilă 
urbe, cu întreprinderi 
industriale, școli, insti
tuții social-culturale. 
Pe locul iurtelor au 
răsărit clădiri de lo
cuit cu două și trei 
etaje. Au fost înălțate 
un palat al culturii, 
mai multe creșe și 
grădinițe de copii, clă
direa poștei centrale, o 
uzină electrică, un 
magazin universal, mai 
multe cartiere de lo
cuințe. In partea de 
nord a orașului, prin

B ® S

mate de țesut crescind 
astfel plnâ la 62 la 
sută. în afara mașini
lor de producție pro
prie, sume impor
tante vor fi investi
te In cadrul actua
lului plan cincinal 
pentru achiziționarea 
de mașini textile de 
peste hotare, urmlnd a 
fi perfecționate și pro
cedeele tehnologice din 
această ramură indus
trială. Se prevede, de 
asemenea, construcția 
mal multor secții șl fa
brici moderne de tri
cotaje șl confecții.

In 1970 industria 
textilă și de confecții 
din Ungaria, In cadrul 
căreia lucrează 175 000 
de muncitori, a reali
zat o producție în va
loare de 31 miliarde 
forinți. Ca rezultat al 
măsurilor de recon
strucție prevăzute In 
planul guvernamental, 
in anul 19/5 volumul 
producției textile ur
mează să atingă In ex
presie valorică 45 mi
liarde forinți. creștere 
care va permite atlt 
sporirea consumului 
național, cit și a ex
portului.

Al. PINTEA
Budapesta 

tone, dintre care 38 
cargoboturi, 58 vase 
de Jfescuit maritim și 
24 vase speciale. 19 la 
sută din tonajul pes
cadoarelor ce se pro
duc in lume se reali
zează in R. D. Germa
nă. Numai in cursul 
anului 1970 au fost 
exportate 107 pesca
doare — ceea ce repre
zintă 91,5 la sută din 
tonajul total produs.

Vasele de pescuit fa
bricate in R. D. Ger
mană navighează azi 
pe toate oceanele șl 
mările lumii, ducînd 
cu ele faima iscusinței 
constructorilor.

Șt. DEJU 
Berlin 

munca voluntară a ce
tățenilor, a apărut un 
frumos stadion. In 
curs de construcție se 
află o sală de sport, 
un muzeu, o bibliote
că, precum și noi clă
diri de locuit.

Născut in mirajul 
nisipurilor, orașul din 
Gobi este o realitate a 
Mongoliei de azi, un 
simbol al puterii crea
toare a poporului 
mongol, constructor al 
socialismului.

G. D.

de bauxită silicoasă, de mercur, de 
minereu complex.

Neslăbită rămine atenția conduce
rii partidului nostru față de îmbună
tățirea continuă a condițiilor de mun
că și de viață. Fie și numai succint, 
voi semnala una din acțiunile de 
mare amploare hotărilă de conduce
rea de partid și de stat și aflată in 
curs de desfășurare in industria mi
nieră : introducerea in subteran a 
programului de lucru redus la 6 ore 
pe schimb, In condițiile menținerii 
indicatorilor de plan, a normelor șl 
a salariilor avute anterior. Acest pro
gram experimentat in anul 1970 în 
bazinul minier Baia Mare se aplică 
astăzi la circa 10 000 mineri din res
pectivul bazin, la peste 5 000 mineri 
de la minele Căpeni. Berevoieștl, 
Anina, Sălaj, Harghita, Săcărimb, Al- 
tin-Tepe, Tg. Ocna, la 6 unități cu 
proftl geologic etc. în următoarele 
luni, programul redus se va extinde 
la minele Moldova Nouă. Paroșeni, 
Zlatna. iar mai tirziu, eșalonat pină 
în anul 1973, urmează să fie generali
zat în întreaga industrie minieră.

Desigur, așa cum a rezultat și din 
recentele adunări generale ale sala- 
riaților din unitățile miniere, sint încă 
multe de făcut pe linia întăririi dis
ciplinei în muncă, folosirii mai bune 
a mijloacelor tehnice din. dotare, li
chidării unor rămineri în urmă ’a 
unele brigăzi, îmbunătățirii activității 
de protecție a muncii și a activității 
cu caracter ideologic și cultural-edu- 
cativ. Sintem insă pe deplin convinși 
că hărnicii noștri mineri, sub con
ducerea și îndrumarea organizațiilor 
de partid, vor găsi căile de Înlăturare 
a unor neajunsuri care apar și vor 
asigura îndeplinirea exemplară a sar
cinilor de plan puse in fața industriei 
miniere de către partid. Cu această 
convingere, exprim minerilor noștri 
mulțumiri pentru munca depusă și le 
transmit lor și familiilor lor urări 
de multă sănătate și voie bună.



