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„VA MULȚUMIM DIN INIMA 
PENTRU GRIJA 

PERMANENTA CE OPURTAȚI 
COPIILOR NOȘTRI I"

In cinstea marii sărbători

Întregul popor raportează 
importante realizări 

ale muncii sale 
entuziaste, creatoare

în telegrame adresate C. C. al P. C. R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
oamenii muncii de la orașe și sate iși exprimă calda recunoștință față 
de partid in legătură cu noile și importantele măsuri de ridicare 
a nivelului de trai cuprinse în 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
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BAIA MARE. In cele 7 luni care au trecut din acest an, indus
tria județului Maramureș a depășit planul producției marfă vîndută și 
încasată cu 95,4 milioane lei. iar pe cel al producției globale cu 98,5 
milioane lei. Intre altele au fost livrate suplimentar însemnate canti
tăți de acid sulfuric, cherestea, mobilă, cărămizi, blocuri ceramice și 
prefabricate din beton armat.

Colectivul de muncitori, ingineri și tehnicieni de la unitatea de ex
ploatare și industrializare a lemnului din Baia Mare, antrenat in între
cerea socialistă, raportează in cinstea zilei de 23 August îndeplinirea 
planului la producția globală și marfă pe primele 8 luni.

în timpul care a trecut, unitatea a livrat suplimentar însemnate 
cantități de bușteni de stejar, lemn de mină, lemn industrial și altele.

SUCEAVA. In primele șapte luni ale anului, colectivele din 
unitățile economice ale județului Suceava au depășit planul producției 
globale cu 4,7 la sută, ceea ce reprezintă un spor de 10.6 la sută față 
de realizările din aceeași perioadă a anului trecut.

LOTRU. Pe șantieruj Uzinei hidroelectrice de pe Lotru a fost 
lansat ultimul tronson al conductei forțate, lucrarea fiind astfel înche
iată cu trei luni mai devreme decit prevedeau graficele și cu 20 de 
zile in avans față de angajamentul asumat de constructori. Cu prilejul 
acestui nou succes, constructorii de pe Lotru au ținut să mulțumească, 
intr-o telegramă, colectivului uzinei sibiene ,,Independența", pentru 
contribuția adusă la realizarea acestei lucrări.

TURNU SEVERIN. In întrecerea socialistă desfășurată pentru 
îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan și a angajamentelor anuale, 
colectivele întreprinderilor industriale din județul Mehedinți, datorită 
bunei organizări a producției și a muncii, a utilizării intensive a capa
cităților de producție, au reușit să încheie bilanțul -activității pe șapte 
luni cu realizări remarcabile. Astfel, pe ansamblul industriei județului 
Mehedinți, planul producției globale a fost îndeplinit in proporție de 
103.4 la sută, planul producției marfă in proporție de 105,3 la sută, 
planul producției marfă vindută și încasată in proporție de 103,3 la 
sută, iar la indicatorul productivitatea muncii s-a înregistrat 
o depășire de 1.6 la sută față de sarcina stabilită. Peste prevederile de 
plan pe șapte luni s-au realizat, intre altele. 13 vagoane de marfă. 310 
mc cherestea de fag, 46 tone plăci fibrolemnoase, mobilă in valoare 
de peste 1 milion lei. 3 600 mp țesături de bumbac, 449 milioane kWh 
energie electrică și alte produse in valoare totală de 61 milioane lei.

MUNCITORII TIMIȘORENI
ȘI-AU REÎNNOIT
ANGAJAMENTELE

Din elanul comunist 
se naște flacăra curajului 

și abnegației
Cronica unui scriitor 

florentin. care și-a 
studiat cu multă lua
re aminte contempo
ranii acum patru sute 
de ani, notează : „cind 
nevoia iși arată colții, 
îndrăzneala devine o 
prudență calculată, iar 
in împrejurări grave 
oamenii curajoși nu 
țin niciodată socoteala 
de primejdie". închid 
cartea pentru că auto
buzul se apropie de 
poarta uriașului com
binat chimic de ia 
Borzești și, in timp ce 
mă plimb pe aleile cit 
bulevardele, trecind 
pe sub gigantice țevi 
argintii ca pe sub 
arcuri de triumf ale 
muncii, il întreb pe 
omul de răspundere ce 
mă însoțește dacă ti
nerii din partea locu
lui sint curajoși. Da 
— zice — sint... Numai 
cind nevoia ii îmbol
dește și împrejurările 
o cer in mod expres ? 
Ba nu — adaugă nu- 
maidecit — există și o 
cutezanță rece, cori- 
stind in decizii calme, 
dar de mare însemna
ta te. Operatorul căsă
torit, cu doi copii mici, 
care a hotărit sâ-și 
termine liceul, apoi 
facultatea și a devenit 
inginer, a luat, la vre
mea cuvenită, o deci
zie curajoasă și a 
izbutit. Dar pentru 
împrejurări deosebite 
cum poți ști dinainte 
care va fi curajos și 
care nu ? — întreb ! 
Evident. coeficientul 
de probabilitate e aici 
foarte labil — imi răs
punde activistul de 
partid, conducător ai 
unei secții importan
te. Am in secție un 
băiat care in circum
stanțe obișnuite n-a 
ieșit cu nimic in evi
dență, dar s-a întim- 
plat o defecțiune in 
sectorul lui, din cauza 
unui accident electric, 
și in juru-i nu era in

acea clipă nimeni să-1 
îndrume sau să-1 aju
te. A intrat, deci, sin
gur in conductă, cal- 
culind cu prudență ți 
minutele și șansele, și 
a reparat avaria. Dar 
n-a mai avut vreme 
să anunțe faptul și, m 
mod normal, de la ca
pătul conductei s-a dat 
drumul fluxului de so
luție care i-a ars pie
lea miinilor. „Era con
știent de ceea ce i se 
poate intimpla ?" „Era, 
insă se putea și să nu 
se intimple așa". „Dar 
daca nu intra in acel 
loc ?“. „Daunele ar fi 
fost mari și grave". 
„Dacă stai de vor
bă pe indelete cu 
tinărul — adaugă o- 
mul de lingă mine — 
iți dai seama că fla
căra curajului și abne
gației pe care le-a do
vedit s-a născut din 
elanul comunist, din 
convingerile comuniste 
sădite cu perseveren
ță de profesorii lui, 
dar mai ales de oa
menii înaintați din 
rindurile colectivului 
nostru".

Secretarul organiza
ției de tineret, un in
giner rotofei și zimbi- 
tor, care a fost mun
citor in aceeași uzină, 
ascultă atent întrebă
rile mele și convorbi
rea dintre noi doi ia o 
altă turnură. „Eu — 
zice — cind pomenesc 
despre entuziasmul ti
nerilor noștri, nu ros
tesc o vorbă goală, ci 
mă refer la proba de 
foc pe care unii au 
dat-o la modul cel mai 
propriu. Pe om il cu
noști. dacă ești atent 
față de el, și in viața 
de toate zilele, dar cu
noașterea la proba de 
foc nu se mai însoțește 
cu nici o umbră de 
îndoială. Iată, cu ani 
in urmă, dintr-o de
fecțiune neprevăzută, 
a izbucnit un Incendiu.

La specificul nostru, 
focul poate produce 
catastrofe. S-au viril 
instantaneu in flăcări, 
spre locul defecțiunii, 
nu unu-doi, ci o gră
mada , împrejurarea 
era foarte gravă și au 
arătat un asemenea 
dispreț pentru primej
die, incit a fost nevoie 
de o intervenție foarte 
drastică a factorilor 
de răspundere ca să-i 
scoatem de acolo și să 
lase locul oamenilor 
cu priceperea și mij
loacele tehnice nece
sare pentru biruirea 
incendiului". „Deci sta 
rea morală a tineri
lor dumneavoastră e 
bună". Secretarul are 
un zimbet șiret : „E 
bună, da... Perfectibi
lă încă, mai ales in 
viața particulară, in 
manifestările din afa
ra uzinei. Dar dacă 
prin starea morală în
țelegem in primul rind 
responsabilitate față de 
îndatoriri, apoi rezul
tatele noastre produc
tive, cele bune, se 
sprijină și pe tineri 
care reprezintă jumă
tate din personalul 
combinatului".

Am ascultat și alte 
mărturii despre curaj, 
despre eroism, despre 
tenacitate eroică, une
le impresionante nu 
numai prin ele insele, 
ci și prin adaosul că 
au fost considerate de 
autori ca absolut fi
rești și că n-au ținut 
deloc să iasă din ano
nimatul curent al 
muncii — și m-am 
gindit că se va găsi, 
poate, și pentru acești 
contemporani cronica
rul căruia oamenii din 
viitor sâ-i citească fi
lele așa cum noi ne 
aplecăm aici asupra 
acelei cărți florentine 
de demult, dintr-un 
veac de renaștere.

Valentin 
SILVESTRU

Este binecunoscut că județul Timiș 
dispune de o industrie puternică, 
aflata in plină dezvoltare și diversi
ficare, in cadrul căreia majoritatea 
covirșitoare a întreprinderilor se re
marcă printr-o înaltă dotare tehnică. 
In conformitate cu această realitate, 
prin planul de stat s-a stabilit ca in 
perioada actualului cincinal produc
ția globală industrială să înregistre
ze o creștere de peste 74 la sută, 
comparativ cu nivelul atins în anul 
1970. In condițiile unei industrii com
plexe, cum este aceea a județului 
nostru, ritmul mediu de creștere sta
bilit pentru anii 1971—1975 — de 11,7 
la sută — confirmă intrutotul marile 
posibilități și. .rezerve de sporire a 
producției de care dispun întreprin
derile.

Cu prilejul dezbaterii sarcinilor de 
plan pe 1971, in cadrul colectivelor 
de muncă a ieșit din nou în evidență 
marea forță a inițiativei comuniștilor 
care, animați de o înaltă conștiință 
patriotică, au determinat crearea 
unui climat favorabil pentru analiza 
temeinică, pe toate fațetele, a sar
cinilor prevăzute, in vederea eviden
țierii și valorificării de noi resurse 
care să permită nu numai realiza
rea acestor obiective cuprinse in pla
nul de stat, ci și depășirea lor. 
Pe această bază au fost stabi
lite de către fiecare unitate eco
nomică, de către fiecare secție 
angajamente mobilizatoare. Este îm
bucurător să constatăm că, in lunile 
care au trecut din acest an, o bună 
parte din angajamentele asumate 
inițial au fost majorate. Astfel a 
fost posibil ca la nivelul economiei 
județului să se înregistreze o reînnoi
re a angajamentelor după cum ur
mează : la productia-marfă, angaja
mentul a evoluat de la 159 milioane 
lei la 184 milioane lei și apoi la 210 
milioane, livrările suplimentare de 
mărfuri către fondul pieței au sporit 
de la 23 milioane, la 30 milioane și, 
recent, la 40 milioane lei ; de aseme
nea. au fost identificate posibilități 
de sporire a angajamentului privind 
beneficiile de la 20 milioane la 60 
milioane lei.

La rindul său, Comitetul județean 
de partid Timiș a desfășurat o in
tensă muncă politică și organizato
rică de mobilizare a colectivelor de 
salariați pentru îndeplinirea exem
plară a sarcinilor de plan și a anga
jamentelor asumate in întrecerea so
cialistă. Indicațiile prețioase date de 
secretarul general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, sarcinile re
zultate din documentele de partid 
elaborate in ultima vreme au stat și 
stau permanent la baza activității 
tuturor organelor si organizațiilor de 
partid din județul nostru. Drept ur

mare, acestea au pus în centrul 
muncii lor acele obiective care vizea
ză cu deosebire intensificarea laturi
lor calitative ale activității economi
ce: utilizarea rațională a capacităților 
de producție, generalizarea schimbu
lui 11 și extinderea schimbului III, în
făptuirea unui amplu program de au- 
toulilare, reducerea consumurilor 
specifice de materii prime și mate
riale, utilizarea deplină și cil mai 
productivă a timpului de lucru, gos
podărirea rațională a fondurilor ma
teriale și bănești etc.

Eficiente s-au dovedit măsurile a- 
doptate anul trecut la plenarele co
mitetului județean de partid in care 
s-au dezbătut problemele privind 
creșterea productivității muncii și re
ducerea consumurilor specifice, pre
cum și măsurile preconizate de ple
nara din luna martie a.c. care 
a avut ca obiect pregătirea și 
ridicarea calificării cadrelor. De a- 
semenea, intr-o analiză efectuată de 
biroul comitetului județean de partid 
s-au stabilit măsuri privind crește
rea aportului cercetării științifice 
la rezolvarea problemelor dezvoltării 
producției industriale in unitățile ju
dețului Timiș și repartizarea cadrelor 
didactice din invățămintul superior 
și din institutele de cercetări științi
fice pe lingă comitetele de direcție 
din întreprinderi, in calitate de 
consultanți. In scopul valorificării 
rezervelor interne, colective de acti
viști de partid si specialiști au spri
jinit organizațiile de partid și comi
tetele de direcție — bunăoară, la 
Uzina mecanică, la „Electromotor", la 
„Azur", Ia Combinatul de industria
lizarea lemnului — in stabilirea unor 
măsuri care să asigure încărcarea op
timă a mașinilor și utilajelor, îmbu
nătățirea activității de intreținere și 
reparație a acestora, utilizarea rațio
nală a forței de muncă, renunța
rea la importul unor mașini și uti
laje ce pot fi asigurate din produc
ția internă sau prin autoutilare. De 
fiecare dată, problemele rezultate și 
măsurile propuse au fost dezbătute 
in adunările organizațiilor de partid 
sau in comitetele de direcție.

In domeniul autoutilării, bunăoară, 
din prevederile anuale ce totalizează 
o producție în valoare de 51 milioa
ne lei, s-au realizat in primele 7 luni 
ale anului peste 140 mașini, utilaje 
și dispozitive dintre care mențio
năm : la uzina „Tehnometal" a fost

Inq. Iile MORODAN 
secretar
al Comitetului județean Timiș 
al P.C.R.

„Muncitorii, inginerii, tehnicienii, 
întregul colectiv de muncă din cadrul 
grupului industrial de chimic Km. 
v ileea, luind cunoștință de 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 îmDunatațirea regi
mului de acordare a acesteia, iși ma
nifestă total adeziunea față de mă
surile luate. Noi vedem in aceste mă
suri transpunerea in viață a hotări- 
rilor Congresului al X-lea al P.C.R. 
de îmbunătățire permanentă a nive
lului de trai al celor ce muncesc. Fo
losim acest prilej pentru a asigura 
conducerea partidului și statului 
nostru, pe dumneavoastră personal, 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că vom milita activ pentru transpu
nerea in viață a politicii partidului, 
a indicațiilor dumneavoastră cu pri
vire la educarea marxist-leninista a 
membrilor de partid, a tuturor oa
menilor muncii, in scopul formarii 
profilului etico-moral al omului îna
intat al societății socialiste multila
teral dezvoltate".

In telegrama trimisă de colectivul 
de muncitori, tehnicieni și ingineri 
de la întreprinderea de construcții și 
reparații nave și utilaje Tulcea se 
spune : „Aceasta hotânre reflecta 
incă o dală grija partidului și a sta
tului nostru, a dumneavoastră per
sonal, stimate și iubite tovarășe 
Ceaușescu, pentru îmbunătățirea și 
ridicarea permanenta a bunăstării 
tinerei generații, a întregului popor. 
In același timp, hotărirea constituie 
pentru noi un nou imbold in mun
că, pentru aplicarea in viață a sar
cinilor trasate de Congresul al X-lea 
al partidului. Ne angajăm să depu
nem toate eforturile pentru realiza
rea și depășirea sarcinilor de plan pe 
anul 1971 și crearea celor, mai bune 
condiții pentru indeplinirea planului 
din primele zile ale anului 1972.'

„Recenta hotărire, se spune în tele
grama trimisă de colectivul Uzinei 
de mașini grele București, constituie 
incă o dovadă a grijii permanente a 
partidului și guvernului pentru ridi
carea bunăstării materiale a celor ce 
muncesc. Profund recunoscători, mun
citorii, tehnicienii și inginerii din uzi
na noastră sint hotăriți să realizeze

in totalitate angajamentele îmbunătă
țite pe anul 1971 și să găsească noi 
rezerve care să ducă la indeplinirea 
și depășirea indicatorilor de plan pe 
anul 1972".

In telegrama colectivului de munca 
al fabricii „Sebeșul" din Sebeș se 
spune intre altele : „Sintem in marea 
majoritate femei, mame sau viitoare 
mame, și cu atit mai mult ne dăm 
seama de adevărata valoare a hotâ- 
ririi, de importanța ei deosebită pen
tru viața noastră și a copiilor noștri, 
pentru bunăstarea intregului popor. 
Drept recunoștință și inaltă prețuire, 
ne angajăm să fim la înălțimea ce
rințelor, să nu precupețim nici un 
efort pentru realizarea mărețelor sar
cini încredințate de partid. Vom căuta 
in permanență să ne ridicăm califi
carea profesională, să intărim disci
plina muncii, să ne autoperfecționăm. 
pentru ca in procesul de producție, 
printr-o folosire cit mai rațională a 
materiei prime și materialelor, să ob
ținem produse de cea mai bună ca
litate".

