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In județelePentru ca mijloacele 
de educație să slujească 

din plin făuririi omului nou, 

edificării noii societăți 1

MĂSURILE DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A MUNCII POLITICO-IDEOLOGICE 
Șl CULTURAL-EDUCATIVE ÎN DEZBATEREA ADUNĂRILOR DE PARTID

în întreaga țară se desfășoară în g- 
ceste zile adunări generale deschise 
ale organizațiilor de bază care dez
bat problemele activității politico- 
’deologice. de educare msrxist-leni- 
nistă a membrilor de partid, a tu
turor oamenilor muncii. Ele vor ti 
urmate de plenare cu activul ale co
mitetelor de partid pe intreprinder:. 
umtăți agricole, instituții, unități mi
litare, comune, orașe, municipii <j 
județe. Toate aceste dezbateri, care 
'■or antrena întregul efectiv de pes-e 
doua milioane de membri ai parti
dului, masa largă a oamenilor muri
rii, vor preceda plenara Comitetului 
Central din toamna acestui an. car? 
\a analiza activitatea ideologică, po
li ti co-educari vă și cultural-artistică.

Dezbaterile din cadrul organizați
ilor si a! organelor de partid sint un 
prilej de a evalua munca ideologică, 
educativă in lumina programului de 
acțiune adoptat de Comitetul Execu
tiv al C.C. al P.C.R. și a îndrumări
lor de adînră semnificație principia
lă și practică din expunerea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu la consfătuirea 
de lucru a activului din domeniu) 
propagandei de partid. Toate aceste 
măsuri. întreaga activitate consacrată 
îmbunătățirii și întăririi spiritului 
combativ al muncii politico-eduea’’- 
ve. creșterii capacității ei de influen
țare. se înscriu organic pe linia 
hotăriri’or Congresului al X-lea al 
partidului, de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate. 
Telul dezbaierilor este- să analize
ze In profunzime munc.3 educati
vă desfășurată de organizația res
pectiva. modul cum se îndeplinesc 
masurile care au fost deja luate 
după adoptarea programului de e- 
ducatie comunistă elaborat de secre

tarul general al partidului : totodată, 
adunările generale, plenarele comite- 
; lor de partid trebuie să stabilească 
măsurile concrete care vor trebui a- 
plicate. in continuare de către fie
care organizație pentru a înlătura 
neajunsurile, deficiențele existente 
încă și a ridica întreaga activitate 
ideologică, educativă la nivelul înal- 
•-lor exigențe ale etapei pe care o 
străbatem in prezent. Va fi încă un 
prilej in care se vor afirma matu
ritatea politică, forța de mobilizare 
și influențare, combativitatea și fer
mitatea revoluționară dovedite de 
organizații!® noastre de partid in a- 
titea rinduri.

Evident că. pentru a-și atinge 
scopul, dezbaterile trebuie temeinic 
pregătite, incepind de la materialul 
brc-zentat de biroul organizației de 

Conținutul acestui material in- 
i n’eii'a in măsură hoiuritoare ca

litatea dezbaterilor. De aci ma <?.< 
răspundere a birourilor, a organelor 
conducătoare de partid in elaborare-' 
acestor documente, care trebuie 
sesizeze și să adînceas’că principalele 
probleme, in spiritul principialității 
comuniste și al unei înalte exigențe

Pornind de la ideea fundamentală 
din propunerile de măsuri prezentate.

"de secretarul "general ai partidului 
și .mume că ..activitatea politico- 

educafivâ constituie o parte compo
nentă inseparabilă a operei de edifi
care a noii orinduirj sociale, o preo
cupare de seamă a partidului și sta
tului nostru-- — dezbaterile trebui, 
să slujească creșterii răspunderii orga
nelor și organizațiilor de partid in 
organizarea întregii munci dc educare 
a maselor, desfășurate prin inter
mediul tuturor mijloacelor de influ

ențare politică și a factorilor de cul
turalizare de care dispune societatea 
noastră.

Cum au acționat și cum acționea
ză organizațiile de partid pentru a 
promova larg în mase ideologia 
partidului, concepția materialist-dia- 
lectică, politica sa marxist-leninislă, 
a forma si dezvolta la membrii de 
partid, la toți oamenii muncii trăsă
turile înaintate, proprii omului nou ; 
vum sint folosite în acest scop mun
ca politică de masă, variatele ei for
me. incepind cu munca de )a om la 
om și pină la gazetele de perete, 
gazetele satirice, agitația vizuală etc.; 
cum a contribuit la creșterea pregă
tirii politice și ideologice, la educa
rea comunistă a membrilor de partid 
si a celorlalți oameni ai mun
cii invățămintul de partid ; cum 
au fost și smt puse in valoare 
marile valențe educative ale adunări
lor de partid : in ce măsură s-au o- 
cupat si se ocupă organele de partid 
de bunul mers al muncii cultural-e- 
ducfitive de masă, de îndrumarea și 
controlul activității cluburilor munci
torești, a căminelor culturale ; cum 
a fost și este asigurată participarea 
nemijlocită la munca educativă a ac
tiviștilor. a principalelor cadre 
ie.lă cîteVa clin aspectele care* trebuie 
să se afle în atenția adunărilor.