DE PE FRONTURILE DE LUPTĂ
DIN INDOCHINA

R. P. Chineză si Turcia 
au hotărît să stabilească

agențiile de presă transmit:

ATACURI ALE FORȚELOR 
DE REZISTENȚA POPULARA 

IN APROPIERE 
DE PNOM PENH

PNOM PENH 7 (Agerpres). — In 
ultimele 48 de ore, forțele de re- 
xistenți populară cambodgiene au 
lansat un puternic atac împotriva 
unei coloane de infanteriști și de 
unități de blindate saigoneze, la circa 
40 de kilometri de Pnom Penh, in
formează agenția France Presse. Tru
pele lntervenționiste au suferit im
portante pierderi in oameni și ma
terial de luptă. Aceeași agenție men
ționează că aviația administrației de 
la Pnom Penh a intervenit in spri
jinul unităților saigoneze. Alte cioc
niri au avut loc in regiunea strate
gică „Ciocul de papagal" din estul 
capitalei cambodgiene,

SUCCESE ALE PATRIOȚILOR 
SUD-VIETNAMEZI

SAIGON 7 (Agerpres). — Forțele 
patriotica din Vietnamul de sud au 
lansat in cursul lunii iulie in provin
cia Quang Tri o serie de atacuri Îm
potriva trupelor inamice staționate la 
Cen Tien, Doc Mieu, Mieu Bai Son, 
acoțind din luptă aproape 340 soldați 
dușmani. Au fost distruse 19 vehicule 
militare șl doborite 4 avioane, rela
tează agenția de presă Eliberarea.

★
HANOI 7 (Agerpres). — Un pur

tător de cuvint al Ministerului de 
Externe al FL D. Vietnam a condam
nat «ever bombardarea, la 5 august, 
de către avioanele S.U.A., a locali
tății Huong Tap și, de către artile
ria S.U.A., a localităților Vinh Son 
yi Vinh Glang, situate la nord de 
paralela 17. în zona demilitarizată, 
in aceeași zi, avioane ale S.U.A. au 
bombardat localități din districtul

Mitingul de la Phenian cu prilejul 
vizitei in R. P. D. Coreeană

a lui Norodom Sianuk
PHENIAN 7 (Agerpres). — După 

cum s-a mai anunțat, la Phenian a 
avut loc un miting cu prilejul vizitei 
în R.P.D. Coreeană a lui Norodom 
Sianuk, la care au luat cuvintul Kim 
Ir Sen, secretar general al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, preșe
dintele Cabinetului de Miniștri al 
R.P.D. Coreene, și Norodom Sianuk. 
șeful statului cambodgian, președin
tele Frontului Unit Național al Cam- 
bodgiei.

După ce a evocat pe larg succesele 
dobindite de forțele populare de eli
berare cambodgiene in lupta armată 
Împotriva agresorilor imperialiști și 
marionetelor lor mercenare, Kim Ir 
Sen a exprimat convingerea că po
porul cambodgian va obține elibe
rarea completă a patriei sale, iși va 
clădi o Cambodgie nouă, independen
tă. antiimperialistă, populară și pros
peră.

In fața neinfrintei lupte eroice a 
popoarelor din Indochina, planul de 
.,vietnamizare“ a războiului și mane
vra de a-i „face pe indochinezi să 
lupte împotriva indochinezilor", pro
movate de imperialismul american, 
înregistrează un faliment totaL Nu 
există nici un fel de motiv sau temei 
ca imperialiștii americani să rămină 
in Indochina, a declarat Kim Ir Sen. 
Toate evenimentele care s-au produs 
din momentul in care imperialiștii a- 
mericani au suferit, pentru prima 
oară in istoria Statelor Unite, o in- 
fringere militară jalnică in războiul 
lor agresiv din Coreea, pinâ in mo
mentul de față, cind suferă din nou in- 
frlngeri grele în fața luptei curajoase 
a popoarelor indochineze, arată că 
nici o manevră disperată nu poate 
să-i salveze pe imperialiști, nu poa
te să frineze lupta de eliberare a po
poarelor, înaintarea victorioasă a so
cialismului.