La rindul lor, mamele eroine Pă- 
trâșcanu Maria, Pirvu Elena, Năstase 
Lina, Chira Stana și Mihai Olimpia 
din comuna Stilpeni, județul Argeș, 
semnează o telegramă in care se ara
tă : „Vă mulțumim pentru grija ce 
o acordați, copiilor noștri. Ne anga
jăm ca împreună cu familiile noas
tre să muncim cu și mai mult elan 
pentru aplicarea in viață a hotărin- 
lor partidului, pentru construirea co
munismului in scumpa noastră pa
trie"

Lucrătorii din comerțul de stat din 
orașul Oltenița, județul Ilfov, au luai 
cunoștința cu deosebită bucurie de 
măsurile adoptate de Comitetul E- 
xecutiv al C.C. ai P.C.R. privind, ma-. 
jorarea alocației de stat pentru co
pii și mulțumesc din inimă condu
cerii partidului, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu personal, pentru grija per
manentă ce o poartă copiilor și .fami
liilor acestora, pentru ridicarea con
tinuă a nivelului de trai al poporului 
nostru. Ne angajăm ca pe viitor să 
muncim și mai bine, să depunem în 
continuare eforturi și mai susținute 
astfel că pe semestrul II al anului 
1971 vom depăși planul de desface

re cu 1 milion lei, beneficiile 
planificate cu 100 000 lei, iar cheltuie
lile de circulație vor fi reduse cu 
70 000 lei. De asemenea, ne angajăm 
să ridicăm servirea populației la ni
velul cerințelor actuale".

Din Huși, salariațil întreprinderii 
economice de industrie locală scriu : 
„Profund emoționați de grija parti
dului și guvernului pentru ridicarea 
continuă a bunăstării oamenilor 
muncii și in special a celor cu copii, 
mulțumim iubiților noștri conducă
tori, tovarășului Nicolae Ceaușescu 
personal. Ne angajăm că vom munci 
cu elan și simț de răspundere sporit 
pentru realizarea exemplară a sarci
nilor de plan pe anul in curs, pentru 
îmbunătățirea continuă a calității 
produselor și pentru realizarea și de
pășirea sarcinilor la export".

„Toți salariații Fabricii de confecții 
din Odorheiul Secuiesc — se spune 
intr-o altă telegramă — au primit cu 
deosebită satisfacție și insuflețire Ho
tărirea Comitetului Executiv al Co
mitetului Central al Partidului Comu
nist Român și a Consiliului de Mi
niștri cu privire la majorarea aloca
ției de stat pentru copii și îmbunătă
țirea regimului de acordare a aces
teia. Această hotărire constituie o 
nouă dovadă a grijii partidului pentru 
creșterea nivelului de trai al poporu
lui, pentru sprijinirea familiilor cu 
copii. Asigurăm Comitetul Central 
al Partidului Comunist Român, pe 
dumneavoastră personal, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că întregul colec
tiv de muncă al fabricii noastre va 
munci cu abnegație și înalt simț de 
răspundere pentru indeplinirea exem
plară a sarcinilor ce ne-au fost încre
dințate, că vom depune toate efor
turile, priceperea și energia pentru 
a aduce o și mai mare contribuție la 
realizarea programului de făurire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate in patria noastră".

Manifestindu-și bucuria pentru 
hotărirea Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R. și a Consiliului de Mi
niștri, muncitorii, inginerii și tehni-

(Continuare în pag. a Il-a)

(Continuare în pag. a Il-a)

Excelenței Sale
Domnului RICHARD M. NIXON

Președintele Statelor Unite ale America
CASA ALBA, WASHINGTON D.C.

Stimate domnule președinte.
în numele guvernului, al poporului român și al meu personal, vă 

transmit cele mai cordiale felicitări dumneavoastră, astronauților David 
Scott, James Irwin și Alfred Worden, tuturor colaboratorilor la reali
zarea misiunii „Apollo-15“.

îndeplinirea în condiții bune a acestei misiuni cosmice reprezintă 
un nou succes al științei și tehnicii. Ne exprimăm speranța că el va 
sluji progresului, înțelegerii și cooperării pașnice între popoare.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
BENJAMIN HENRY SHEARES

Președintele Republicii Singapore

SINGAPORE
Aniversarea zilei naționale a Republicii Singapore — proclamarea 

independenței, îmi oferă ocazia să adresez Excelenței Voastre sincere 
felicitări, împreună cu cele mai bune urări de progres și pace poporului 
sir.gaporez prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Consiliului de Stai 
al Republicii Socialiste România

Opinia publică din țara noastră a I < 
luat cunoștință cu ■ interes de „Pro-z^X r 
gramul complex al adincirii și per-\L 
fecționării in continuare a colabo
rării și dezvoltării integrării eco
nomice socialiste a țărilor membre ale 
C.A.E.R.", adoptat la cea de-a XXV-a 
Sesiune a Consiliului de Ajutor Eco- 
nomic Reciproc și publicat recent inzvi «.«»...« î'-/***'-
presa centrală. Prin multitudinea și^lrevoluții tehnico-ștnnțifice care con- 
amploarea domeniilor de colaborare f x «
pe care le abordează, prin principiile 
pe care situează conlucrarea dintre 
statele membre, Programul complex 
reprezintă un document de mare în
semnătate atit pentru popoarele din 
aceste țări, cit și pentru cauza gene
rală a socialismului. După cum sub
linia tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
„adoptarea acestui program va im-

I pulsiona dezvoltarea colaborării in- 
I tre țările noastre, va contribui la 
J dezvoltarea economici socialiste din 

< fiecare țară și totodată la creșterea 
n forței tuturor țârilor 
I C.A.E.R. și, prin 
I rea in general a 
\rnului in lume”.

Fundamentul 
plex l-au constitui! 
unii a XXIII-a (specială) a C.A.E.R.

~din~ aprirreTlftfr. Hutărlrlie aaupimu* 
atunci, la nivelul conducătorilor de 
partid și de stat ai țărilor membre, au 
format coordonatele intregii activități 
— laborioase, multilaterale — pe care, 
timp de peste doi ani, delegațiile sta
telor participante au desfășurat-o, cu 
antrenarea unui mare număr de spe
cialiști, pentru elaborarea și definiti
varea Programului complex.

vâ£.$Tjzdbordarea problemelor coIabonă-S, 
rij/cu alte țări, ca de altfel a tutu^

^ror problemelor construcției sociaV 
liste, partidul nostru pornește de la 
analiza realităților obiective, a ten
dințelor noi care iși croiesc drum — 
profilîndu-se ca factori de durată și 
cu pondere crescindă — in evoluția 
vieții economico-sociale. Este incon
testabil că una din trăsăturile defi
nitorii ale epocii noastre este afir
marea națiunilor și statelor suve
rane, ca o expresie a intensificării 
marilor procese revoluționare con
temporane, a victoriei socialismului 
intr-un șir de țări, a dezvoltării miș-

carii de eliberare națională, a for
mării tinerelor state independente. 

^Concomitent cu manifestarea poten- 
țelor de progres ale națiunilor și sta
telor de sine stătătoare, are loc creș- 

> ( terea interdependenței dintre eco-
\ nomiilc diferitelor țări, generată de un 
(ansamblu de factori, in rindul că- 

i^—< rora un rol hotăritor revine actualei

membre ale 
aceasta, la crește- 
influcnței socialis-

programului com- 
lucrările Sesi-

Teră cooperării intre state noi di
mensiuni, cu adevărat universale.

Experiența arată că numai orin- 
duirea socialistă asigură posibilități 
reale pentru a imbina organic am
bele tendințe, pentru a armoniza in
teresele fundamentale ale națiunilor, 
pentru a realiza o strinsâ unitate in- 

O'tre național și internațional
Capitalismul, in decursul a citorva 

secole de existență, a reușit să asi- 
Lfgure un potențial economic ridicat 

doar intr-un număr redus de state 
— și aceasta cu prețul condamnării 
unor întinse zone ale globului la o 
cronică subdezvoltare ; urmarea ine
vitabilă a acestui tip de diviziune 
internațională a muncii a fost ex
ploatarea economică, directă sau in- 
uirectâ,' a majorității popoarelor de 
către puterile imperialiste. Profund 
semnificativ este și faptul că actua
lele procese integraționiste din lu
mea capitalistă, chiar atunci cind 
se desfășoară intre state dezvoltate 
din punct de vedere economic, sint 
însoțite de acute contradicții și con
flicte, generează tefidințe de domina
ție, de știrbire și încălcare a suve- 
rai........................................................

e, de știrbire și încălcare a suve- Z~'xtc 
mității și independenței naționale/ T ] 
Jc la înăsprirea exploatării mase-\*'/1( 
ir\dp namoni ai muncii CIx lprMe oameni ai muncii.

totul altul este conținutul in- 
grtdgrării economice socialiste, amplu 

caracterizată in Programul complex 
adoptat la cea de-a XXV-a Sesiune 
a C.A.E.R. Ce înțelegem noi prin in
tegrare economică .socialistă ?

/V In primul rind, £a este un proces 
'Mie dezvoltare a interdependenței în

tre economii naționale suverane, 
proces care se realizează printr-o se 
rie de căi și metode, cum sint : îm
bunătățirea activității de coordonare 
a planurilor ; extinderea cooperării 
și specializării in producție ; forma
rea unor legături stabile, trainice, în
tre diferite ramuri ale economiei, ști
inței și tehnicii ; extinderea legături -

lor directe dintre organizațiile eco
nomice ale țărilor ; crearea de so
cietăți mixte ; construirea in comun 
de obiective economice ; înființarea 
de organizații economice internațio
nale ; lărgirea schimburilor re
ciproce de mărfuri ; întărirea rolului 
acordurilor, convențiilor și contrac
telor, inclusiv a celor de lungă du
rată ; perfecționarea relațiilor valu- 
tar-financiare, precum și prin alte 
forme și metode convenite de cola- 

/-±orare.
(fc j In al doilea rind, integrarea eco- 
'<~inomică socialistă se realizează ca un 

proces conștient și planic reglemen
tat de către partidele comuniste și 
muncitorești și guvernele țârilor 
membre ale C.A.E.R. Această trăsă
tură dă expresie, in domeniul rela
țiilor externe de colaborare, uneia 
din cele mai importante particulari
tăți ale proprietății socialiste, ale 
noii orinduiri — organizarea și diri
jarea planificată a vieții economico-^ 
sociale. Spre deosebire de desfășura-' 
rea spontană a relațiilor economice 
internaționale, care — după cum a 
demonstrat experiența îndelungată a 
capitalismului — agravează in mod 
inevitabil decalajele economice, as-i 
cute contradicțiile, reglementarea 
planică de către partidele și guver-< 
nele țărilor socialiste a colaborării 
reciproce permite dezvoltarea aces-j 
teia in direcții raționale, avantajoase 
pentru toți partenerii, cu luarea in 
considerare a intereselor tuturor sta- 

^.Jelor.
In al treilea rind, integrarea eco

nomică socialistă nu presupune spe4 
— cializarea unilaterală a țărilor parti

cipante, ci, dimpotrivă, este chemata 
să favorizeze dezvoltarea complexă 
multilaterală a fiecărei economii na
ționale. Aceasta decurge din necesi
tatea de a realiza in fiecare țară so
cialistă utilizarea cit mai rațională t 
resurselor existente, de a respectă 
proporțiile obiective ale reproducției,1 
de a îmbina judicios — într-un com-i 
plex economic echilibrat — industrii] 
și agricultura, ramurile extractive ș 
prelucrătoare, producția mijloaceloi

ProS. tiniv.
Emillan DOBRESCU

(Continuare în pag. a IV-a)
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actualitatea culturală
CARNET

MARIA CHELSOI, 
MAGDALENA CHELSOI, 

TIBERIU MARIANOV
La galeria de artă „Ornant" din 

Ooitalâ p-a deachia expoziția Măriei 
Chelsoi și a fiicei sale Mardalena 
Chelsoi.

Varia Chelsoi prezintă lucrări in 
ceramică, porțelan, pictură pe sticlă. 
Dintre lucrări, ne atrag atenția, in 
primul rind, cele executate in porțe
lan la Cluj sau In faianță la Sighl- 
soara. Sint vase cu o linie elegantă,
■ 'bră, dansate pc verticală. Formele 
vaselor amintesc amforele, dRr artista 
introduce umoare modificați!, care le 
individualizează. Există In concepția
Mumelor o tentatie a sugerării si- 
’ict-'i umane ce ne face să no gindini 

'a vechea tradiție a vaselor antropo
morfe din ceramica neolitică. Această 
preocupare este susținută. In Cazul 
unor alte tipuri de lucrări — placi 
de ceramică, vase monumentale etc. 
—, de apariția decorului pictat, in 
rare întilnim motivul uman fie in 
reprezentări izolate, fie in frize con
tinui.

Mai puțin izbutite nl se par marile 
compoziții in ceramică. Obiectele mo
nolitice cresc cu volumele agitate, pe 
’rasee întâmplătoare, nu reușesc s<i

■ a impresia de organicitatc, de ten- 
-iune vitală pe care o dorește artista. 
Ele sint mai curind greoaie si. intuind 
acest lucru, autoarea încearcă, in ca
rul corpurilor de iluminat, sâ rupă 
volumele și să le acorde apoi o 
coerență proprie.

Apropiindu-se de peisaj („Fabrica 
de sticlă", ..Floreasca", „Oraș", „La 
practică în uzină", „Pipera”, „Piatra 
Neamț") artista ii sesizează elemen
tele revelatoare, dar folosește adesea 
-cheme compoziționale stereotipe 
Dintre picturile pe sticlă reținem 
pentru plusul de claritate și absența 
ostentației „Amintiri", „Nuferi".

Macdalcna Chelsoi expune o re
marcabilă serie de obiecte din sticlă. 
Formele cele mai neașteptate dove
desc o invenție deosebită. Vase, ho
luri. platouri se nasc dintr-o sticlă 
pură, in care oxizii produc zone co
lorate de efect. Deși partea cea mai 
valoroasă o considerăm a fi sticlăria, 
vîteva compoziții — „Arborele” si 
„Delta" — ne indică posibilitățile 
sale de a crea ansambluri expresive, 
in care sticla se îmbină cu fierul 
loriat. După expoziția sa de la Ate
neul Tineretului, manifestarea dv 
..cum o afirmă ca pe o tinărâ artista 
de certă înzestrare.

★
într-o altă sală de expoziție — ga

leria „Galateea" — are loc cea de-a 
doua manifestare personală a graft ■ 
• lanului Tiberiu Marianov. Tinârul 
grafician prezintă două cicluri : „E- 
roii poporului” și ..Dezlănțuirea ape- 
lor“. In ambele cicluri intîlnim ace
lași „scenariu" al luptei dintre bine 
și rău. Această angajare a artistului, 
intr-o tematică de extremă gravitate 
s-ar cuveni slujită de un efor* de 
adecvare artistică, evltînd repetițiile 
de la o imagine la alta. Pentru că,

ECRAN
Direcția Berlin — producție poloneză, 

în regia lui Jerzy Passendorfer. Ac- 
unea se petrece în preajma capitu- 

. rii Germaniei hitleriste. Cu Wojciech 
Stemlon, Krzystof Chamiec ș.a.

Simon Bolivar — coproducție hispa- 
- o-ltaliană, in regla lui Alessandro 
Elassetti. Evocare a personalității și 
.. luptei revoluționare a generalului 
Bolivar, pe fundalul realităților din 
Venezuela de la Începutul veacului 
trecut. în distribuție : Maximilian 
Schell, Rosanna Schiaffino.

Omni orchestră — coproducție fran- 
co-italiană în regia Iul Serge Korber. 
Comedie cu Louis de Funes In fruntea 
distribuției.

Tick, Tick, Tick — film american, !n 
regia lui Ralph Nelson. Investigație în 
• îața unui orășel din sudul Statelor 
Unite, propunindu-și dezvăluirea unor 
aspecte ale prejudecăților rasiale. In 
iistribuție ; Jim Brown, George Ken
nedy etc.

Opera Română din București 
pe litoral

CONSTANȚA (coresp. „Scinteii", 
Radu Apostol).— Principalul eveni
ment al vieții artistice estivale pe 
litoral este in prezent turneul Ope
rei Române din București. Timp de 
20 de zile, in sezon turistic de virf, 
prima scenă lirică a țării aduce in 
iumeul pe care-1 întreprinde o ade
vărată stagiune, cu cele mai bune 
montări din repertoriul său curent, 
„Bărbierul din Sevilla", „Mireasa vin- 
dută“, „Cavaleria rusticană", „Un 
american la Paris", „Bolero". „Răpi
rea din Serai", baletul „Lacul lebe
delor” și altele.

FESTIVALUL FOLCLORULUI 
VRÎNCEAN

Timp de o săptămină, peste 
5 000 de artiști amatori din Țara 
Vrancei — cărora li s-au alătu
rat și alte formații din județul Bra
șov. Buzău. Ilfov și Mehedinți — 
<i-au etalat virtuozitatea de dansa
tori. povestitori, recitatori si doinitori 
de balade, cu prilejul celei de-a 6-a 
ediții a Festivalului folcloric vrin- 
cearu

La Focșani a avut loc verni
sajul unor expoziții de etnografie 
•. rin ce ană ?i a fost organizată o in- 
tilnire a creatorilor de artă populară. 
O manifestare de seamă in cadrul 
festivalului a constituit-o înființarea 
asociației culturale „Simion Me
hedinți" din Soveja.