Atacînd forțele revoluționare asia
tice, a continuat Kim Ir Sen, impe
rialiștii americani au făcut mari efor
turi pentru a bloca și sufoca R.P. Chi
neză. în condițiile istorice în care 
imperialismul american a ajuns în 
impas atit pe plan intern cit și ex
tern, Nixon a anunțat, acum citva 
timp, planul său de a vizita China. 
Aceasta înseamnă, a declarat vorbi
torul, că politica ostilă față de 
R.P. Chineză, dusă în mod nechibzuit 
de imperialiștii americani timp de 
peste 20 de ani, a înregistrat un fali
ment complet

Planul lui Nixon de a vizita Chi
na, a arătat Kim Ir Sen, a stîrnit 
astăzi în lume reacții foarte variate. 
Vizita lui Nixon in China nu va fi 
marșul unui învingător, ci mersul

P. C. din Uruguay denunță planurile
teroriste ale grupărilor de extremă dreaptă

MONTEVIDEO 7 (Agerpres). — 
Agenția Prensa Latina anunță că pri
mul secretar al C.C. al Partidului 
Comunist din Uruguay, Rodney Aris- 
mendi, a denunțat in fața Congre
sului existența unui plan terorist al 
grupărilor de extremă dreaptă cu 
participarea serviciilor specializate 
ale poliției, privind săvîrșirea unor 
atacuri împotriva sediilor partidului 
șl ale Frontului Unității Populare — 
„Frente Amplio“. El a declarat că, 

Bo Trach, din provincia Quang Binh. 
Purtătorul de cuvint a cerut ca 
S.U.A. să înceteze neintirziat comi
terea de acțiuni care încalcă suve
ranitatea și securitatea R. D. Viet
nam, informează agenția V.N.A.

0 DECLARAȚIE 
A COMANDAMENTULUI 
SUPREM AL ARMATEI 

LAOȚIENE DE ELIBERARE

XIENG KUANG 7 (Agerpres). — 
Un purtător de cuvint al Comanda
mentului Suprem al armatei populare 
laoțienc de eliberare a dat publici
tăți o declarație in care denunță 
noile atacuri lansate de imperialiștii 
americani și de acoliții S.U.A. împo
triva zonei aflate sub controlul forțe
lor patriotice din Laos — anunță 
postul de radio Pathet Lao. Declara
ția precizează că avioane americane 
au bombardat zilnic sate dens popu
late și au răspindit substanțe chi
mice in provincia Xicng Kuang. Tot
odată. bombardierele „B-52" și-au in
tensificat raidurile in regiunile Pak 
Song, Huol Cong și Tha Teng din 
zona Platoului Boloven, precum și 
în Valea Ulcioarelor. Sub acoperirea 
aviației americane, menționează de
clarația, efective militare ale aliaților 
S.U.A. au lansat atacuri asupra ora
șului Saravane, care se află sub con
trolul forțelor patriotice ; în același 
timp, batalioane ale trupelor tailan- 
deze au Întreprins operațiuni agresi
ve in regiunile Xieng Lom și Sa- 
yaboury din nordul Laosului.

Declarația subliniază că intensifi
carea războiului dus de Statele Uni
te și de aliații lor în Laos constituie 
o provocare la adresa poporului lao
țian și a opiniei publice internațio
nale și o încălcare flagrantă a acor
durilor de la Geneva, din anul 1962, 
fiind menită să submineze propune
rea de pace prezentată de Frontul 
Patriotic din Laos la 22 iunie 1971.

unui infrînt și ea oglindește pe deplin 
destinul imperialismului american. 
Aceasta este o mare victorie a po
porului chinez și o victorie a po
poarelor revoluționare ale lumii.

Partidul Comunist Chinez și po
porul chinez sint un partid și un po
por încercate și călite, care au o 
tradiție glorioasă de luptă revoluțio
nară antiimperialistă, a spus vorbito
rul. Guvernul R.P. Chineze arată 
clar că și pe viitor va respecta in 
mod invariabil și ferm principiul lui 
revoluționar și va continua să spri
jine și să încurajeze activ popoarele 
revoluționare luptătoare.

In continuare, după ce a denunțat 
tactica duplicitară a Statelor Unite, 
vorbitorul a arătat că imperialiștii 
americani au intrat de pe acum in 
etapa erijării militariștilor japonezi 
într-o forță de șoc a agresiunii în 
Asia.. în momentul de față, noile 
uneltiri agresive ale imperialismului 
S.U.A. și ale militariștilor japonezi 
determină popoarele Coreei, Cambod- 
giei, Chinei. Vietnamului, Laosului și 
celorlalte țări revoluționare asiatice 
să-și cimenteze mal departe solida
ritatea.