'——- ~~~
i t V

PLASTIC
luate fiecare în parte, lucrările do
vedesc fantezie, forța evocatoare.

Constantin PRUT

OMAGIU MINERILOR
DEVA (Corespondentul ..Scinteii", 

Sabin loncscu). — In cinstea Zilei 
minerului, la Galeriile do nrtft din 
D» va a avut loc vernisajul expoziției 
dc artă plastică intitulat sugestiv „O- 
magiu minerilor", in cadrul căreia 
expun numerous» lucrări dc grafica 
artiștii plastici din Valea Jiului și 
din București.

Exponatele reflectă activitatea mul
tiplă a oamenilor din această „vale 
a cărbunelui", momentele pilduitoare 
dc înaltă bărbăție demonstrate dc co
muniști, dc înaintașii generației dc 
nd. de minerii lui „Lupeni ’29", cit 
'i profundele transformări cc au 
avut loc in munca si viața acestui 
detașament de frunte nl clasei noas
tre muncitoare in anii luminoși ni 
socialismului.

SCULPTOR AL OMULUI 
Expoziția de sculptură 

„C. Medrea" la Alba lulia
Alba lulia găzduiește expoziția de 

sculptură „C. Medrea" — eveniment 
de seamă in viața spirituală a orașu
lui de unde a plecat marele artist.

Expoziția cuprinde peste 30 de lu
crări. reproduceri și lucrări originale 
din bronz și piatră^— mărturii ale 
unei admirabile consecvențe in vi
ziunea artistică, a sentimentului dc 
căldură și dragoste pentru marile e- 
venimente istorice din biografia po
porului român. Martore sint sculptu
rile și proiectele neterminate ca : 
„Legenda lui Dragoș" ; „Simion Băr- 
nuțiu ‘ ; „Refugiata" etc.

Mari sensibilități de portretist vor
besc prin lucrări ca „Portret de ță
rancă", „Tinăra fată", „Copilul cu 
broasca" etc.

Perseverența, robustețea, credința 
în om — iată ce conferă valoare o- 
perei artistului.

I. MARGINEANU

Mesageri talentați 
ai cintecului și dansului 

polonez
Însemnări despre spectacolele ansamblului artistic 

SLASK
Muzica populară, ală

turi de dansul popular, 
reprezintă sufletul în 
armonie și ritm al ori
cărui oopor. Acest sen
timent l-am încercat 
recent urmărind, in Sala 
Mare a Palatului Re
publicii Socialiste Ro
mânia din Capitală, 
spectacolul Ansamblu
lui de cintece și dan
suri „SLASK" din Re
publica Populară Polo
nă, spectacol ce se inte
grează în cadrul unui 
turneu pe care presti
gioasa formație îl în
treprinde în țara noas
tră. înființat în anul 
1953 din Inițiativa 
prof. Stanislaw Hady- 
na, actualul conducă
tor artistic, Ansam
blul ,SLASK“ a evo
luat în aproape toate 
țările Europei, acu- 
cind șl pe alte scene 
ale lumii (Canada, 
R.P. Chineză, Mongo
lia, S.U.A. etc.) bogăția 
înmănuncheată a cinte
cului, dansului și por
tului, exuberanța, am
biția unei veritabile vi
talități, minunatele ima
gini ale valorilor tra
diționale create de-a 
lungul secolelor de arta 
folclorică a poporului 
polonez. Ansamblul a 
fost distins, nu o dată, 
cu laurii unor impor
tante concursuri.

Spectacolul susținut 
In fața publicului Capi
talei a evidențiat o 
înaltă măiestrie, calită
țile interpretative ale 
acestui valoros ansam
blu, păstrător al auten
ticității folclorului po
lonez. Programul, alcă
tuit sincretic, a reușit 
să echilibreze unitar, 
panoramic, într-o des

fășurare alertă, conti
nuă și deosebit de atră
gătoare, cintecul și 
dansul, totul profilir- 
du-se pe canavaua mul
ticoloră. amețitoare a 
schimbării costumelor, 
suplinind admirabil, in 
acest fel, lipsa totală a 
decorurilor. Conceput 
simplu, firesc, convin
gător, întregul specta
col corelează o auten
tică muncă de creație, 
de perfecționare și a- 
profundare a mijloace
lor muzical-coregrafice 
tradiționale și moderne, 
prin strădania conju
gată a directorului an
samblului Ianusz Ma« 
ciejowski, a maestrei 
de balet Elwira Ka- 
minska, a dirijorului 
Ryszard Pierchala și a 
făuritorilor costumelor 
E Kaminska, Anha 
Maria Bachel și Maria 
Rozycka. Un merit deo
sebit revine fără îndo
ială compozitorilor 
Wojciech Kilar și Sta
nislaw Hadyna, ale că
ror partituri vocal-in- 
strumentale au impre
sionat printr-o ritmică 
viguroasă, prin prelu
crarea și aranjamentele 
deosebit de sugestive a 
unor melodii original? 
simple dar pregnante, 
pe alocuri prin armonii 
îndrăznețe, policrome, 
printr-un contrapunct 
arhaizant, ca și prin 
subtilitatea nuanțelor și 
a farmecului coloristic, 
in care și-au dat întll- 
nire, pe accentele pline 
de prospețime ale ver
surilor populare, val
sul și mazurca, polci 
din Sacz, poloneza sile- 
ziană cu oberecul și 
dansul cracovian sau 
dansul muntenesc din 
regiunea Zywiec, dan

Turnee ale unor ansambluri folclorice de peste hotare
TG. MUREȘ (coresp. „Scinteii", 

Lorand Deaki).— Cu un an in urmă, 
ansamblul „Doina Tirnavelor" din 
Sighișoara, în cadrul turneului între
prins in Franța, a prezentat un spec
tacol și in orașul Caen. întoreînd vi
zita artiștilor sighișoreni, zilele tre
cute (intre 4 și 6 august) ansamblul 
francez „La pastourelle" a prezentat 
publicului din Sighișoara, Sovata și 
Tg. Mureș un program compus 
dintr-o suită de dansuri bretone, iar 
cîntăreții formației au interpretat 
melodii de Brel, Ferră, Vignault în- 
tr-un microrecital. Solii artei din ți
nuturile nordice ale Franței au fost

19,15 Publicitate.
19,20 1001 de seri — emisiune pen

tru cei mici.
19.30 Telejurnalul de seară.
20,10 Dinamica societății româ

nești. Proporții și calitate In 
structura forțelor de produc
ție.

20.30 A patriei cinstire. Emisiune 
de versuri și cintece patrio
tice.

20.50 Roman foileton : „Roșu șl 
Negru" (IV).

21,25 Steaua fără nume — muzică 
ușoară.

22.30 Din țările socialiste. ... 
— Magdeburg — centru 
construcției de mașini.

22,45 Telejurnalul de noapte.

R.D.G.
al

SCENA
• TEATRUL T.V. prezintă în pre

mieră : „Iașii în carnaval" dc VaMIc 
Alccsandri. Adaptare și regie : Dan 
Nasta. Distribuția : Aurel Giurumia. 
Jana Gorea, Cornel Vulpe. Ioana 
Manolescu, Vasilica Tastaman, Flo
rian Pitiș, Mihai Mereuță, Draga Ol
teana, Ovidiu Moldovan, Ion Iliescu.

Scenografia : Dan Ciora. Costume : 
Rodica Hanagic. Regia de montaj : 
Murga Nuță. Spectacolul va fi pre
fațat de către Valcriu Râpeanu.

• TEATRUL RADIOFONIC pre
zintă in această săptămină :

• „Fata dc blrău" după Ioan Sla
vici, cu : Al Giugaru, Silvia Dumi- 
trescu-Timicfi, Coca Androncscu, Oc
tavian Cotescu, Florin Vasillu, San
du Sticlaru, M. Botcz-Luchian.

(azi, luni 9 august, ora 20,30 pro
gramul 1).

• „Circuit pc două voci" scenariu 
radiofonic de Paul Evcrac. Cu : 
Victor Rcbengiuc, Mihai Herovcanu, 
N. Neamțu-Ottoncl. Emil Botta, Oc
tavian Cotcscu și alții.

(mime, marți, 10 august, ora 20,30, 
programul 3).

• „Hora Domnițelor" de Radu 
Stanca — Înregistrare realizată de 
studioul de radio Cluj (miercuri — 
11 august, ora 20,15. programul 2).

• „Sărăcia nu c viciu" de Al. 
Ostrovski. In distribuție : G. Calbo- 
reanu, Silvia Dumitrescu-Timică, 
Raluca Zamfirescu, Emil Botta. Au
rel Munteanu, Gabriel Dănciulescu, 
Colea Răutu, Eva Pătrășcanu, Cor
nel Vulpe, Marla Voluntaru.

0 Vă recomandăm să vizionați In 
această săptămină spectacolul „Su
net și lumini" organizat de Comi
tetul pentru cultură șl artă al muni
cipiului București la Cișmigiu, în 
rotonda scriitorilor. Scenariul : A- 
lecu Popovlci. Regia : Olimpia Ar- 
ghir. Lumini : Titi Constantinescu. 
Ilustrația muzicală : Ovidiu Dumi
tru — N. Neagoe. Coloana sonoră : 
Radu Navrea. Scenografie : arh. Ma
riana Oproiu.

îi veți putea auzi — citind din o- 
pera lor sau din cea a clasicilor — 
pe Mihail Sadoveanu, Tudor Ar- 
ghezl, Tudor Vianu, Cella Delavran- 
cea. Vor recita sau interpreta : 
George Vraca, Șt. Ciubotărașu, Geor
ge Calboreanu, Radu Beligan, Irina 
Răchițeanu, Al. Giugaru. Constan
tin Codrescu, Dinu Ianculescu, Dan 
Nasta, Napoleon Crețu.

surile din Podhale cu 
grotesca din Wilamo- 
wice, totul înmănun
cheat in reușite suite 
corale și scurte scene 
coregrafice. Am a- 
sistat astfel, la un a- 
devărat alai sonor, la 
o veritabilă paradă a 
costumelor clin aproape 
toate zonele folclorice 
ale Poloniei. Corul și 
soliștii vocali, posesori 
ai unor voci de calitate, 
bine cizelate, ne-au co
municat intensitatea e- 
moției lor artistice, a 
trăirii personale, fior 
permanent fără de care 
nu se poate concepe o 
interpretare cu adevă
rat convingătoare. Par
ticiparea vie și intensă, 
permanentă a baletului, 
a sporit expresivitatea 
directă șl plasticitatea 
partiturii coregrafice 
interpretate.

într-un cuvint, spec
tacolul ansamblului po
lonez, prin intermediu* 1 
căruia am făcut cunoș
tință cu arta unui po
por de care ne leagă 
sentimente de caldă 
prietenie, 6-a impus 
publicului prin ținuta 
artistică, prin omogeni
tate. prin talentul veri
tabil al interpreților. 
Presărînd judicios în 
cadrul programului său 
cunoscutele lucrări ro
mânești Pe Mureș și pe 
Tîrnavă, Seara pe deal, 
și Ciocirlia, imprimin- 
du-le o interpretare 
autentică, plină de ine
dit. spectacolul s-a bu
curat în întregul său 
de calda apreciere a 
publicului bucureștear.. 
exprimată în aplauzele 
cu care i-a răsplătit pe 
valoroșii artiști, oaspeți 
ai scenelor noastre.

i 18,00 Deschiderea emisiunii. Me- ț lodil populare cîntate de :
i Elena Mindrilă, Ileana Ten-

tdș, Ionel Pop. Acompaniază
i formația de muzică populară

a Filarmonicii „Gheorghe 
t Dima" din Brașov.
' 18,15 Scena — emisiune de lnfor-
l mare șl critică teatrală.
’ 18,45 Stop-cadru.

C. RASVAN

pretutindeni intimpinați cu ospitali
tate. Programul prezentat s-a bucu
rat de un frumos succes.

TÎRGOVIȘTE (coresp. „Scinteii", 
C. Soci).— Pe scena casei de cultu
ră a municipiului Tirgoviște. ansam
blul folcloric „La Ronde" al depar
tamentului Eure—Franța, aflat în
tr-un turneu pc meleagurile dimbo- 
vițene, a susținut zilele trecute ulti
mul spectacol. Mesagerii dansului și 
portului francez. înaintea acestei ul
time reprezentații, au fost oaspeții 
minerilor din Șotinga, ai petroliștilor 
din Moreni și ai constructorilor din 
Fieni. Pretutindeni, in localitățile 
unde artiștii amatori francezi au po
posit, s-au bucurat de o caldă pri
mire și au fost viu aplaudați. Vizitei 
ansamblului folcloric „La Ronde" ii 
va răspunde, in cursul acestui an, 
ansamblul folcloric „Dîmbovița" care 
se va deplasa in Franța, în cadrul 
unui schimb de formații artistice.

CONSTANȚA (coresp. „Scinteii", 
Radu Apostol).— O formație folclo
rică alcătuită din artiști amatori din 
Asele — Suedia participă la cel de al 
7-lea festival național de folclor, a- 
lături de formații reprezentative ale 
dansului și cintecului românesc, in
tr-o suită de 6 spectacole susținute 
in principalele stațiuni balneo-turis- 
tice de pe litoral. Artiștii amatori 
suedezi răspund astfel vizitei făcute 
In Suedia de ansamblul folcloric din 
Scomicești-Olt.

„VĂ MULȚUMIM DIN INIMĂ 
PENTRU GRIJA PERMANENTĂ 

CE 0 PURTATI COPIILOR NOȘTRI"

CURIER
JUDEȚEAN

ț

(Urinare din pag. I) I ■ NEAMȚ
elenii dc la Uzinele „1 Mai" Ploiești 
subliniază In telegrama lor: „In acest 
document vedem grija părintească 
pe care partidul nostru. personal 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, cel mai 
iubit și respectat fiu al poporului 
nostru, o poartă clasei muncitoare, 
întregului popor, nouă șl copiilor 
noștri.

Este încă o dovadă a politicii parti
dului dc creștere continuă a nivelului 
dc trai al poporului, de promovare cu 
consecvență a principiului echității 
socialiste, a atenției deosebite care se 
acordă îmbunătățirii situației ma
teriale a oamenilor muncii cu 
venituri mai mici. Ne expri
măm cu această ocazie Întreaga 
noastră mulțumire Comitetului Cen
tral al partidului, personal tovară
șului Nicolae Ceaușescu, hotărirea 
de a nu precupeți nici un efort pen
tru realizarea integrală și depășirea 
sarcinilor de plan, pentru a ne spori 
contribuția la obținerea de noi suc
cese tot mai mari, pentru înfăptuirea 
neabătută a politicii Partidului Co
munist Român, de edificare a socie
tății socialiste multilateral dezvolta
te in patria noastră".

„Noi vedem în această hotărire — 
se spune in telegrama colectivului 
uzinelor textile „Moldova" din Bo
toșani — aplicarea consecventă a 
politicii generale a partidului de 
creștere continuă a nivelului de trai 
al poporului, de îmbunătățire a vie
ții materiale a tuturor oamenilor 
muncii. Sintem fericiți că trăim și 
muncim intr-o țară socialista in care 
sint create toate condițiile pentru a 
ne crește și educa copiii, pe deplin 
încrezători în justețea politicii Parti
dului Comunist Român caracterizată 
prin înaltă responsabilitate și grijă 
față de tinerele vlăstare ale patriei.

Noi. cei peste 3 800 de muncitori, 
ingineri și tehnicieni ai uzinelor tex
tile ..Moldova" sintem hotăriți să 
participăm și de acum înainte cu ab
negație și devotament la vasta acti
vitate creatoare a poporului, pentru 
înfăptuirea mărețului program sta
bilit de cel de-al X-lea Congres al 
partidului, de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate".

In telegrama colectivului Filaturii 
de in și cînepâ din Gheorghieni, ju
dețul Harghita, se spune : „Am pri
mit cu deplină satisfacție hotărirea 
Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. 
și a Consiliului de Miniștri cu pri
vire la majorarea alocației de stat 
pentru copii, care creează noi 
condiții in vederea creșterii con
tinue a nivelului material și spiritual 
al poporului nostru. Această înfăp
tuire extrem de favorabilă pentru 
masele largi ale salariaților, bazată 
pe principiile umanismului socialist, 
asigură un nou avînt, un nou elan 
in rîndurile salariaților noștri care 
se angajează să realizeze toți indica
torii de plan și pe semestrul II al 
anului 1971 la un inalt nivel calitativ".

„Oamenii muncii — români, 
maghiari și alte naționalități din Uni
tatea de exploatare șl industrializa
re a lemnului Topllța, județul Har
ghita, au primit cu adincă satisfacție 
și bucurie hotărirea cu privire la 
majorarea alocației de stat pentru 
copii și îmbunătățirea regimului de 
acordare a acesteia. Noua reglemen
tare confirmă elocvent politica pro
movată de Partidul Comunist Român 
In direcția creșterii nivelului de trai 
al poporului nostru.

Saiariații unității noastre se anga
jează că vor munci cu șl mai mult 
elan pentru realizarea obiectivelor 
stabilite de cel de-al X-lea Congres 
al Partidului Comunist Român, pen
tru îndeplinirea și depășirea planu
lui de stat la toți indicatorii și a an
gajamentelor luate în întrecerea 
socialistă, aducindu-?i astfel o con
tribuție sporită la dezvoltarea mul
tilaterală a scumpei noastre patrii — 
Republica Socialistă România".

ȘI-AU REÎNNOIT ANGAJAMENTELE
(Urmare din pag. I)

pusă in funcțiune o instalație de zin- 
care la cald cu o eficiență anuală de 
1.8 milioane lei : la Uzina mecanică 
Timișoara a fost construită o linie de 
fabricat reductoare pentru utilaje de 
ridicat și transportat, care a dublat 
capacitatea de producție a sec
torului respectiv ; o linie de trans
fer pentru prelucrat rotoare a 
intrat in producție la uzina „Electro
motor", cu ajutorul căreia se asi
gură dublarea productivității muncii 
la operația respectivă și obținerea 
unui volum de economii la prețul de 
cost in valoare de peste 460 000 lei.

Bilanțul global al realizărilor după 
primele 7 luni din acest an demon
strează pregnant eforturile depuse de 
oamenii muncii din industria jude
țului Timiș — români, germani, 
maghiari, sirbi și de alte naționalități 
— sub conducerea organelor și orga
nizațiilor de partid, pentru înde
plinirea planului și a angajamentelor 
asumate. Astfel, au fost obținute 
peste prevederi 773 tone tablă subți
re, 38 000 kW motoare electrice, 4.3 
milioane bucăți cărămizi șl blocuri 
ceramice, 10 000 m c prefabricate din 
beton armat, 97 000 m p țesături și 
alte produse. Realizări însemnate 
s-au obținut șl la ceilalți indicatori 
ai planului de stat. Bunăoară, sarcina 
de creștere a productivității muncii 
a fost depășită cu 633 lei pe salariat, 
ceea* ce reprezintă o valoare supe
rioară angajamentului anual asumat, 
iar beneficiile suplimentare pe pri
mul semestru se ridică la 51,6 mi
lioane lei. Numeroase unități econo
mice din județ s-au remarcat și prin 
obținerea unor importante economii 
de materii prime și materiale ; este 
lesne de înțeles că aceste economii 
de materii prime au constituit resurse 
suplimentare pentru depășirea sarci
nilor de plan. între altele au fost 
economisite 848 tone metal, 62 Ynetrl 
cubi material lemnos, 29 tone fire și 
fibre textile, 28,5 tone talpă etc. 
Dintre unitățile industriale a căror 
cotă parte la acest bilanț a fost deo

Succesele in muncă se intorc 
in folosul întregului popor

Lucrez ca țesătoare de mal bine de 
17 ani, iar soțul meu — ca maistru 
țesător — de 22 ani. în fabrica „Țesă
tura". Pentru cel 4 copii ai noștri 
primeam pină acum cite 100 lei alo
cație ; de la data aplicării noii hotă- 
riri, bugetul nostru dc familie va 
înregistra o creștere sensibilă. Ne bu
cură mult faptul că limita dc virstă 
se ridică acum de la 14 ani la 16 ani: 
In această situație, fetița noastră, cea 
mai mare, care trece in clasa a 7-a, 
va primi in continuare alocație încă 
3 ani.

Pentru această grijă părintească do
resc să exprim, in numele familiei 
noastre și al tuturor mamelor sala
riate de la fabrica „Țesătura", calda 
mulțumiri partidului. înțelegem șl 
mai bine, acum, îndemnurile tovară
șului Nicolae Ceaușescu, de a folosi 
mai bine timpul de lucru, capacitatea

Vom munci cu și mai mult spor 
pentru întărirea patriei, 

pentru bunăstarea tuturor
Lucrez de 12 ani pe șantierele de 

construcții ale Gorjului. Am ridicat 
blocuri la Motru, la Rogojelu, la Tir- 
gu-Jiu. Am muncit întotdeauna cu a- 
cea liniște sufletească pe care un pă
rinte o poate simți numai atunci cind 
știe că, acasă, copiii au ce le trebuie. 
Și au ce le trebuie, deoarece înfăp
tuirea cu succes a politicii partidului, 
de dezvoltare a economiei naționale, 
asigură o bază tot mai puternică pen
tru creșterea bunăstării generale. Con
ducerea partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu personal, ne-au dat per
manent dovada grijii pe care o poartă 
celor ce muncesc, copiilor lor. Și iată 
că acum luăm din nou cunoștință de 
o hotărire menită să ducă la ridicarea 
nivelului nostru de trai.

Pentru cel 5 copii ai mei voi primi 
lunar, ca alocație de stat, 900 lei. ceea 
ce înseamnă un spor de aproape 30 la 
sută față de cit primeam pină acum. 
Citind hotărirea, cei aproape 40 de to
varăși de muncă din preajma mea. de 
pe schelă. își fac același calcul, ceea 
ce le prilejuiește o mare satisfacție. 
Noi înțelegem că noile măsuri în
seamnă un mare efort din partea sta-

Un ajutor substanțial 
pentru familiile noastre

Ca și în atitea alte rinduri, în ulti
mii ani, conducerea partidului nostru, 
secretarul său general ne-au făcut în
că o dată dovada grijii permanente pe 
care o acordă ridicării continue a ni
velului de trai al poporului, pe baza 
succeselor realizate in toate sectoa
rele economiei naționale. Am remar
cat cu satisfacție faptul că șl in po
litica generală de cieștere a nivelului 
de trai, ca și in alte domenii de acti
vitate. sint promovate cu consecven
ță. așa cum este drept, principiile e- 
chității socialiste ; este ușor de ob
servat că actuala hotărire acordă o 
atenție deosebită îmbunătățirii, cu 
precădere, a situației materiale a oa
menilor muncii cu venituri mici. Să 
iau, de pildă, situația mea. Sint ma
mă a trei copii — unul de 14 ani, 
altul de 12 ani și al treilea de 3 ani 
și jumătate. După ce, in urmă cu 
numai trei ani, am primit de la stat 
un apartament cu 3 camere, după ce 
in 1969 am beneficiat de majorare i 
salariului, partidul și statul nostru 
îmi dau astăzi încă o mină de ajutor, 
pentru a-mi putea crește copiii in 
cele mai bune condiții. Am făcut 

sebit de consistentă fac parte uzi
na „Ciocanul" din Nădrag, „Elec
tromotor" și „Electrobanat" din Ti
mișoara, fabrica „Ceramica" Jimbo- 
lia, „Industria textilă" din Lugoj, Fa
brica de sticlărie din Tomești și 
altele.

Firește, realizările obținute pină in 
prezent nu epuizează nici pe departe 
multiplele rezerve existente in uni
tățile industriale ale județului. O ana
liză recentă privind modul în care 
sint folosite capacitățile de producție 
in fiecare unitate economică relie
fează existența unor rezerve rămase 
încă nevalorificate datorită întreru
perilor, defecțiunilor accidentale, ne- 
aprovizionării ritmice a locurilor de 
muncă cu unele materii prime și ma
teriale etc. De aceea, biroul comite
tului județean de partid a determi
nat analizarea și luarea unor măsuri 
vizînd încadrarea compartimentelor 
mecanic șef și a atelierelor de între
ținere și reparații cu cadre mai te
meinic calificate, cit și perfecționa
rea organizării producției și a muncii. 
Biroul comitetului județean de partid 
acordă o atenție deosebită mobilizării 
tuturor colectivelor din întreprin
deri pentru realizarea sarcinii de 
creștere a productivității muncii, al 
cărei nivel este superior cu 8,4 la 
sută față dc realizările anului pre
cedent. Majoritatea întreprinderilor, 
printre care amintim „Electromotor", 
„Solventul", „Industria Linei", „Ga- 
rofița", Fabrica de încălțăminte „Ba
natul", pe baza măsurilor politice și 
organizatorice luate, au reușit să pla
seze nivelul realizărilor la acest in
dicator peste media inregistrată pe 
județ. Sint însă și unități economice 
ca fabricile „Victoria", „6 Martie", 
„Electrobanat" din Timișoara, fabrica 
„Mondial" Lugoj, „Industria textilă*' 
Lugoj și altele la care nivelul pro
ductivității muncii se situează sub 
posibilitățile existente. Iată de ce bi
roul comitetului județean de partid 
va sprijini organizațiile de partid și 
comitetele de direcție din întreprin
derile industriale amintite in vederea 
adoptării celor mai eficiente metode 

dc producție, materia primă, de a vn- 
loriflca toate resursele interne. Este 
evident, pentru oricine, că tot ceea ce 
realizăm pe frontul producției este 
subordonat scopului unic de a spori 
bunăstarea oamenilor muncii, este in 
folosul nemijlocit al întregului popor, 
al nostru, al tuturor. Vom răspunde 
sprijinului ce nl se acordă cu noi e- 
forturi pentru a obține rezultate cit 
mal bune, peste prevederi, zi de zi și 
lună de lună. Ne angajăm totodată să 
fim in primele rinduri la toate che
mările partidului și statului nostru, 
în Întrecerea desfășurată în cinstea 
zilei de 23 August.

Elena CRAUS
țesătoare
la fabrica „Țesătura'-lași

tulul, căci 31 miliarde lei alocații In 
viitorii 5 ani, din care 9 miliarde fon
duri suplimentare față de cele prevă
zute pină acum la acest capitol, nu 
reprezintă puțin lucru. După cum nu 
este puțin lucru .că numărul copiilor 
care se vor bucura de aici Înainte de 
alocație crește cu 470 000.

Spre a răspunde măsurilor luate, 
afirmăm din nou hotărirea noastră 
de a depune toate eforturile pentru 
executarea exemplară a sarcinilor 
profesionale. Eu, personal, țin ca din 
inima mea de părinte să mulțumesc 
conducerii de partid și să o asigur că 
prin eforturi sporite, printr-o mai 
bună organizare a muncii, printr-o 
disciplină mai fermă, mă voi strădui 
să obțin realizări și mai bune in pro
ducție, întărirea economiei țării — re
zultat al muncii unite a tuturor — 
fiind temelia trainică a creșterii ni
velului de trai al poporului.

Frîncu BONCULESCU 
zidar
pe șantierul nr. 1 al IJ.C.M. 
Tg. Jiu

un calcul : veniturile mele se majo
rează de la 1 septembrie — Intrucit 
primeam și pîna acum alocație de 
stat — cu peste 100 lei pe lună. Prac
tic, eu voi primi ca alocație de stat, 
pentru cei 3 copii, 490 lei.

Ca lucrătoare în comerț, pot spune 
că această măsură se înscrie in rin- 
dul multor altora izvorite din grija 
părintească pe care partidul nostru o 
acordă copiilor. Numai la mărfurile 
ce se vînd in magazinul nostru, prin 
reducerile de prețuri — de 20 pină 
la 30 la sută — cumpărătorii, părinți 
de copii, au economisit peste 1 mi
lion lei. Ce poți spune în fața aces
tei realități ? Decit că avem un par
tid și un conducător, pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care sînt trup și 
suflet pentru popor și, de aceea, și 
noi toti sintem cu inima și cu fapta 
alături de el.

Vasilica BOGA
casieră la magazinul 
„Romarta copiilor" 
din București

de organizare a proceselor de pro
ducție, de ridicare a calificării ca
drelor, de îmbunătățire a utilizării 
timpului de lucru și a disciplinei în 
producție. Munca organizațiilor de 
partid, a colectivelor de conducere 
va trebui situată la nivelul exigen
țelor actuale, atit de clar formulate 
în amplul program elaborat de to
varășul Nicolae Ceaușescu privind 
îmbunătățirea activității politico- 
ideologice, de educare marxist-leni- 
nistă a membrilor de partid, a tuturor 
oamenilor muncii.

Țin să menționez că în centrul 
dezbaterilor din adunările generale 
ale salariaților, care au loc in prezent, 
se află analiza modului in care s-au 
îndeplinit prevederile de plan și an
gajamentele luate, cit și găsirea căi
lor de mobilizare mai intensă a în
tregului potențial material și uman 
in vederea ridicării eficienței activi
tății economice. Dovedind inaltă res
ponsabilitate partinică, spirit de exi
gență, combativitate, comuniștii, toți 
saiariații pun in valoare și cu acest 
prilej o mare bogăție de idei și pro
puneri. Că așa stau lucrurile o arată 
mai bine ca orice altceva inițiativele 
unor colective de salariați de a-și 
spori angajamentele în întrecerea 
socialistă. La uzina „Electromotor" 
Timișoara, bunăoară, angajamentul 
privind depășirea planului de pro
ducție a fost suplimentat de la 23 mi
lioane lei la 30 milioane lei.

Pe temeiul remarcabilelor fapte de 
muncă, al interesului și răspunderii 
cu care colectivele de muncă din uni
tățile industriale ale județului inves
tighează noi și noi posibilități de va
lorificare a resurselor interne, comi
tetul județean de partid iși exprimă 
convingerea că sarcinile și angaja
mentele asumate in acest prim an al 
cincinalului vor fi exemplar îndepli
nite. Este aceasta o modestă, dar e- 
locventă dovadă a atașamentului cu 
care toți oamenii muncii din jude
țul Timiș — români, germani, ma
ghiari, sirbi și de alte naționalități — 
înfăptuiesc neabătut politica partidu
lui de dezvoltare multilaterală a pa
triei noastre socialiste.

Cel mai tînâr 
cartier al orașului 

în partea de nord-est a orașu
lui Piatra Neamț au fost recep
ționate și date in folosință pri
mele 120 de apartamente din 
noul cartier ce poarta denumirea 
Dărmănești. Aici se află in plină 
construcție circa 1 100 aparta
mente, magazine, școli, grădini
țe și alte edificii social-cultura
le. hi următorii cinci ani, car
tierul Dărmănești va cuprinde 
peste 5 000 apartamente.

Prin muncă 
voluntar- 

patriotică
Numeroși cetățeni din județul 

Vaslui participă, prin muncă vo- 
luntar-patriotică, la o mai bună 
gospodărire și înfrumusețare a 
localităților, la construirea unor 
obiective social-culturale : școli, 
unități comerciale, străzi ele. 
După o situație întocmită la 
consiliul popular județean, va
loarea lucrărilor efectuate, pini 
in prezent, depășește suma de 
110 milioane lei.

Asociații turistice
lntr-o serie de așezări sătești 

din județul Argeș, printre care 
Domnești, Dragoslavele și Rucăr, 
au fost constituite asociații tu
ristice menite să pună in valoa
re tezaurul folcloric, peisajul și 
arta culinară locală. In satele 
respective s-au identificat peste 
1 200 de locuințe primitoare, cu 
mobilier adecvat, specific locu
lui, în care sătenii ii pot găzdui 
pe turiști după obiceiuri și da
tini străbune.

IALOMIȚA

Un nou complex 
comercial

La Slobozia a fost inaugurat 
un complex comercial situat in 
vecinătatea hotelului turistic și 
a casei de cultură a sindicatelor 
aflate in construc|ie. La parter 
complexul are un magazin uni
versal, iar la etaj, raioane de 
confecții, țesături și încălțămin
te. Complexul mai cuprinde o 
cofetărie și un mare magazin 
alimentar.

O inițiativă 
valoroasă 

a bibliotecii 
„Astra"

Biblioteca „Astra" din Sibiu a 
luat inițiativa editării unor vo
lume și broșuri cu prezentarea 
bibliografică a bogatului său 
fond documentar, pentru a 
ușura munca cercetătorilor. 
După volumul cuprinzind biblio
grafia presei românești apărute 
la Sibiu incepind cu anul 1853, 
a fost editat volumul bibliogra
fic consacrat presei in limba 
germană din Sibiu.

Stație 
auto-service

In vederea satisfacerii cerin
țelor posesorilor de autoturisme 
pentru întreținerea, gararea și 
parcarea mașinilor, cooperația 
meșteșugărească a construit, lin
gă Hotelul „Unirea" din Iași, o 
nouă stație auto-service. Ea are 
două niveluri subterane unde, pe 
lingă gararea autoturismelor, se 
execută lucrări de întreținere și 
reparații curente sau acciden
tale.