Referindu-se la programul guver
nului R.P.D. Coreene de reunificare 
independentă și pașnică a patriei, 
Kim Ir Sen a spus : Sintem gata să 
intrăm in contact in orice moment 
cu toate partidele politice, inclusiv 
cu Partidul republican democratic din 
Coreea de sud, cu organizațiile pu
blice și cu personalități.

In cuvintul său, prințul Norodom 
Sianuk a relevat progresul și pașii 
uriași făcuți in R.P.D. Coreeană, in 
toate domeniile construcției socialis
te, de către poporul coreean, sub 
conducerea Partidului muncii.

Arătind, in continuare, că singura 
mare problemă pentru Asia o consti
tuie politica de agresiune și neoco
lonialism a Statelor Unite, vorbito
rul a spus că, dacă popoarele țărilor 
asiatice, cu sprijinul popoarelor re
voluționare ale lumii, se vor uni, 
imperialismul american va fi alungat 
din Asia. Poporul cambodgian și 
Frontul Unit Național, guvernul de 
Uniune Națională și forțele sale ar
mate de eliberare, a subliniat Noro
dom Sianuk, vor fi întotdeauna uniți 
cu popoarele coreean, chinez, viet
namez și laoțian in lupta împotriva 
imperialismului american și a mili
tariștilor japonezi.

In încheiere, Norodom Sianuk și-a 
exprimat profunda satisfacție și 
mindrie față de prietenia, fraterni
tatea șl solidaritatea militantă care 
leagă cele două țări și popoare.

în cursul ultimelor luni, grupări ale 
extremei drepte au lansat 26 de a- 
tacuri împotriva sediilor acestor or
ganizații, fără ca autoritățile de re
sort să-i Împiedice sau să-i pedep
sească pe autorii unor asemenea 
acte. Prin aceste acțiuni, a declarat 
Arismendi, se urmărește eliminarea 
fizică a candidatului Frontului Uni
tății Populare din Uruguay la ale
gerile prezidențiale, generalul în re
tragere Liber SeregnL

relații di
PEKIN 7 (Agerpres). — Agenția 

China Nouă informează că guvernele 
Republicii Populare Chineze șl Re
publicii Turcia au hotărit să stabi
lească relații diplomatice la nivel de 
ambasadă, pe baza respectării prin
cipiilor independenței, suveranității, 
integrității teritoriale, neamestecului 
in treburile interne, egalității in 
drepturi și interesului reciproc.

AMBASADORUL ROMÂNIEI 

ÎN IRAN ȘI-A PREZENTAI 

SCRISORILE DE ACREDITARE
TEHERAN 7 (Agerpres). — Amba

sadorul extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Socialiste România în 
Iran, Alexandru Boabă, și-a prezen
tat scrisorile de acreditare șahin- 
șahului Mohammad Reza Pahlavi 
Aryamehr. La ceremonie a asis
tat Ardeshir Zahedi, ministrul afa
cerilor externe.

După prezentarea scrisorilor de a- 
creditare, între șahinșahul Iranului și 
ambasadorul român a avut loc o con
vorbire cordială.

PREȘEDINTELE ALLENDE;

Regrupările de pe scena politică 
chiliană au intărit baza parlamentară 

a guvernului Unității Populare
SANTIAGO DE CHILE 7. — Co

respondentul nostru, E. Pop, trans
mite : In Chile, săptămina politică 
se încheie cu modificări sensibile în 
dispoziția forțelor politice, ca urmare 
a ultimelor evoluții din viața inter
nă a unor partide. Este vorba, pe 
de o parte, de retragerea din Parti
dul democrat-creștin a unui grup cTb 
parlamentari și militanți, care au 
constituit o nouă grupare politică 
numită „Mișcarea stingii democrat- 
creștine". La pregătirile pentru con
stituirea acestei formațiuni au ade
rat personalități marcante ale vieții 
politice, aparținind „Mișcării pentru 
Acțiune Populară Unitară" (M.A.P.U.), 
care intră in componența Unității 
Populare. In prima declarație publi
că a noii grupări se arată că „mem
brii săi vor sprijini cu fermitate mă
surile care vizează îndeplinirea 
progromului guvernamental al Fron
tului Unității Populare".

Pe de altă parte, un alt grup de 
parlamentari s-a desprins de Parti

C. ALMEYDA DESPRE:

Obiective ale politicii externe a Republicii Chile

„AP0LL0-15“ și-a încheiat 
misiunea cu succes

dea modulul pe pla
tou, canionul Hadley și 
munții, toate laolaltă, 
intr-o singură imagine". 
Irwin a avut cele mai 
intense emoții in mo
mentul lansării navei 
de pe Pămînt. „Por
neam în sfirșit in spa
țiu, după atitea antre
namente" a spus el. Pe 
Worden l-au impresio
nat momentul înscrierii 
navei pe orbita circum- 
lunară și priveliștea 
care li s-a dezvăluit 
ochilor. Cei trei astro- 
nauți au apreciat că 
desfășurarea misiunii a 
decurs normal, fără pe
ripeții și greutăți deo
sebite.