Descoperirea 
unei așezări 

dacice
Un grup de elevi din orașul 

Deva, participind voluntar la 
săpăturile arheologice întreprin
se de specialiștii muzeului jude
țean, a descoperit materiale do
cumentare deosebit de intere
sante care atestă vatra unei 
foste așezări dacice de la sfir- 
șitul secolului al Il-lea i.e.n., 
pină in secolul I era noastră. 
Constituie o adevărată revelație 
un complex de cult nemaiintil- 
nit pină acum, în această parte 
a țării, demonstrind preocupări
le sculptural-artistice ale daci
lor, foarte puțin cunoscute pină 
in prezent.
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Tenismenii brazilieni
preferau

echipa Indiei
CORESPONDENȚA DIN RIO DE JANEIRO

Cind tenismenii noștri mal asu
dau la Delhi pentru a trece ob- 
'tacolul semifinalei interzonale, bra
zilienii ne aduceau elogii dorin- 
au-ne... înfrângerea ! Thomas Koch, 
prima rachetă a Braziliei, spunea că 
„oricare din aceste două echipe ar a- 
sigura partide echilibrate, totuși eu 
aș vrea să joc contra Indiei". La fel 
de direct, Edson Mandarino, a doua 
rachetă, recunoștea că „românii sint 
roarte buni, eu prefer ca adversar e- 
chipa Indiei". Iar cronicarul de la 
„Jornal do Brasil" ținea să avertizeze: 

ictoria României ar fi un lucru ne- 
avantajos pentru Brazilia, care, chiar 
jucind acasă, va trebui să lupte mult 
pentru a merge la Challenge Round, 

i octombrie, la finala cu S.U A ", 
f Ju alte cuvinte, avem o firmă bună 
si dacă disponibilitățile de gen
tilețe in aprecierile față de rachetele 
noastre nu ajung pînă acolo încit sa 
admită posibilitatea unui alt adversar 
decit Brazilia in finala cu S.U.A., asta 
e de înțeles, dată fiind valoarea lui 
Koch și Mandarino. ca și credința 
destul de generalizată aici că tenisul 
urmează să secondeze fotbalul în ma
terie de performanțe. Această spe
ranță, si in genere dorința nestăvi
lită a brazilienilor de a.-și diversifica 
aria de afirmare sportivă, a produs 
de acum un efect aparent imposibil: 
aflux de spectatori pe terenuri unde 
nu se joacă fotbal ! Este cazul tenisu
lui, ca și al baschetului. Evident, a- 
ceastă asistență conservă intactă și in 
noile incinte trainica mentalitate a 
suporterului de fotbal brazilian, care 
nu poate concepe o competiție fără 
ca el să-și verse nestinjenit focul pe 
protagoniști (cu predilecție pentru ad
versarii străini) șl pe eternul vinovat 
— arbitrul.

Monologul pasional al publicului 
conferă competiției un farmec aparte, 
dar poate să și deranjeze pe un ad
versar neobișnuit Cehoslovacii au 
resimțit influența acestui factor, iar 
pentru intilnirea cu echipa română 
nu ar fi cuminte să nu se prevadă re
petarea lui. poate in doze sporite. 
Fără îndoială, in speranțele brazilie
nilor cântărește serios avantajul te

renului propriu. In circumstanțele de 
acum el devine, probabil, o veritabilă 
miza principală. Asta fiindcă Brazilia 
joacă acasă, două faze consecutive ale 
competiției, pe cind tenismenii ro
mâni. intr-un timp scurt, sint siliți să 
traverseze aproape jumătate din nu
mărul fuselor orare, suportînd inevi
tabil efectele negative ale adaptării 
la timp și climă. Nu e de mirare deci 
că brazilienii insistă atit asupra tere
nului propriu, cit și asupra termenului 
de realizare a jocurilor, mai ales că 
bilanțul intilnirilor individuale intre 
rachetele noastre și ale lor (ca echipe 
încă nu s-au intilnit in competiții in
ternaționale) pină acum ne este net 
favorabil. în așteptarea confruntării 
de pe terenul clubului „Pinheiros" din 
Sao Paulo, tenismenii brazilieni exe
cută un riguros orar de antrena
mente, remarcindu-se o formă bună 
atit la stelele Koch și Mandarino, cit 
și la steluțele Carlos Alberto Kir- 
mair și Luis Felipe Tavares, ambii 
foști campioni naționali de juniori, 
iar acum supleanții primilor. Intere
sul pentru intilnirea cu România este 
mare și mereu alimentat de întreaga 
presă prin reportajele zilnice de la 
antrenamentele din Sao Paulo și 
Porto Alegre. Un indiciu : toate 
biletele de intrare sint de pe acum 
vîndutc ! Cronicarii de specialitate 
evită pronosticurile clare, vorbesc în 
genere de „forțe echilibrate*', fără a 
uita insă să adauge că „Brazilia nu a 
avut niciodată șanse mai bune de a 
merge la finala cupei Davis" (Jornal 
do Brasil). Asta nu împiedică insă 
aprecieri elogioase la adresa echipei 
noastre. Antrenorul echipei brazilie
ne. Patricio Rodrigues, il consideră 
pe Năstase „superior lui Kodes** și a- 
daugă : ..nu mi-e teamă să spun chiar 
că actualmente e cel mai bun jucător 
amator din lume". în general se crede 
că Năstase ar putea ciștiga ambele 
partide de simplu. Totuși, observato
rii mai de prestigiu nu se încumetă 
să facă pronosticuri rezervîndu-și 
probabil opiniile pentru după... meci.

Vasile OR OS

Dirt-track. Lupta la viraje...

De miine la Helsinki

CAMPIONATEIE 
EUROPENE DE ATLEIISM

De miine pină In 15 august, sta
dionul olimpic din Helsinki va găz
dui cea de-a X-a ediție a campio
natelor europene de atletism. Situa
te in anul preolimpic. întrecerile 
pentru titlurile continentului nostru 
se anunță drept un spectacol sportiv 
de înaltă calitate la care este foarte 
probabil că se vor obține rezultate 
valoroase în cadrul a numeroase 
probe.

Reprezentativa României, compusă 
din opt atlete și zece atlcțt, va în
cerca să depășească nivelul perfor
manțelor realizate de ea la trecutele 
ediții ale campionatelor europene. 
Este Interesant de remarcat faptul 
că, deși la jocurile olimpice repre
zentanți ai atletismului nostru s-au 
încununat cu titluri și au cucerit 
medalii de aur, totuși, in cadrul în
trecerilor europene, numai o sin
gură sportivă, renumita Iolanda 
Balaș, se bucură de titlul dc cam
pioană a continentului (Stockholm 
1958, Belgrad 1962). In rest, palma
resul nostru cuprinde patru medalii 
de argint prin : Mihaela Peneș (su
liță), Viorica Viscopoleanu (lungi
me), Zoltan Vamoș (3 000 m obsta
cole) și Leonida Caraiosifoglu (20 km 
marș). După cum se vede nici cam
pioanele olimpice Viscopoleanu, Ma- 
noliu. Peneș n-au reușit victorii la 
jocurile atletice europene !

La această ediție a campionatelor, 
lotul român cuprinde câțiva sportivi 
cărora specialiștii noștri și cei 
străini le întrevăd posibilități nota
bile de a se clasa pe primele locuri. 
Dintre băieți, pronosticuri favorabile 
întrunește numai triplusaltistul Ca
rol Corbu, in schimb, ca de obicei, 
atletele românce sint bine cotate, 
șanse acordindu-se celor trei disco
bole (Manoliu, Menis, Cataramă), 
Corneliei Popescu (la înălțime) și 
Ilenei Silai (la 800 m). Posibilități 
pentru o medalie de bronz are și Va
leria Bufanu (la 100 m garduri). To- 
tuși, despre participarea și șansele 
atleților români facem două obser
vații : prima are in vedere faptul că 
deși la aruncarea discului feminin ne 
angajăm în concurs cu o „echipă" 
completă de trei atlete valoroase 
(peste 60 metri), totuși, din cauza 
concurenței extraordinare, șansele 
de izbindă rămin relativ limitate. 
Această concurență este provocată 
de alte două „echipe" complete : 
R. D. Germană (Illgen — 63.66 m, 
Spielberg — 61,46 m, Hinzman — 
61,26 m), U.R.S.S. (Danilova — 62.54 
m, Melnik — 62,38 m, Muraviova — 
61,32 m) la care se adaugă și alte 
sportive cu peste 60 metri, inclusiv 
Westerman (R. F. a Germaniei — 
63.96 m). Dar, așa după cum ne-a 
demonstrat Lia Manoliu in 1968, cal
culele prealabile pot fi infirmate in 
plin concurs prin concentrare, voință 
și pricepere tehnică. Tocmai aici 
intervine și cea de-a doua observa
ție : dacă reprezentanții noștri s-au 
pregătit cum trebuie, inclusiv sufle
tește, atunci unii dintre ei, creditați 
cu rezultate bune in acest sezon, pot 
da naștere la surprize. Fiindcă, la 
marile întreceri atletice, este fapt 
dovedit, nu se știe de unde sare ie-

„Fluturi' in apâ... Foto : S. Cristian

la sfirșitul acestei sdpiâmîni i-au disputat, în bazinul din parcul sportiv 
„Dinamo", campionatele republicane de înot. în cadrul întrecerilor s-au 
înregistrat numeroase rezultate bune, dintre care 26 de recorduri stabilite 
în primele trei zile ale concursului. Subliniem comportarea Eugeniei Cris- 
tescu (Dinomo), campioand la 13 ani (400 m craul și 100 m liber), precum 

și forma excelenta a multiplei campioane, Anca Groza

Turneul de volei de la Constanța

„...Echipa română a făcut 
progrese rapide..."

Turneul internațional de volei fe
minin de la Constanța, reunind for
mații dintre cele mai redutabile pe 
plan european și chiar mondial (in 
frunte cu formația Uniunii Sovieti
ce, care la această oră cumulează 
toate cele trei titluri oficiale : cam
pioană olimpică, mondială și europea
nă), s-a incheiat. după cum era și de 
așteptat, cu victoria voleibalistelor 
sovietice, neînvinse în cele cinci 
partide susținute (preliminarii și 
finale).

Firesc, turneul de la Constanța — 
asemeni celui de anul trecut, dinain
tea campionatelor mondiale — a fost 
în atenția specialiștilor și publicului 
nostru sportiv în legătură cu parti
ciparea echipei României la apropia
tele campionate europene (septem
brie, in Italia) unde are de refăcut 
nu numai un prestigiu știrbit acum 
un an la C.M., ci — misiune deloc 
ușoară — să încerce ultima șansă 
de a se califica pentru turneul olim
pic de la Munchen.

De la bun început trebuie arătat că 
echipa română — ocupantă, final
mente, a unui merituos loc secund 
— a dovedit la Constanța un real 
potențial de joc, ce i-a permis să 
susțină de la egal partida cea mai 
importantă a turneului (cea cu 
U.R.S.S.) și să obțină o victorie — 
ne referim la cea mai prețioasă din 
cele patru realizate — în fața echi
pei R.P.D. Coreene, medaliată cu 
bronz la „mondialele*1 de anul tre
cut. Stilul de joc variat, cu o forță 
mai mare la finalizare, omogenita
tea echipei neinfluiențată negativ de 
folosirea jucătoarelor de rezervă) au

constituit caracteristici de bază ale 
evoluției voleibalistelor românce. A- 
preciatul antrenor al campioanelor 
olimpice, mondiale și europene, 
Ghivi Ahvlediani, remarca : „Echipa 
română a făcut progrese deosebit de 
rapide ; mi s-a părut acum matură, 
inteligentă, dispunind de un arsenal 
tehnic șl tactic modern".

Trebuie însă să se rețină că ase
menea aprecieri au in vedere strict 
comportarea lor in meciurile de la 
Constanța, locul ocupat in clasamen
tul final. Turneul de la Con
stanța este doar o perioadă pregăti
toare in vederea „europenelor" ; 
pentru marea confruntare a celor 
mai bune formații de pe continent 
cerințele sint cu totul altele, mai 
mari, solicitind echipelor respective 
un potențial serios sporit față de cel 
pe care îl au la această oră. Maxi
mum de formă trebuie atins la cam
pionatele europene ! Sîntem de pă
rere că voleibalistele noastre mai au 
încă de muncit pină la a atinge un 
asemenea potențial care să Ie facă 
cu adevărat redutabile la C.E., pen
tru a putea spera la calificarea (ex
trem de dificilă, dar nu Imposibilă!) 
pentru turneul olimpic. Sublinierile 
de față devin cu atit mai necesare 
cu cit anul trecut, turneul de la 
Constanța a fost considerat un scop 
în sine și o dată ciștigat, jucătoare 
și specialiști au considerat că totul 
a fost făcut așteptînd doar partici
parea la campionatele mondiale. Ni
meni, credem, n-ar dori ca „istoria 
să se repete...".

I. D.

DIN TOATE SPORTURILE

FOTBAL

Rapid - Metalul la plus 36 grade
Citeodată, iarna. cind mercurul 

scade ci leva grade sub zero, subli- 
r.iem faptul că la această tempera
tură se joacă fotbal : uneori cele ci- 
teva grade sub zero țin loc de titlu 
cronichetei partidei respective. Și ni 
se pare ceva cu totul deosebit...

Simbătă după-amiază. dar mai 
ales duminică la prinz, mercurul din 
Termometre fugea înebunit de... căl
dură spre limita de sus : + 35 sau — 
35... la umbră. La soare... ce să mai 
vorbim !... Duminică, îndeosebi ! „Pot
coava" din Giulești părea un cazan 
sub presiune... Dar. pe gazonul pir- 
jolit de arșița soarelui nemilos, două 
echipe — Rapid și Metalul — jucau 
indirjit, iar nouă celor din tribune 
ni se părea normal. Mai sint doar 
citeva zile pină la începerea campio
natului. . „Rezultatul intilnirii : 1—0 pentru 
Rapid. (Marin Stelian min. 70).

Metalul. așa cum o cunoaștem, 
presta un joc superior condiției sale: 
ca-ntotdeauna cind intilnești o for
mație de A. Rapid, in linii mari, a- 
ceeași de la sfirșitul campionatului 
trecut, nu și-a schimbat coordonatele 
jocului său. Aceleași pase scurte, ace
leași „deschideri" spre aripile Năstu- 
re=cu și Codreanu, in încheierea fa
zelor ofensive prin centrări spre 
Neagu și. acum. Ene DanieL Ieri, Ene

n-a mai repetat evoluția din partida 
cu Altay Izmir, dar este evident că 
prezența sa in echipa bucureșteană îl 
ajută mult pe Neagu, apărătorii ad- 
verși avind de ținut două virfuri, 
amindouă cu posibilități egale de 
a marca. Și poate că aceste 
posibilități se vor concretiza cind din 
jocul rapidiștilor va dispare această 
schemă stereotipă, deschidere extre
me, centrări, jucată mereu și mereu, 
pinâ cind se plictisesc chiar și reali
zatorii ei. Basil Marian, făcind la 
sfirșitul meciului declarația de ri
goare, vorbea despre creșterea inten
sității antrenamentelor, ca o necesi
tate absolută. Nimic deosebit, dacă a- 
ceastă declarație nu ar fi fost înso
țită de citeva referiri la Du
mitru. la indisponibilitățile lui 
Boc și Octavian Ionescu și proble
mele sincronizării cuplului Neagu— 
Ene Daniel. Și poate că la acestea 
toate ar mai trebui adăugată și im
presia că Lupescu se simte cel puțin 
stingherit că a trebuit să facă un pas 
la stingă pentru a-i ceda locul lui 
Boc.

Ceea ce ne face să credem că. 
chiar dacă miine termometrul ar in
dica doar +13, la Rapid „vara fier
binte" este departe de sfîrșit...

V. P.

Dinamo București învinsă 
la scor

Tn turneul internațional de fotbal 
Ciudad de la Unea", echipa spa

niolă Cella Vigo a întrecut cu scorul 
de 3_ o (1—0) formația Dinamo Bucu
rești, prin golurile înscrise de Jime
nez (2) și Lezcano. Au asistat 20 000 
de spectatori.

★
La Moscova, în prezența a peste 

100 000 de spectatori, s-a disputat fi
nala Cupei U.R.S.S." la fotbal intre 
formațiile Spartak Moscova și SKA 

pe Don, Intilnirea s-a inche

iat cu un rezultat de egalitate : 2—2 
(după prelungiri).

Conform regulamentului competi
ției, cele două echipe vor susține un 
nou meci.

★
Peste 60 000 de spectatori au asistat 

la Rotterdam la meciul internațional 
amical de fotbal dintre cunoscuta for
mație olandeză Feyenoord și campioa
na Angliei. Arsenal Londra. Au în
vins fotbaliștii olandezi cu 1—0 (1—0), 
prin golul marcat de Henk Wery.

BOX

Al doilea meci 
Polonia-S.U.A.

Al doilea meci dintre echipele de 
box ale S.U.A. și Poloniei, desfășu
rat la Sosznowiec, a programat intil- 
niri la 9 categorii. Victoria a revenit 
pugiliștilor americani cu 10—8. Tn 
prima intilnire, gazdele ciștigaseră 
cu 16—6.

POLO
La Ruse s-a disputat intilnirea in

ternațională amicală de polo pe apâ 
dintre echipele de tineret Lokomotiv 
Ruse și Petrolul Ploiești. La capătul 
unei partide echilibrate, sportivii ro
mâni au terminat învingători cu 
scorul de 4—2 prin punctele înscrise 
de Băjenaru (3) și Olteanu. Cele 
două goluri ale gazdelor au fost mar
cate de Hristov.

ATLETISM
Rezultate înregistrate în ultimul 

concurs de verificare al atleților po
lonezi : Masculin. 800 m : Szordi- 
kowski — 1’48’’ ; 5 000 m : Podoliak 
— 14’02”2/10 : 110 m garduri : Vod- 
zinski — 13”6/10 : 400 m garduri :
Kuljczicki — 50”5/10 ; triplusalt : 
Biskupski — 16,24 m ; aruncarea su
liței : Damszelj —81,24 m ; Feminin. 
100 m plat : Szewinska — ll”5/10 ; 
săritura in lungime : Vejba — 6,21 
m ; săritura in înălțime : Prociov — 
1.75 m ; 800 m : Kolakowska — 2T0” 
1/10.

CĂLĂRIE
Concursul internațional de călărie 

de la Dublin a programat o nouă 
probă de obstacole ciștigată de spor
tivul englez David Broome pe calul 
„Manhattan". Pe locul secund s-a 
clasat vest-germanul Hendrick Snoek 
pe „Feinder Kerl", urmat de ameri
canul Neal Shapiro pe „King’s Row" 
și vest-germanul Lutz Merkel pe 
„Sir".

TENIS
Turneul internațional masculin dc 

tenis de la Brooklin (Massachusetts) 
a continuat cu disputarea partidelor 
din sferturile de finală ale probei de 
dublu. Perechea australiană Alexan- 
der-Dent a întrecut cu 7—6, 7—6 cu
plul Drysdale (Republica Sud-Afri- 
cană)— Pilici (Iugoslavia), iar olan
dezul Okker și americanul Riessen 
au eliminat cu 6—3, 6—2 perechea 
engleză Cox—Stilwell. Intr-o altă 
partidă, Gimeno (Spania) și Taylor 
(Anglia) au învins cu 4—6, 7—5, 6—3

pe Newcombe (Australia)—Mc Mil
lan (Republica Slid-Africană).

★
Proba de simplu bărbați din ca

drul turneului internațional de tenis 
de la Coruna (Spania), a revenit ju
cătorului vest-german Harald Els- 
chenbroich, care in finală l-a învins 
cu 6—1. 10—8 pe cunoscutul campion 
spaniol Manuel Santana.

In finala probei de dublu mascu
lin, cuplul Santana—Elschenbroich a 
dispus cu 6—4, 6—4 de perechea ita
liană Pietrangeli—Mulligan.

NATAȚIE

Record mondial
Cu prilejul unui concurs desfășurat 

la Los Angeles, inotâtoarea ameri
cană Karen Moe a stabilit un nou re
cord mondial in proba de 200 m flu
ture cu timpul de 2’18” 59 100. Ve
chiul record, deținut de Alice Jones, 
era de 2’19” 310.

★
In cadrul unui concurs de natație 

care a avut loc la Jonkoping (Sue
dia), cunoscutul recordman suedez 
Gunnar Larsson a ciștigat proba de 
200 liber cu un timp bun : l’56”6/10.

Cu prilejul unui concurs de înot, 
multipla campioană italiană Novella 
Calligaris s-a clasat pe primul loc 
în proba de 800 m liber cu perfor
manța de 9’23”.

★
La Budapesta au început. întrece

rile campionatelor de natație ale Un
gariei. încă din prima zi de concurs 
au fost obținute b serie de perfor
manțe de valoare. Astfel, în proba 
masculină de 100 m fluture, Istvan 
Szentirmai a stabilit un nou record 
maghiar cu timpul de 57**4/10. Cu un 
nou record național s-a incheiat si 
proba feminină de 400 m liber in care 
cunoscuta înotătoare Andrea Gyar- 
mati a fost cronometrată cu 4’47”6/10. 
Alte recorduri ale Ungariei au mai 
realizat Eva Kiss : 2’47”9/10 la 200 
m spate și Laszlo Cseh : 59”9/10 la 
100 m spate.

JOCURILE PANAMERICANE

Tn concursul de natație, din cadrul 
Jocurilor sportive panamericane de 
la Caii, au fost desemnați primii în
vingători. Proba masculină de 200 m 
liber s-a incheiat cu victoria ameri
canului Franck Heckel, cronometra’ 
în l’56”4/10 (nou record al jocu
rilor). Foarte disputată a fost prob? 
de 100 m bras masculin, în care vie 
toria a revenit lui Marck Chatficb 
(S.U.A.) cu timpul de l’06”8/10, ur 
mat de compatriotul său Brian Job 
și brazilianul Jose Luis Fiolo — am
bii cronometrați în l’07”9/10. Proba 
feminină de 200 m mixt a fost ciș

tigată de sportiva canadiană Leslie 
Clift cu 2’30” (nou record național), 
care a invins-o pe principala favo
rită, americana Sue Atwood — 2’30” 
3/10.

In seriile probei feminine de 200 
m liber, cel mai bun timp a fost ob
ținut de americana Kin Keyton : 
2T1”4 10.

Proba completă din cadrul con
cursului de călărie a fost ciștigată de 
mexicanul Manuel Mendivil. Meda
lia de argint a revenit canadianului 
Clint Banburry, iar cea de bronz co
lumbianului Juan Jose Neira.

Turneul masculin de baschet a 
programat un nou derbi : Brazilia— 
Cuba, incheiat cu scorul de 73—68 in 
favoarea baschetbaliștilor brazilieni. 
Alte rezultate : Columbia—Insulele 
Virgine 70—64 ; Argentina—Panama 
91—90 : Porto Rico—Peru 88—72. De 
remarcat că, pentru prima oară, e- 
chipa S.U.A. nu s-a calificat pentru 
faza finală a acestei competiții.

In semifinalele turneului de box 
s-au înregistrat următoarele rezulta
te : cat. semimuscă : Velasquez (Chi
le) învinge la puncte pe Garcia 
(Mexic) ; Carbonnel (Cuba) dispune 
la puncte de Rios (Argentina) ; cat. 
pană : Garcia (Mexic) învinge prin 
k.o. pe Torres (Cuba) ; Batista (Ve
nezuela) întrece la puncte pe Alonso 
(Panama).

EX-TERRA '71

Jocul teleghidat cu „Dacia-1300"...
Foto ; M. Cioc

ZILEI MINERULUI
CORESPONDENȚII „SCÎNTEII" TRANSMIT:

In toate centrele miniere din tarâ s-a sărbătorit. Ieri, „Ziua minerului", 
prilej dc trecere in revistă • realizărilor obținute, precum fl dc tradiționale 
manifestări cultural-artlsticc, dc petrecere la iarbă verde.

HUNEDOARA. Praclic' sărb“°- 
rirea „Zilei minerului" in județul 
Hunedoara a început din după-a- 
mlaza zilei de simbătă, cind Jn ma
rile unități ce se inșiruie ca o salbă 
de diamante negre in bazinul car
bonifer al Văii Jiului și in celelalte 
exploatări miniere din munții Apu
seni au avut loc entuziaste adunări 
festive. Tn cadrul acestora, membri 
ai biroului comitetului județean de 
partid, activiști și cadre de condu
cere din sectorul extractiv, i-au feli
citat pe mineri pentru succesele ob
ținute, pentru devotamentul față de 
patrie, partid și popor.

Duminica, sărbătorirea Zilei mine
rului s-n deschis cu cinstirea memo
riei neinfricaților revoluționari din 
Valea Jiului care au înscris pagini 
de glorie in Istoria luptei clasei 
noastre muncitoare condusă de 
partid. La monumentul eroilor mi
neri din centrul orașului Lupeni și 
la placa comemorativă din incinta 
minei din localitate, care evocă mo
mentul „Lupeni ’29", reprezentanți 
ai organelor municipale de partid și 
de stat, ai tuturor exploatărilor mi
niere din Valea Jiului, pionieri, in 
semn de pioasă recunoștință pentru 
jertfa inaintașilor, au depus coroane 
și jerbe de flori.

După-amiaza, in toată Valea Jiu
lui și in celelalte așezări miniere din 
județ, minerii au petrecut frumoase 
clipe in mijlocul naturii, în cadrul 
numeroaselor serbări cimpeneștl. La 
aceste serbări au fost prezente peste 
20 de fanfare și numeroase formații 
artistice.

SATU-MARE. La Tarna Ma" 
s-au desfășurat festivitățile prile
juite de Ziua minerului in pre
zența celor 400 de mineri din 
sectorul de explorări geologice 
și miniere aparținător de I.P.E.G. 
Maramureș. In intimpinarea săr
bătorii lor șl a zilei de 23 Au
gust, minerii sectorului s-au pre
zentat cu un strălucit bilanț de rea
lizări. Astfel, pe primele 7 luni s-a 
realizat suplimentar o producție glo
bală provenită din lucrările de ex
plorare de 12,4 la sută in condițiile 
realizării productivității muncii in 
proporție de 102,5 la sută. La aduna
rea festivă organizată cu acest pri
lej, minerii au fost felicitați de to
varășul Ferdinand Nagy, secretar al 
Comitetului județean Satu-Mare al 
P.C.R. Minerii’ Nicolae Răfan și 
Traian Paul au exprimat angajamen
tul colectivului de mineri de a a- 
propia cit mai mult termenul de 
dare in exploatare (semestrul II 
1972) a minei din Tarna Mare. In 
cinstea minerilor și familiilor lor a 
fost prezentat un bogat program cul
tural-artistic și sportiv.

BACĂU Ziua minerului 8 fost 
sărbătorită, duminică, de colectivul 
întreprinderii „Salina", din Tg. Ocna, 
printr-o adunare festivă, la care au 
luat parte, alături de mineri, re
prezentanți ai organelor locale de 
partid și de stat, numeroși invitați. 
Sărbătoarea din acest an a coincis 
cu împlinirea a 80 de ani de la des
chiderea primei galerii de coastă, ce 
a legat de suprafață fostele mine 
„Ocnița**, „Moldova Veche" și „Mol
dova Nouă", și a unui an de la darea 
in exploatare a modernei mine „Tro- 
tuș“, care a triplat capacitatea în
treprinderii. Luind cuvintul cu acest 
prilej, inginerul Mircea Brumă, di
rectorul unității, a arătat că și in 
cursul acestui an minerii de aici au 
obținut însemnate succese, depășind 
sarcinile de plan cu 2,7 la sută la 
producția globală și cu 1.8 la sută Ia 
producția marfă, pe baza creșterii cu 
1.2 la sută a nivelului productivității 
muncii.

SUCEAVA. Tradiționala zi a 
minerului a fost sărbătorită in ju
dețul Suceava prin ample acțiuni 
cultural-educative și distractive In 
aer liber, precedate de adunări festi
ve. Manifestările de duminică au 
reunit la Leșu Ursului, Iacobeni. 
Barnar-Bistrița, Fundu Moldovei, 
Ostra. in alte centre miniere ale ju
dețului Suceava, mii de ortaci im--- 
preună cu familiile lor.

Formații de amatori ale cămine
lor culturale, cluburilor muncitorești, 
caselor de cultură au prezentat bo
gate programe artistice inchinate 
patriei, partidului. De asemenea, cu 
acest prilej au fost organizate stan
duri de cărți, reviste, precum și ex

poziții de artă populară șl artizanat 
șl au avut loc Interesante Întreceri 
sportive.

PRAHOVA. de mineri de 
Filipeștii de Pădure, Șotinga, Slănic- 
Prahova, Coptura și alte bazine car
bonifere aparținind centralei indus
triale a cărbunelui cu sediul la Plo
iești au participat duminică. împreu
nă cu familiile lor, la serbări câmpe
nești, la care și-au dat concursul re
numite formații artistice din județele 
Prahova și Dîmbovița.

MARAMUREȘ. Duminică 8 au- 
gust, in cele mai pitorești locuri 
de agrement din Jurul localităților 
Baia Mare, Baia Sprie, Cavnic, Baia 
Borșa și altele au fost organizate 
serbări cimpenești, întreceri sporti
ve, jocuri distractive, excursii și dru
meții. La buna reușită a programelor 
cultural-artistice date in cinstea mi
nerilor și-au dat concursul peste 800 
de artiști amatori.

GORJ. Sărbătoarea minerilor du 
la Motru a avut loc in zăvoiul 
din apropierea orașului, unde au fost 
amenajate din timp estrade, precum 
și chioșcuri ale unităților comerciale. 
Citeva mii de mineri, împreună cu 
familiile lor și locuitori din comune
le învecinate, au urmărit programele 
prezentate de artiști amatori sosiți 
din tot județul Gorj.

In pădurea Poiana, de lingă Rovi- 
nari — alt cunoscut bazin carbonifer 
al Gorjului — a fost, de asemenea, 
organizată o mare serbare câmpe
nească. Și in acest an bilanțul efor
turilor minerilor din Gorj este re
marcabil : 107 000 tone lignit extra
se peste planul primelor 7 luni ale 
anului. Cu ocazia Zilei minerului, se
cretari și membri ai biroului comi
tetului județean de partid s-au in
tilnit cu colectivele exploatărilor car
bonifere.

ARGEȘ. Ierf. la Pescăreasa, ni 
inima bazinului carbonifer din Cim- 
pulung Muscel, sărbătoarea Zilei 
minerului a coincis cu implinirea a 
80 de ani de la înființarea primelor 
exploatări de cărbune de pe aceste 
meleaguri.

La adunarea festivă, ce a avut loc 
cu acest prilej, au participat un nu
măr mare de mineri locaLnici cu fa
miliile lor, precum și reprezentanți a 
100 de mine din țară. Directorul în
treprinderii miniere Cimpulung-Mus- 
cel, inginerul Romică Stanciu, a sub
liniat in cuvintul său istoricul aces
tui important bazin carbonifer al 
țării, grija partidului pentru moder
nizarea lui. Intr-o atmosferă de pu
ternic entuziasm, s-a trimis o tele
gramă C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, prin care minerii 
iși exprimă hotărârea de a nu-și 
precupeți eforturile pentru realizarea 
și, depășirea sarcinilor de plan. „în 
munca noastră, o călăuză prețioasă 
ne sint măsurile indicate de dum
neavoastră in domeniul ideologiei și 
al activității politice și cultural-edu
cative. Vom urmări ca la baza dez
voltării in continuare a acestui ba
zin carbonifer să stea o activitate 
neobosită pentru transformarea con
științei oamenilor muncii, dezvolta
rea la tineret a dragostei față de 
muncă. perfecționarea organizării 
conducerii întregii noastre activități, 
înlesnind prin toate mijloacele par
ticiparea tot mai activă a întregului 
colectiv de muncitori la conducerea 
întreprinderii".

SĂLAJ. In centrele miniere din 
județul Sălaj, mii de mineri, împreună 
cu familiile lor, au sărbătorit succese
le însemnate obținute în cursul aces
tui an. Am intilnit la iarbă verde pe 
Vasile Pop V., șef de brigadă, care, 
împreună cu ortacii săi. Vasile Che- 
reji și CJement Duma, ne-au vorbit 
despre faptul că în 7 luni unitatea 
minieră Sălajul din Sărmășag a ob
ținut 2 600 tone cărbune peste plan. 
Pe județ, minerii au realizat supli
mentar peste 8 000 tone cărbune.

In tot timpul zilei, de dimineața 
pînă seara tîrziu, au avut loc mani
festări cultural-artistice și sportive, 
susținute de formații locale, precum 
și de formațiile sindicatelor din ora
șele vecine.

Județul Sălaj a încheiat 
recoltatul griului

ZALAU (Corespondentul „Scinteli", 
V. Rusu). — Harnicii cooperatori din 
județul Sălaj, români și maghiari, au 
incheiat cu succes recoltatul griului și 
al secarei de pe întreaga suprafață se
mănată. într-o telegramă adresată 
Comitetului Central al partidului, to
varășului Nicolae Ceaușescu, de că
tre Comitetul județean Sălaj al P.C.R., 
se spune, printre altele : „îndrumați 
și mobilizați de organele și organiza

țiile de partid, unindu-și efortul, e- 
lanul și hărnicia, țăranii cooperatori 
din județul Sălaj au terminat recol
tatul griului de pe cele 35 000 hecta
re, iar majoritatea covirșitoare a coo
perativelor agricole de producție 
și-au predat in întregime obligațiile 
față de stat, urmind ca in citeva 
zile toate unitățile agricole să se a- 
chite de această înaltă îndatorire pa
triotică".
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EIRE SI FIBRE SINTETICE DE CAEITATE
»

^Colectivul Uzinei de fire și fi
bre sintetice din Iași a indeplinit, 
Înainte de termen, sarcinile de 
plan pe 7 luni, la toți indicato
rii. în acest fel, pînă la sfirșitul 
lunii iulie, muncitorii, tehnicie
nii și inginerii de aici au mai 
realizat o producție suplimen
tară de 244 tone fibre și fire 
poliesterice, precum și 47 tone 
metanol.

Concomitent cu obținerea de 
produse sintetice peste plan, co
lectivul uzinei ieșene se pre
ocupă permanent de îmbunătă
țirea calității acestora. In acest 
scop, colectivul de cercetare al 
uzinei a reușit să trateze firele 
textile și tehnice cu diverse u- 
leiuri, îndeosebi cu uleiul alb

ușor indigen, care face ca firele 
să fie prelucrate cu mai multă 
ușurință în întreprinderile in
dustriei ușoare. La îmbunătăți
rea calității firelor vor contri
bui și o serie de antistatizanți 
indigeni luați in studiu de că
tre cercetătorii uzinei. Utilizarea 
lor va face ca țesăturile din fire
le și fibrele „Terom** produse la 
Iași să capete un aspect mai u- 
niform și un tușeu mătăsos, vor 
deveni ușoare și total neșifona- 
bile. Important este și faptul că 
uzina ieșeană a trecut in ultima 
vreme la realizarea firelor în
tr-o largă gamă de culori și de 
o mai mare finețe.

Manole CORCACI
corespondentul „Scînteii"
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Declarația guvernului 
R. P. Chineze cu privire
Ia dezarmarea nucleară

PEKIN R (Agerpres). — Agenția 
China Nouă a dat publicității o de
clarație n guvernului R. P. Chineze 
cu privire la dezarmarea nucleară.