în cursul conferinței 
de presă, astronauții au 
descris, de asemenea, 
fazele principale ale 
dublei eclipse de Lună 
și Soare. Ei au fotogra
fiat acest rar fenomen 
și au reușit să transmi
tă chiar în direct citeva 
imagini luate cu ajuto
rul camerei de televi
ziune.

După cuvenita perioa
dă de odihnă, astronau
ții au fost treziți, con
form programului, sim-

plomatice
Intr-un editorial consacrat acestui 

eveniment, ziarul „Jenminjibao" 
menționează că acordul privind sta
bilirea de relații diplomatice intre 
China și Turcia este rezultatul efor
turilor comune ale celor două părți și 
că stabilirea de relații diplomatice 
a deschis largi perspective pentru 
dezvoltarea prieteniei și colaborării 
dintre cele două țări.

FORMAREA NOULUI 
CABINET MAROCAN

RABAT 7 (Agerpres). — Regele 
Hasșan al II-lea al Marocului a pro
cedat vineri seara la numirea noului 
cabinet al țării, alcătuit din 15 mi
niștri și un subsecretar de stat. în 
funcția de prim-ministru a fost de
semnat Mohamed Karim Lamrani, 
fost ministru de finanțe in vechiul 
cabinet. Noul premier este însărci
nat și cu problemele economice. Un 
număr de cinci personalități, între 
care noul ministru de externe, Ab- 
dellatif Filali, fostul ambasador al 
Marocului în Spania, au intrat pen
tru prima dată in guvern. Genera
lul Mohamed Oufkir, ministru de 
interne în vechiul guvern, a fost 
numit ministru al apărării naționale. 
Portofoliul internelor a fost preluat 
de Ahmed Benbouchta, care deținu
se anterior funcția de ministru al 
justiției.

dul radical, de asemenea compo
nent al Unității Populare. Vineri 
seara, la televiziune s-a anunțat că, 
în urma dezbaterilor care au avut 
loc in Comitetul Executiv al Parti
dului radical, s-au înaintat șefului 
statului demisiile celor trei miniștri 
radicali din guvern, precum și ale 
subsecretarilor de stat aparținind de 
acest partid, în documentul respec
tiv specificindu-se că demisiile vor 
trebui acceptate sau refuzate in bloc.

Dacă se face o însumare a regru
părilor de forțe politice, se poate 
constata că aria de manifestare a 
sprijinului pentru programul Unită
ții Populare a crescut. „Pare para
doxal, spunea președintele Allende 
la conferința sa de presă de joi, dar 
divizarea Partidului democrat-creș- 
tin și părăsirea altor organizații po
litice de către o parte din membrii 
lor au întărit baza parlamentară și 
politică a guvernului Unității Popu
lare".

Populare il constituie dezvoltarea de 
raporturi cu toate țările lumii, men- 
ționind, in context, restabilirea re
lațiilor cu R.P. Chineză, Cuba, R.D. 
Germana, Nigeria, Tanzania, Libia 
și alte state. Ei a adăugat că la San
tiago de Chile au fost deschise bi
rouri ale misiunilor comerciale ale 
R.P.D. Coreene, R.D. Vietnam și a 
fost instalat un birou de informare 
al Guvernului Revoluționar Provi
zoriu al Republicii Vietnamului de 
Sud.

Referindu-se la turneul întreprins 
în opt țări socialiste europene, Clo
domiro Almeyda a subliniat că a- 
cesta a demonstrat Importanța pc 
care Chile o acordă dezvoltării re
lațiilor cu statele socialiste.

bâtâ, la ora 14,04 (ora 
Bucureștiului).

La ora 19,31, echipa
jul a aprins motorul 
principal al cabinei de 
comandă pentru a efec
tua corecția de traiec
torie, necesară intrării 
in culuarul de revenire 
spre Pămint. Centrul 
de control de la Hous
ton a anunțat că ma
nevra s-a încheiat cu 
succes.

La 22,46, capsula a 
amerizat in apele Pa
cificului, la aproxima
tiv 500 km nord de 
Honolulu, consemnîn- 
du-se astfel încheie
rea cu succes a misiu
nii „Apollo-1511. Echipa
jul a fost transportat 
apoi cu un elicopter la 
bordul portavionului 
militar „Okinawa11.