La 15 Iunie 1971 — se spune in de
clarație — guvernul sovietic a prc- 
z ntat guvernului R. P. Chineze o 
declarație propunind convocarea u- 
n< i conferințe a celor cinci puteri ce 
posedă arme nucleare — Uniunea 
Sovieticii, Statele Unite ale Ameri- 
cu. R. P. Chineză, Franța și Marca 
Britanie — la care să (ie examinate 
problemele dezarmării nucleare in 
ansamblu.

în legătură cu aceasta, guvernul 
chinez face următoarea declarație :

Toate țările din lume, mari sau 
mici, trebuie să fie egale. Problemele 
care afectează diferitele țări ale lu
mii trebuie discutate in comun și re
glementate de toate aceste țâri, fără 
a sc permite monopolul ci tors-a mari 
puteri. Acesta este un principiu care 
stă la baza relațiilor internaționale 
și pe care toate țările trebuie să-1 
respecte. împiedicarea unui război 
nuclear. eliminarea amenințărilor 
nucleare, interzicerea completă și 
distrugerea totală a armelor nuclea
re sint probleme care privesc pacea 
-i securitatea tuturor țărilor din 
lume.

China, se spune în declarație, dez
voltă armamentul nuclear, deoarece 
• <•* obligată să facă aceasta in fața 
amenințărilor nucleare imperialiste 
si ea face acest lucru exclusiv in 
scopul apărării, pentru desființarea 
monopolului nuclear imperialist și în 
vederea eliminării, in final, a ar
melor nucleare. Armele nucleare ale 
Chinei sint încă in stadiul experi
mental și. in prezent, ea nu este incă 
o putere nucleară.

Expunînd poziția guvernului chi
nez in problema armelor nucleare.

DIN LUMEA CAPITALULUI l
ANGLIA Mitinguri de solidaritate 

cu lupta constructorilor navali
LONDRA 8 (Agerpres). — In Sco

ția au loc mitinguri de masă ole 
sindicaliștilor din diferite ra
muri industriale, in sprijinul luptei 
constructorilor navali de la șantiere
le „Upper Clyde Shipbuilders*', ame
nințați să rămină fără lucru in urma 
falimentului intreprinderii. Ministerul

VENEZUELA Extinderea acțiunilor
revendicative in

CARACAS 8 (Agerpres). — în 
semn de solidaritate cu muncitorii de 
la filiala concernului american 
..Orinoco Mining", care luptă pentru 
majorarea salariilor și îmbunătățirea 
condițiilor de muncă, 6 500 de munci
tori din întreprinderi siderurgice din 
Venezuela au declarat grevă. Pentru 
conducerea acțiunilor de solidaritate 
cu greva siderurgiștilor a fost creat 
un comitet sindical unit care a adie-

COLUMBIA Continuă greva 
celor 1500 de petroliști

BOGOTA 8 (Agerpres). — Greva 
celor 1 500 de muncitori petroliști din 
orașul columbian Barrankabermeja 
continuă. Greviștii cer reprimirea in 
serviciu a activiștilor sindicali conce- 
diați și respectarea de către admi

declarația subliniază : în primul rind. 
guvernul chinez s-a pronunțat con
secvent pentru interzicerea completă 
și distrugerea totală a armelor nu
cleare ; in al doilea rind. guvernul 
chinez a declarat in numeroase oca
zii că niciodată și in nici o împreju
rare China nu va fi prima care să 
folosească armele nucleare ; in al 
treilea rind, guvernul chinez s-a pro
nunțat in mod consecvent pentru 
convocarea unei conferințe la niv. 1 
înalt a tuturor țărilor din lume 
care să discute problema interzicerii 
complet? și distrugerii totale a ar
melor nucleare și. ca primă etao.ă, 
să realizeze un acord asupra nefo- 
losirii armelor nucleare Prin această 
declarație, guvernul chinez reafirmă 
încă o dată, in mod solemn, poziția 
sa. menționată mai sus.

Dinamica relațiilor economice 
greco-bulgare

ATENA 8 — Corespondentul nostru. Al. Câmpeanu. transmite: In
tr-un articol publicat in săptăminalul atenian „Oekonoinikos Tahidromos", 
Slavka Gheorphieva, de la Camera de Comerț a R. P. Bulgaria, trece in 
revistă ampla dezvoltare a relațiilor comerciale și economice greco-bul
gare.

După ce relevă că aceste relații se 
dezvoltă pe baza principiului egali
tății, interesului reciproc și neames
tecului in treburile interne, artico
lul arată că. dacă in anul 1954. vo
lumul schimburilor bulgaro-grecesti 
se ridica la 1 154 000 dolari, in 1970 
valoarea schimburilor a depășit 31 
milioane dolari. Prin semnarea, in

Industriei și Comerțului al Marii Bri
tanii a anunțat că John Eden, minis
tru adjunct, este gata să se intil- 
nească cu reprezentanții sindicali 
pentru a discuta cu ei un plan da 
preintimpinare a închiderii șantie
relor.

„zona de fier“
sat autorităților cererea de a înceta 
represiunile împotriva greviștilor In 
„zona de fier", cum este denumită 
regiunea unde sint concentrate nu
meroase ’întreprinderi pentru extrac
ția minereurilor de fier, au fost anu
late unele garanții constituționale. Cu 
acest prilej au fost interzise adună
rii? și demonstrațiile, iar pe străzile 
localităților pot fi văzute patrule ale 
poliției și armatei.

nistrație a contractului colectiv. în 
urma ciocnirilor dintre greviști și u 
nitățile militare și de poliție un mun
citor a (ost grav rănit, iar 30 de gre
viști au fost arestați.

SENEGALUL RECUNOAȘTE

GUVERNUL REGAL
DE UNITATE NAȚIONALĂ

Al CA10DGIEI
DAKAR 8 (Agerpres). — La Dakar 

a (ost dat publicității un comunicat 
in caic sc arată că guvernul Senega
lului a holărit să recunoască Guver
nul Regal de Unitate Națională al 
C&mbodgici, ca singurul guvern legal 
cambodgian. In comunicat se preci
zează că guvernul sencgalez a hotărit. 
de asemenea, să inchidă reprezentan
ța diplomatică de la Dakar a regi
mului Lon Noi, iar personalului aces
teia i s-a cerut să părăsească Se
negalul.

luna martie 1970. a acordurilor co
merciale și de plăți pe cinci ani, in 
care și-au găsit reflectarea posibili
tățile crescute și schimbările structu
rale intervenite in economia celor 
două țări, menționează Slavka Gheor- 
ghieva, relațiile economice și co
merciale dintre Bulgaria și Grecia au 
intrat intr-o nouă etapă de dezvolta
re. încheierea unei alte serii de înțe
legeri bilaterale — precum cele re
feritoare la racordarea rețelelor e- 
lectrice naționale, exploatarea in co
mun a riurilor Strimmon și Nestas. 
regularizarea cursului rlului Evros. 
acordul turistic etc. — a contribuit la 
o importantă lărgire a relațiilor de 
colaborare dintre Bulgaria și Grecia. 
Dezvoltarea legăturilor comerciale si 
economice bulgaro-grecești. conchide 
semnatara articolului, este în intere
sul celor două state și popoare ve
cine.

agenții® de presă transmit: DE PRETUTINDENI
Comitelui Spocinl al 

O.N.U. pentru examinarea proble
mei aplicării declarației privind a- 
cordarea independenței țărilor și po
poarelor coloniale a început discu
tarea problemei referitoare la situa
ția din teritoriile aflate sub domina
ția colonială portugheză. In cuvin- 
tul lor, reprezentanții Indici, U.R.S.S. 
și Tanzaniei au condamnat acțiunile 
colonialiștilor portughezi in Africa.

Președintele Mm Tzediui 
l-a primit pe Ne Win, președinte al 
Consiliului Revoluționar si prini- 
min'stru al guvernului nirmanvz, 
care se afiă in vizită în R.P Chi
neză — anunță agenția China Nouă 
Cu acest prilej menționează agenția, 
a avut loc o discuție prietenească.

Președintele Cubei, Osvaldo 
Dorticos, și ministrul de externe >il 
acestei țări. Râul Roa, au primit de
legația Agenției Internaționale pen
tru Energia Atomică, condusă de di
rectorul general al agenției, Sigvard 
Eklund, aflată în vizită la Havana, 
la invitația guvernului cubanez.

Un fjnip de 15 personali
tăți din R. F. a Germaniei 
au dat publicității o declarație prin 
care se pronunță in favoarea unei 
„rezistențe boturile împotriva acelor 
politicieni care vor să împiedice ra
tificarea Tratatului sovieto-vest-ger- 
man", — relatează agenția D.P.A. 
Declarația pledează in același timo, 
pentru „folosirea tuturor forțelor in 
vederea ratificării imediate a trata
tului". Printre semnatari se numără 
deputății in Bundestag William Borm 
(P.L.D.j și social-democrații Gucnter

PERFORMANTE

STABILITE
DE „AP0LL0-15“
HOUSTON 8 (Agerpres). — In ■ 

călătoria lor reușită de 12 zile \ 
in spațiul cosmic, in cursul că- t 
reia au îndeplinit toate puncte- ’ 
le programului de zbor, cei trei \ 
astronaut i de pe nava spațială t 
„Apollo-15" au stabilit o seric ’ 
de performanțe și recorduri, t 
față de zborurile anterioare din 
cadrul programului ,, Apollo' )
Răminerea pe Lună a înregistrat 
65 de ore și 55 de minute (in 
februarie, echipajul de pe „A- 
pollo-14" reușise doar 33 de ore 
și 31 de minute), din care explo
rării propriu zise a suprafeței 
lunare i-au lost consacrate 18 
ore și 37 de minute. Itinerarul 
parcurs de vehiculul lunar a 
fost de aproximativ 27 de kilo
metri, iar cantitatea culeasă de 
roci și de eșantioane de sol lu
nar de 77 de kilograme. Tot in 
cursul acestei călătorii, coman
dantul navei, Alfred Worden, a 
rămas ~~ J. 
navei, pentru prima oară in afa
ra orbitei terestre, iar pe orbita 
circumlunară a rămas o perioa
dă record de 145 de ore și 15 
minute, dintre care 73 de ore 
zburind singur.

20 de minuie in afara

Se anunță că cei trei cosmo- 
nauți, care după amerizare au 
fost supuși unui prim contro* 1 
medical, se află intr-o perfectă 
condiție fizică.

BELFAST 8 (Agerpres). — Patru 
civili și trei militari din forțele de 
ordine au fost răniți in timpul cioc
nirilor de la Belfast, din noaptea de 
simbătă spre duminică. Autoritățile 
nord-irlandeze apreciază că aceste 
ultime incidente intre populație și 
foițele de menținere a ordinii au
fost cele mai violente pe care le-a 
cunoscut Ulsterul in ultimele luni. 
Tineri manifestanți au atacat soldai*! 
britanici și politia locală in cartie
rele Ardoyne și Fallsroad, dar arma
ta a fost nevoită să intervină și in 
ciocnirile dintre membrii celoi două 
comunități religioase — catolică și 
protestantă — in cartierul Cruml.n 
Road. In cursul nopții, pină la orele 
0 30 GMT. au fost operate 12 ares
tări. în mai multe zone ale capitalei 
nord-irlandeze. precum și la Omagii, 
localitate situată la o distanță de 
96 km de Belfast, au fost înregistrate 
mai multe explozii provocate de 
bombe, unele dintre ele soldîndu-se 
cu importante pagube materiale.
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Slottn, Gucnter Wickert și Karl- 
llcinz Walkhoff.

0 escadră do navo mili
tare norvegiene, al™lulis dln 
navele de pază „Tronhcim" și „Nar
vik", va face o vizită oficială în 
portul Murmansk intre 14 șl 18 au- 
gu.;t. in conformitate cu o înțelegere 
anterioară — anunță agenția TASS. 
Pe de altă parte, o escadră de nave 
militare sovietice, alcătuită din dis
trugătoarele „Gremiașcit" și „Jgucii", 
va face o vizită de răspuns la Oslo 
între 10 și 15 septembrie.

Rezultatele alegerilor par
lamentare din Indonezia, 
desfășurate la începutul lunii iulie, 
au fost anunțate oficial la Djakarta. 
Grupul Sekbcr Golkar — o coaliție 
reprezentind funcționari de stat, di
ferite organizații și uniuni legate de 
cercurile militare șl sprijinită de gu
vern — a obținut majoritatea de 227 
de locuri Din numărul total de 460 
de locuri, potrivit unui decret spe
cial al președintelui Suharto. 100 de 
locuri sint rezervate militarilor, 
care n-au luat parte la alegeri Cele 
nouă partide de opoziție au cîștigat 
124 de locuri.

Inundații catastrofale în 
Iil'lîSL 13 cele 17 raioane
administrative ale statului Bihar a 
fost declarată starea de calamitate 
ca urmare a inundațiilor catastrofale 
provocate de revărsarea apelor Gan
gelui. Se apreciază că peste 20 000 000 
de persoane din 13 000 de sate au a- 
vut de suferit de pc- urma acestor 
inundații fără precedent. Suprafețele 
cultivate au fost distruse in propor
ție de 90 la sută. Numărul morților 
s-ar ridica, potrivit unor estimări 
neoficiale, la 150 de persoane.

Un puternic taifun bîntui0 
de două zile in regiunile din Extre
mul orient sovietic, anunță agenția 
TASS. Vintul extrem de puternic este 
însoțit de ploi diluviene. Multe riuri 
au ieșit dir. matcă, provocind inun
dații. în toate raioanele, oamenii 
luptă cu abnegație împotriva stihiei 
dezlănțuite, evacuind locuințele și 
bunurile materiale amenințate.

Sărbătoarea națională 
a Republicii Singapore

La 9 august 1955, 
Singapore, orașul-stat 
din sudul peninsulei 
Malacca, s-a retras din 
Federația Malayeziei, 
proclamindu-se repu
blică independentă.

Datorită poziției sale 
geografice favorabile, 
ca punct de inter
secție a drumurilor 
maritime care leagă 
țările din zona Pacifi
cului și a oceanului 
Indian cu Europa și 
America, portul Sin
gapore este al patrulea 
din lume.

Dezvoltind in conti
nuare facilitățile por
tuare, noul stat inde
pendent a promovat 
totodată o politică de 
industrializare, me
nită să asigure ridi
carea standardului de 
viață al popula'ici. 
Programul de dezvolta
re economică (1968—

1973) prevede construi
rea de complexe indus
triale cu profil variat 
- rafinării de petrol, 
întreprinderi metalur
gice, chimice, electro
nice, textile etc. Din
tre acestea cel mai im
portant este complexul 
Jurong — un adevărat 
orășel industrial, care 
dispune de instalații 
portuare proprii și de 
un doc care va putea 
primi nave cu un de
plasament de 300 000 
tone

Pe plan extern, Sin
gapore promovează o 
politică de neutralitate 
și neaderare la pacte 
militare, de dezvoltare 
a relațiilor reciproc a- 
vantajoase cu toate sta
tele indiferent de siste
mul lor social-politic. în 
ultimii ani au crescut și 
s-au lărgit relațiile Sin-

Senatul italian 0 abrobal 
proiectul de lege guvernamental vi- 
zind modificarea sistemului fiscal. 
Reforma ut mărește ca sistemul de a- 
pllcare a taxelor să devină mal echi
tabil șl, in același timp, să se pună 
capăt evaziunilor. Cu o zi in urmă. 
Senatul a aprobat proiectul reformei 
construcțiilor de locuințe. Toate aces
tea fac parte dintr-o scrie de mă
suri cu caracter economico-social ce
rute de oamenii muncii, de păturile 
largi ale populației italiene și incluse 
in programul guvernului de centru- 
stinga.

Ministrul afacerilor ex
terne al Uniunii Sovietice, 
Andrei Gromiko, a sosit la Delhi, 
intr-o vizită oficială, la invitația gu
vernului indian. La aeroport, oaspe
tele a fost intimpinat de ministrul 
de externe indian. Sardar Swaran 
Singh, și de alte oficialități.

Bilanțul victimelor pro
vocate de taifunul „Olive", 
care a devastat in ultimele zile 
unele zone din vestul Japoniei, se 
ridică la 61 de morți și 9 dispăruți 
— au anunțat autoritățile nipone.

lUegeri prezidențiale și 
parlamentare s_au d««sural' 
ieri, in Mauritania. Singurul candi
dat la postul do președinte- al țârii 
este actualul șef al statului, secreta
rul general al Partidului Popular din 
Mauritania, partid de guvernămint, 
Moktar Ould Daddah.

Comitetul celor zece șeii 
de state africane, creal 13 
tima sesiune a O.U.A. pentru a me
dia in criza din regiunea Orientului 
Apropiat, se va întruni la 23 august 
la Kinshasa — relatează agenția 
M.E.N.

Ministrul sudanez al fi
nanțelor și planificării, care 
participă la Cairo la sesiunea Con
siliului Unității Economice Arabe, a 
anunțat că șeful statului sudanez, ge
neralul Gaafar El Nttmeiry, va efec
tua in curînd vizite oficiale in Egipt, 
Libia și Siria.

gaporelui cu statele so
cialiste.

între România și 
Singapore se dezvol
tă legături de prie
tenie și colaborare. în 
promovarea acestor 
legături o contribuție 
importantă au avut 
vizitele reciproce la ni
vel guvernamental, a- 
cordurile încheiate cu 
acest prilej, care pre
văd colaborarea eco
nomică. culturală și 
științifică in interesul 
ambelor popoare, al 
păcii și colaborării in
ternaționale.

Cu prilejul zilei na
ționale a Republicii 
Singapore, poporul ro
mân adresează poporu
lui acestui stat urări 
de noi succese pe ca
lea consolidării inde
pendenței, a propășirii 
patriei sale.

Cu zece mii de ani

în urma...
Nu departe de orașul sirian A- 

lcppo, in punctul denumit Murei- 
bat, pe malul Eufratului, o echipă 
de arheologi francezi a descoperit 
urmele unei așezări umane cure sc 
crede că datează din mileniul al 
9-lea i.e.n. Descoperirea acestei a- 
șezări, afirmă experții, demonstrea
ză că acum mai bine de zece mii 
de ani a existat o civilizație 
omogenă care cuprindea teritoriul 
dintre Nil și Eufrat. Locuitorii a- 
cestui teritoriu isi asigurau cele 
necesare vieții din vinătoare și 
pescuit, agricultura nefiind incă 
practicată pe acele vremuri.

Muzeul Dostoievsti
După încheierea lucrărilor de 

restaurare, Muzeul Dostoievski din 
Moscova a fost deschis pentru vi
zitatori. Inaugurarea oficială va 
avea loc in luna octombrie, anul a- 
cesla, cind se va sărbători cea 
de-a 150-a aniversare a zilei di 
naștere a marelui scriitor rus, eve
niment ce va fi marcat intr-un 
mod deosebit.

Muzeul este instalat în casa în 
care, la 30 octombrie 1821, Fiodor 
Dostoievski a văzut lumina zilei 
Exponatele — manuscrise. docu
mente, cărți, diverse obiecte per
sonale — oferă o imagine ampla 
despre viața și opera scriitorului

De unde provin 

denumirile cicloanelor
S-a pus adesea întrebarea, oare 

de unde provin denumirile cicloa- 
nelor ? Potrivit unei practici de 
mult încetățenite, pentru „boteza
rea" cicloanelor care bîntuie ocea
nul Atlantic a fost alcătuită o listă 
compusă din 26 de nume feminine 
a căror inițială cuprinde în ordine 
cele 26 de litere ale alfabetului la
tin, respectiv de la „a" la „z". Iar 
atunci cind lista se epuizează, e- 
numerarea pornește de la capăt 
După cum s-a constatat, unul și 
același nume se repetă la interval 
de 10 ani. Cu cicloanele din Pa
cific, insă lucrurile se complică 
Pentru ele au fost „elaborate" 84 
de denumiri, dar, cu toate aces
tea, avînd in vedere marca lor 
frecvență, meteorologii le repetă 
mai des. în medie, în zona Pa
cificului se produce in fiecare săp- 
tămină cite un ciclon...

Transportor aerian 

in mine
La Gliwice, în R. P. Polonă a fost 

realizat și brevetat un transportor 
aerian care circulă pe un singur 
cablu, dotat cu un sistem propriu 
de comandă și destinat să efec
tueze transporturi suplimentare in 
fundul minelor. El va asigura de
plasarea personalului și a diverse
lor materiale, fără să perturbeze 
traficul principal din mină.

(Urmare din pag. I) de stat, 
națio-

de producție și producția bunurilor 
de consum. De altfel, după cum a 
confirmat experiența istorică, specia
lizarea internațională este cu atit 
mai eficientă cu cit se realizează in
tre economii dezvoltate multilateral, 
capabile sâ asimileze rapid noile cu
ceriri ale științei și tehnicii și dis- 
punind de largi posibilități pentru 
participarea la schimburile de pe 
piața externă. Chiar in țările unde 
producția a ajuns la un grad foarte 
ridicat de concentrare și specializare, 
se constată nu o restringere a profi
lului economiilor lor naționale, ci, 
dimpotrivă, o tendință de îmbogățire 
sortimentală a producției, de formare 
a unor structuri economice complexe.

In al patrulea rind. o trăsătură 
esențială a integrării economice so
cialiste trebuie să n constituie apro
pierea și egalizarea intr-un termen 
i'-toricește cit mai scurt a niveluri
lor dezvoltării economice a țări
lor participante. După cum este cu
noscut, cu toate succesele dobindițe 
de statele socialiste, intre ele conti
nuă să existe importante deosebiri 
in ce privește gradul de industriali
zare, productivitatea muncii, produc
ția și venitul național pe locuitor. 
Totodată, ele se află in stadii 
diferite de dezvoltare : Uniunea 
Sovietică construiește comunismul, 
unele tari se află în faza fău
ririi societății socialiste dezvdltate, 
iar altele n-au terminat incă pro
cesul de făurire a economiei socia
liste unitare.

încă in Statutul C.A.E.R. s-a în
scris prevederea că această organi
zație „are drept scop să contribuie, 
prin unirea și coordonarea eforturi
lor țărilor membre ale Consiliului, 
la dezvoltarea planică a economiei 
naționale, la accelerarea progresului 
economic și tehnic in aceste țări. la 
ridicarea nivelului de industrializa
re a țărilor cu industrie mai puțin 
dezvoltată, la creșterea continuă a 
productivității muncii și la ridicarea 
n ■ .ncetată a bunăstării popoarelor 
țărilor membre ale Consiliului". Este 
o cerință firească, decurgmd din 
caracterul noii orinduiri sociale, din 
principiile internaționalismului so
cialist. ca relațiil? de colaborare din
tre țările socialiste să înlesnească 
făurirea socialismului și comunismu
lui in fiecare din ele. să contribuie 
la unitatea lor ca țări independente, 
cu nivel înalt și similar de dezvol-

rza respectării suveranității 
I independenței- si intereselor 

t tiecare țara so- z,4 r.ale, neamestecului in treburile in- 
iși amplifică po-Aa ’ tc-rne' ale țârilor, egalității depline 

(jn drepturi, avantajului reciproc ^și 
întrajutorării ~tbvârâses[p De ase- 

’ menea, documentul subliniază că in
tegrarea economică socialistă nu 
este însoțită de crearea de organe su- 

~~pranaționale, nu afectează pcobl£-

Hare social-economică. Forța siste
mului mondial socialist este cu atit 
mai puternică cu cit fiecare țară so
cialistă in parte ivi —. 
tențialul economic, asigurind folo
sirea eficientă a tuturor resurselor 
sale materiale și umane, cu cit se 
dezvoltă pe această bază colaborarea 
lor tovărășească.

In al cincilea rind, integrarea eco- nu mluwis-
nomică socialistă trebuie să se reali- Canele planificării interne, ale activi
zeze cu respectarea riguroasă a 
principiilor suveranității și indepen
denței naționale, a liberului consim- 
țâmint deplin al statelor participante. 
Viața arată că suvpranitatea și in
dependența națională sint atribute 
inalienabile ale fiecărei țări, că res
pectarea 
esențială _ __ 
sociale in întreaga epocă de 
strucție a socialismului și comunis
mului, un factor primordial al în
tăririi unității țărilor socialiste, al 
extinderii colaborării internaționale. 
Stabilirea principalelor proporții și 
ritmuri ale creșterii economice, re
partizarea venitului național pentru 
acumulare și consum, determinarea 
structurii investițiilor, organizarea 
pregătirii și utilizării forței de muncă, 
formarea prețurilor, politica comer
cială și valutară externă — toate 
problemele fundamentale ale dezvol
tării economico-sociale a statului 
pot fi rezolvate in mod eficient nu
mai in condițiile in care partidul și 
guvernul dețin pirghiile conducerii 
economice, politice și sociale in țara 
respectivă, iși exercită pe deplin a- 
tribuțiile și răspunderile cu care 
sint investite de popor. în orinduirea 
socialistă, suveranitatea națională și 
independența de stat capătă un pro
fund conținut social, de clasă, expri- 
mind dreptul suveran al clasei mun
citoare. al întregului popor de a ho- 
țări in mod liber, Hră nici un antes- ț mite acțiuni nu trepuie ajmnueni 
tr-r din afară, asuora mersului ina-<3Lasupra colabbrărn și cooperării 
inte al societății pe drumul noii orin- ^^^,8 mz
duiri.

Programul complex definește 1 _____
mod clar, fără echivoc, integrarea a _paTTȚc1Ț 
economică socialistă ca o activitate - - ......

y- liber consimțită a țărilor partici
pante. Reafirmind principiile Statu-

" tului C.A.E.R., care și-au dovedit 
pe deplin vitalitatea și eficiența. Pro
gramul complex prevede că adin- 
cirea și perfecționarea In conti
nuare a colaborării și dezvoltarea in
tegrării economice socialiste se vor 
realiza în conformitate cu principiile 
internaționalismului socialist, pe ba

tătii economico-financiate a organi
zațiilor și unităților din diferite 
țări. In mod repetat, Programul 
precizează că la fiecare acțiune de

lor reprezintă o condiție 
a dezvoltării economico- 

con-

sint de natură să ofere un 
favorabil dezvoltării relațiilor 

intre țările membre
citat, 
cadru 
de colaborare 
ale C.A.E.R., să asigure ca proce
sul integrării 
să ______ _ __ ___
strictă a intereselor țărilor partici
pante. a voinței lor suverane, evi- 
tindu-se orice tendințe neconforme 
cu principiile de bază ale relațiilor 
dintre țările socialiste.

In a! șaselea rind, dezvoltarea 
Integrării economice socialiste a ță
rilor membre ale C.A.E.R. nu nu
mai că nu trebuie să ducă la sepa-

economice socialiste
se înfăptuiască cu respectarea

Totodată, participarea la rela
țiile mondiale se impune ca o ne
cesitate obiectivă a progresului tu
turor popoarelor ; dezvoltarea legă
turilor economice dintre state, in
diferent de orinduirea lor social po
litică, permite fiecărei țări să bene
ficieze de roadele revoluției tehnlco- 
științifice contemporane, să-și va
lorifice in mod superior resursele, 
să contribuie la îmbunătățirea cli
matului internațional.

Este in folosul Consiliului de A- 
jutor Economic Reciproc să se 
practice astfel de forme șl metode

v

SOCIAIISTE A ȚARILOR MEMBRE AIE C.A.E.R.
colaborare participă țările intere
sate ; totodată, el prevede că 
neparticiparea unor țări la ^anu
mite, acțiuni nu trebuie să Influ ențeze 

VITF^aom'ChTîrclTTiecare"țară" mem" " 
brâ a C.A.E.R. are dreptul, in orice 

In moment, să-și declare interesul de 
participa "îa~ acțiune a Pro

gramului Ia cafe inițial ea nu a do
rit să participe dlritr-un’mothr-sau 
altul. In acest document se arată, 
totodată, că țările membre vor că
uta asemenea forme, căi și metode 
de colaborare economică și tehnico- 
științifică care să permită partici
parea la aceasta a tuturor țărilor 
membre ale C A E.R

Aceste prevederi, precum șl alte
le similare pe care nu le-am mal

rarea, pe plan economic, de restul 
lumii, ci. dimpotrivă, este necesar 
să se realizeze, in condițiile lărgirii 
continue a relațiilor cu celelalte 
state socialiste, precum și cu alte 
țări, a participării tot mai active 
a țărilor membre ale C.A.E.R. la 
diviziunea mondială a muncii.

Extinderea și diversificarea legă
turilor economice dintre toate țări
le socialiste constituie un factor 
major al sporirii potențialului lor 
economic, al întăririi forței si uni
tății întregului sistem mondial so
cialist. Lărgirea relațiilor cu țările 
in curs de dezvoltare, sprijinirea 
eforturilor lor pentru consolidarea 
independenței naționale contribuie 
la întărirea întregului front antiim- 
perialist.

de colaborare care să cointereseze 
și alte țări socialiste, precum și 
state nesocialiste. in participarea 
la activitatea acestei organizații. Cu 
cit C.A.E.R-ul va oferi formule va
riate și atractive de colaborare, cu 
cit el va promova o conlucrare in
ternațională fructuoasă, in spiritul 
egalității și avantajului reciproc, 
cu atit va fi mai mare contribuția 
sa la progresul fiecărei țări mem
bre. la cauza întăririi unității țări
lor socialiste, la dezvoltarea coope
rării internaționale.

In sfirșit. se cuvine menționat 
că integrarea economică socialistă 
este concepută ca un proces rela
tiv îndelungat, prin 
unui șir de 
cursul cărora

parcurgerea
olane succesive, in 
formele și metodele

de colaborare se vor adapta cerin
țelor creșterii interdependenței e- 
conomiilor naționale ale statelor 
participante, in vederea apropierii 
și egalizării nivelului lor de dezvol
tare ; prevederile Programului com
plex urmează să se înfăptuiască 
treptat, intr-o perioadă de 15—20 de 
ani.

Este esențial ca organizarea cola
borării intre țările socialiste să por
nească de la realități, de la stadiul 
dezvoltării economico-sociale a aces
tor țări. Are o adincă rezonanță ac
tuală aprecierea lui Marx și Engels 
că „raporturile dintre diferite na
țiuni depind de gradul în care fie
care dintre ele și-a dezvoltat for
țele productive, diviziunea muncii și 
relațiile interne". (K Marx și Fr. En
gels, Opere, voi. 3, Ed. politică, 1962, 
pag. 21—22). Nesocotirea etapelor is
torice obiective, încercarea de a ;>e 
introduce forme și metode neconcor
dante cu condițiile reale existente 
pot genera greutăți în calea dezvol
tării colaborării. Numai inaint’nd pas 
cu pas, pregătind temeinic fiecare 
acțiune nouă de colaborare, relațiile 
dintre statele socialiste vor avea 
un fundament trainic, vor cunoaște 
o continuă perfecționare și adîncire, 
in folosul fiecăreia din aceste țări, al 
sistemului socialist în ansamblu.

★

Rezultat al unor Importante efor
turi de analiză și studiu, al experien
ței acumulate in procesul — compli
cat și nu lipsit de dificultăți — al 
organizării relațiilor dintre țările so
cialiste, Programul complex jalo
nează o etapă nouă în dezvoltarea a- 
cestei colaborări, urmărește ridicarea 
la un nivel superior a realizărilor de 
pină acum, punerea mai largă în va
loare a posibilităților de dezvoltare 
a colaborării in cadrul Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc ; acest 
program conturează o vastă proble
matică nouă, care se cere amplu și 
minuțios explorată

Nu-mi propun să mă opresc In ca
drul acestui articol asupra tuturor 
aspectelor teoretice ale integrării e- 
conomice socialiste; mă limitez ia 
observația că ea se înscrie prinție 
temele majore în care știința econo
mică românească este chemată 
să-și facă mai din plin simțită pre
zența Aceasta cu atit mai mult, cu 
cit problema este controversată, pri
lejuind afirmarea unor puncte de ve

dere sensibil diferite, chiar in rindul 
economiștilor marxiști Datorită com
plexității sale, conceptul de inte
grare vizează în fond principalele 
domenii ale teoriei economice — < o- 
relația dintre factorii interni și ex
terni ai creșterii economice, echili
brul dinamic al reproducției, inter- 
influența dintre piața internă și ex
ternă. diviziunea internațională a 
muncii și formele schimbului de ac
tivități, raportul dintre economic și 
politic etc.

Intensificind cercetarea aspectelor 
teoretice ale integrării economice so
cialiste, este necesar, desigur, să se 
acorde o deosebită atenție studierii 
problemelor practice pe care le ri
dică Programul complex După cum 
sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
„adoptarea acestui program este nu
mai începutul, pentru că este nece
sar ca prevederile lui să fie reali
zate in viață". înfăptuirea Programu
lui complex necesită o intensă mun
că organizatorică, concretizarea și 
pregătirea temeinică a fiecărei mă
suri ; în numeroase puncte documen
tul doar schițează direcțiile gene
rale ale dezvoltării colaborării, ur- 
mind ca abia ulterior — pe baza acu
mulării unei experiențe concludente, 
a unor analize suplimentare - să sa 
elaboreze prin efortul colectiv al ță
rilor participante soluții practice e- 
ficiente. Este neîndoielnic, însă că, 
pornindu-se neabătut de la principiile 
fundamentale ale relațiilor dintre 
statele socialiste, manifestîndu-se 
spirit de conlucrare tovărășească și 
înțelegere reciprocă, dorința sinceră 
de a veni in intîmpinarea interese
lor fiecărei țări, de a extinde con
tinuu și multilateral colaborarea rc- 
cinrocă, toate aceste probleme isi vor 
găsi rezolvări unanim acceptabile.

Țara noastră va milita și în viitor, 
în mod consecvent, pentru dezvolta
rea prieteniei și colaborării cu sta
tele membre ale C.A.E.R., cu toaie 
țările socialiste, considerînd că a- 
ceasta corespunde atit intereselor vi
tale ale poporului român, cit și cau
zei unității țărilor socialiste, a luptei 
generale pentru socialism România 
va lărgi colaborarea cu tinerele state 
indenendente. sprijinind eforturile 
acestora pentru dezvoltare și pro
gres, va acționa pentru intensifica
rea cooperării cu toate țărije..lumii, 
fără deosebire d(?~?5nHltUffe~*nvi7nă, 
în interesul destinderii și înțeleșerii 
între popoare, al întăririi păcii în 
lume.
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