HAVANA 7 (Agerpres). — Intre 
Chile și Cuba există identitate de 
păreri in aprecierea marilor proble
me ale epocii noastre, a declarat 
ministrul chilian al afacerilor exter
ne, Clodomiro Almeyda, intr-un in
terviu acordat săptăminalului cuba
nez „Bohemia1* și transmis de agen
ția Prensa Latina. Referindu-se la 
problema relațiilor cu țările Ame- 
ricii Latine, Almeyda a arătat că 
„Chile dorește ca legăturile cu aceste 
state să fie dintre cele mai bune, 
pornind de Ia respectarea principii
lor neamestecului in treburile inter
ne și autodeterminării popoarelor11.

Totodată, ministrul chilian a afir
mat că obiectivul principal al poli
ticii externe a guvernului Unității

Vineri seara, în timp 
ce nava ,,Apollo-15“ 
se apropia de jumă
tatea distanței dintre 
Lună și Pămint, came
rele de televiziune a- 
mericane au preluat in 
direct „tradiționala" 
conferință de presă 
spațială. Cei trei astro- 
nauți, , David Scott, 
James Irwin șl Alfred 
Worden au prezentat 
unele rezultate științi
fice ale misiunii lor se
lenare. „Cred, declara 
Scott ziariștilor aflați 
la Houston, că datele 
obținute nu numai că 
vor impulsiona pro
gresul cercetărilor ști
ințifice, dar vor fi re
simțite direct și de cetă
țeanul obișnuit, prin 
rezultatele care ii vor 
parveni. Sint sigur, a 
continuat el, că, dacă 
am fi avut mai mult 
timp, am fi putut obți
ne mai multe date". La 
solicitarea ziariștilor, 
astronauții și-au împăr
tășit apoi impresiile din 
timpul misiunii. Scott a 
mărturisit că a fost 
profund mișcat de pei
sajul selenar : „Stind 
la poalele munților 
Hadley, se puteau ve

Cei trei astronauțl de 
pe „Apollo-15“ vor fi 
primii membri ai unei 
misiuni selenare care, 
la revenirea pe Pâ
mint, nu vor mai trece 
prin „supliciul" celor 
21 de zile de carantină. 
Cercetările întreprinse 
de specialiști au dus la 
concluzia fermă că nu 
există nici un pericol 
de contaminare cu mi
crobi lunari.

La încheierea vizitei în 
India a delegației economi
ce române conduse Nicoia? 
Nicolae. prim-adjunct nl ministrului 
comerțului exterior, a fost dat publi
cității un comunicat. Ambele părți, 
se spune in comunicat, și-au expri
mat satisfacția cu privire la evoluția 
schimburilor comerciale româno-in- 
diene și au fost de acord că există 
posibilități considerabile pentru dez
voltarea in viitor a relațiilor lor eco
nomice și a cooperării economice și 
industriale.

întrevedere Ciu En-loi- 
Ne Win. Agenția China Nouă a- 
nunță că Ne Win, președinte al Con
siliului Revoluționar și prim-minis- 
tru al guvernului birman, a sosit vi
neri la Pekin, intr-o vizită de prie
tenie. In aceeași zi, Ne Win a avut 
o întrevedere cu Ciu En-lai, premie
rul Consiliului de Stat al R. P. Chi
neze, Huan Iun-șen, șeful Marelui 
Stat Major al Armatei Populare Chi
neze de Eliberare, Li Sien-nien, vi- 
cepremier al Consiliului de Stat, șl 
Go Mo-jo, vicepreședinte al Comite
tului Permanent al Adunării Repre
zentanților Populari din întreaga 
Chină. Seara, in onoarea oaspetelui 
birman a fost oferit un banchet.

„Cele două state germane 
trebuie să lie primite in 
O.N.U. Ni se pare absurd faptul că 
R.D. Germană nu este recunoscută ca 
un stat cu drepturi depline*1 — a de
clarat ministrul de externe al Islandei, 
Einar Augustsson, intr-un interviu a- 
cordat postului de radio „Berliner 
Rundfunk".

Președintele Partidului 
Socialist Democratic din 
JapOnid, Kasu8a’ 3 decla
rat că partidul său se va opune rati
ficării acordului japono-american asu
pra retrocedării Okinawei, în cazul in 
care guvernul nu va cere Statelor U- 
nite evacuarea completă a instalațiilor 
nucleare americane din insulă. De a- 
semenea, el a cerut ca bazele militare 
americane din Okinawa să aibă ace
lași statut cu toate bazele S.U.A. din 
Japonia.

Plenara C.C. al partidului 
Avangarda Populară din 
Costa Rica •luat s,irșit',a San 
Josă. în documentele adoptate 6e 
subliniază necesitatea intensificării 
activității și solidarității partidului cu 
toate forțele progresiste din țară, îm
potriva cercurilor reacționare, pentru 
apărarea libertăților democratice. 
Plenara și-a manifestat sprijinul pen
tru programul anunțat de președin
tele Jose Figueras de a extinde re
lațiile diplomatice și comerciale cu 
toate statele.

0 delegație guvernamen
tală algeriană, condUEă de m>- 
nistrul afacerilor externe, Abdelaziz 
Bouteflika. a sosit vineri la Phenian 
într-o vizită de prietenie, la invi
tația guvernului R.P.D. Coreene.

Convorbirile dintre S.U.A. 
și R.F. a Germanieiin vedere» 
încheierii unui nou acord referitor 
la compensarea cheltuielilor pentru 
întreținerea trupelor americane de pe 
Rin vor fi reluate în luna septem
brie — s-a anunțat la Bonn. Vechiul 
acord a expirat la 30 iunie, iar con
vorbirile consacrate înlocuirii aces
tuia s-au dovedit pină in prezent in
fructuoase.

La Pekin s-a deschis o expo
ziție de instrumente medicale 
și produse farmaceutice ungare, 
organizată de firmele ..Medicor" 
și „Medimpex", anunță agenția 
China Nouă. Sint expuse nu
meroase aparate și instrumente, 
precum și cele mai noi medi
camente produse de întreprin
deri din R. P. Ungară.

U Thant și-a contraman
dat toate călătoriile p™sra- 
mate în următoarele două luni in A- 
frica și Europa, la recomandarea me
dicilor săi — a anunțat un purtător 
de cuvint al O.N.U.

Acțiuni provocatoare îm
potriva militarilor R.P.D. 
Cor66H6 au *ost comise ulti“ 
mele zile, de forțele S.U.A., în zona 
demilitarizată, incălcind, astfel, pre
vederile acordului de armistițiu, in
formează agenția A.C.T.C. în seara 
zilei de 5 august, din partea S.U.A. 
au fost trase cu armament greu sute 
de proiectile asupra unui post al 
R.P.D. Coreene.

„Vrem locuri de muncă" — lozincă sub care s-a desfășurat o recentă demonstrare împotriva șomajului a oa
menilor muncii din orașul canadian Toronto

Alegeri în Mauritania. 
Peste 500 000 de locuitori din Mauri
tania se vor prezenta astăzi In fața 
urnelor pentru alegerea președintelui 
Republicii și a 50 de deputați în A- 
dunarea Națională. Pentru postul de 
președinte candidează Moktar Oul 
Daddah, care solicită pentru a treia 
oară mandatul prezidențial.

P.C. Francez, Partidul Socialist și principalele confe
derații sindicale din Franța - C G T- CFDT- -au dat P“but*“‘u 
un comunicat comun, în care se cere anularea imediată a majorărilor pre
văzute pentru transporturile în comun in rețeaua de metrou și autobuze 
precum și pe căile ferate din regiunea pariziană. Semnatarii comunicatului 
adresează primului ministru, Jacques Chaban-Delmas, o cerere de audiență 
pentru luni, 9 august. Pe de altă parte, cele patru organizații au propus să fie 
trimise delegații ale oamenilor muncii la Ministerul Transporturilor, miercuri, 
11 august, spre a depune un text de protest împotriva deciziei guvernamen
tale.

DIN LUMEA CAPITALULUI

„INTERZIS PENTRU HIPPIES11
In Franța și în alte 

țări occidentale tinerii 
hippy, recunoscuți les
ne după pletele ne
pieptănate, după vesti
mentația excentrică șt 
adeseori murdară, sint 
priviți din ce în ce mai 
mult de către populație 
cu repulsie și teamă. 
Mai ales in timpul ve
rii, grupuri de lățoși 
străbat șoselele, se a- 
ciuesc prin păduri și 
pe plăji, ducind o via
ță nomadă, de pe o zi 
pe alta. Dar tot mai 
puțini sint automobi- 
liștii care acceptă să-i 
ia in mașină, tot mai 
puține sint comunele și 
orașele care le acordă 
dreptul de staționare 
pe teritoriul lor.

Repulsia provine din 
faptul că acești pierde- 
vară au fost implicați 
in ultima vreme intr-o 
serie de afaceri cu dro
guri, in atentate la 
moravuri, in acte de 
tilhărie colectivă, mer- 
gînd uneori pină la 
crimă. Recent, doi ti

neri hippy din Germa
nia federală, care fă
ceau „turism" in Fran
ța, au ucis cu lovituri 
de cuțit un șofer de 
taxi parizian. Sfidind 
atit legile cit și cele 
mai elementare co
mandamente morale, 
perechi de lățoși au a- 
bandonat copii abia 
născuți. Citeva cazuri 
descoperite in cartierul 
latin din Paris au stiv
uit indignarea opiniei 
publice. Spectacolul pe 
care îl oferă aceste 
grupuri este adeseori 
dezgustător : lungiți
prin stațiile de metrou 
sau pe trotuarele unor 
mari bulevarde, solicită 
fără rușine trecătorii, 
ca niște cerșetori de 
rind.

Un incident produs 
In ultima săptămină pe 
o plajă de lingă Mont
pellier a relevat atitu
dinea opiniei publice 
față de acești nomazi 
moderni — produs ti
pic al disoluției morale 
a. societății de consum.

HARLEM-URI EUROPENE

— ...Și dupâ cum vă spuneam, condițiile sînt foarte conforta
bile. Aici dorm doar 12 oameni I („Stern")

Harlem — cartier al New York-. 
ului in care trăiesc aproximativ 
400 000 de oameni de culoare, în 
rîndul cărora șomajul, analfabe
tismul, bolile fac ravaje — a de
venit un simbol al racilelor pro
funde ale societății capitaliste.

De obicei, cind se vorbește des
pre Harlem se folosește termenul 
gheto, care evocă în modul cel mai 
pregnant discriminarea, exploata
rea, nedreptatea. Harlem-ul new- 
yorkez este singular doar în ce 
privește extinderea sa. Harlem-uri 
de dimensiuni mai mici există și 
în Europa — scria revista vestger- 
mană „Stern". Este vorba de stră
zile sau cartierele locuite exclusiv 
de muncitori străini, siliți să tră
iască in condițiile cele mai inu
mane. Ei sînt concentrați, de re
gulă, pe un spațiu tot mai mic, 
trăind inghesuiți, în case vechi, 
bun» de demolat, la marginea cen
trelor industriale.

Multe lucruri care caracterizează 
viața din Harlem sînt valabile și

Senatul italian * •Probat 
noaptea de vineri spre slmbătă pro
iectul de reformă al guvernului asu
pra construcțiilor de locuințe. Dat 
fiind faptul că senatorii au introdus 
o serie de amendamente proiectului, 
acesta va fi supus din nou dezbate
rii Camerei deputațllor, după va
canța de vară.

Un grup de citeva sut*. 
de lățoși a fost invitat 
de administrația locală 
să părăsească plaja o- 
cupată arbitrar. In 
urma refuzului lor, a 
intervenit poliția, ple- 
toșii retrăgindu-se in
tr-un camping, unde au 
provocat mari strică
ciuni. Purtarea lor hu
liganică a provocat in
dignarea întregului 
oraș.

Reacția față de hip
pies devine tot mai ve
hementă in rindurile 
cercurilor largi ale o- 
piniei publice. Un ziar 
parizian reproduce o 
fotografie semnificati
vă : într-o localitate 
din Elveția, proprieta
rul unui restaurant a 
așezat la intrare un o- 
bișnuit panou de cir
culație pe care a dese
nat un profil de hippy 
tăiat cu o cruce : „In
terzis pentru lățoși" ! 
Paris

P. DIACONESCU

pentru cartierele locuite de mun
citorii străini care lucrează în Ger
mania occidentală — continuă re
vista amintită. Ei sînt obligati să 
plătească chirii mari pentru locu
ințe mizerabile, șansele lor de a 
găsi un loc de muncă mal bine re
tribuit sînt din ce în ce mai mici, 
copiii lor rămîn deseori în afara 
școlii ; populația locală îi igno
rează, se ferește să aibă contacte 
cu ei. Și mai proastă este situația 
acelora care vin ilegal în R.F.G. 
Ei sînt cu totul la cheremul patro
nului, al proprietarului, sînt obli
gați să presteze muncile cele mai 
grele și prost retribuite.

Numai în R.F.G. numărul mun
citorilor străini se ridică la 3 mi
lioane. Sute și sute de harlem-uri 
mici impînzesc țara, ca tot atitea 
acte de acuzare ale unui mecanism 
social în care condiția umană se 
degradează tot mai mult.

G. D.
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