Fără a minimaliza rezultatele ob
ținute pină acum ir acest domeniu, 
adunările de partid, plenarele vor tre
bui să se ocupe cu maximă atenție 
de lipsurile, deficiențele și neajun
surile ce s-au făcut simțite si care 
fcinează încă procesul de ridicare a 
conștiinței socialiste a oamenilor 

(Continuare în pag. a V-a)

Neamț și Bistrița

S-A TERMINAT
RECOLTATUL 

GRIULUI
Folosind din plin mijloacele 

tehnice și forța de muncă, da
torită activității politico-educa
tive desfășurate de organele și 
organizațiile de partid, în uni
tățile agricole din județele 
Neamț și Bistrița s-a încheiat 
recoltatul cerealelor păioase. Cu 
prilejul încheierii acestei cam
panii. în numele oamenilor 
muncii din agricultură, birou
rile comitetelor județene de 
partid Neamț și Bistrița au tri
mis telegrame Comitetului | 
Central al Partidului Comunist 
Român. tovarășului Nicolae 
Ceaușescu personal, in care se 
arată că țăranii cooperatori, me
canizatorii și specialiștii în agri
cultură sint hotăriți să desfășoa- i 
re in continuare o activitate in
tensă pentru îndeplinirea e.xem- j 
piară a sarcinilor ce revin agri
culturii in actualul cincinal, a. 
obiectivelor stabilite de Congre
sul al X-lea al Partidului Co
munist Român

IN PAGINA A IV-A

CE SINT Șl CUM 
VOR FUNCȚIONA 

ATELIERELE-ȘCOALĂ 
IN INVÂTĂMINTUL 
GENERAL Șl LICEAL

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Roman. împreuna cu soția 
sa. Elena Ceaușescu. au oferit, luni 
seara, la Mangalia Nord, stațiunea 
Neptun. o masa tovărășească la 
care au participat membri ai Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R. și ai Comitetului Central 
al P.C.R.. cu soțiile, care se gă
sesc in concediu la mare, precum 
și conducători ai unor partide co
muniste și muncitorești și repre
zentanți ai conducerii de stat din 
țâri socialiste care își petrec va
canța pe litoral, la invitația Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român.

Au luat parte tovarășii Santiago 
Carrillo, secretar general al P.C. 

MUNCĂ ENTUZIASTĂ, 
REZULTATE 

REMARCABILE 
ÎN ÎNDEPLINIREA 

PLANULUI SI 
ANGAJAMENTELOR

o Se înfăptuiește cu succes programul 
de investiții stabilit de Congresul al X-lea 

al P.C.R.
e ,,Răspunderea noastră e mai mare 

pentru că sîntem comuniști !"

@ Știri despre succesele oamenilor muncii 
din întreaga tară
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din Spania, cu soția. Alvaro Cun- 
hal. secretar general al P.C.

Mihail Leseciko, vi
al Consiliului de 
U.R.S.S.. cu soția, 

președinte al

Portughez, 
copreședinte 
Miniștri al 
Jos Van Eynde.
Partidului Socialist Belgian, cu 
soția. Henri Krasucki și Claude 
Popereti, membri ai Biroului Poli
tic al P.C. Francez. Santiago Al
varez. Juan Calanda. Mauricio Pe
rez și Ignacio Gallego, membri ai 
Comitetului Executiv al P.C. din
Spania, cu soțiile. Jan Debrouwere. 
membru al Biroului Politic al
P.C, din Belgia, cu soția, Hugh 
Moore, membru al Secretariatului 
C.C. al P.C. din Irlanda, cu soția. 
Agostino Giacomini, membru al 

Biroului Politic al P.C. din San 
Marino, cu soția. Adonis BriUakU 
și Nikos Karas, membri ai condu
cerii P.C. din Grecia (interior). 
Diaz Chavez, membru al C.C. al 
P.C. din Peru, cu soția. Renato 
Bertolini, membru al Biroului Fe
derației Internaționale a RezJs- 
tenței.

Cu acest prilej tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a toastat pentru condu
cătorii de partid, pentru repre
zentanții conducerii de stat, din ță
rile socialiste prezenți, pentru acti
viștii partidului nostru și a subli
niat că această întilnire constituie 
o expresie a prieteniei și solidari
tății internaționaliste.

Masa s-a desfășurat într-o am
bianță cordială, tovărășească.

PRIN REALIZĂRI VOM RĂSPUNDE 
GRIJII PARTIDULUI

FATĂ DE FAMILIILE NOASTREI

Vp adresa C.C. al P.C.R.. » tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU personal, 
continua »ă sosească din partea a numeroase colective de oameni al muncii, 
h cetățenilor, telegrame, scrisori in care este exprimată mulțumirea pentru 
spiritul umanist ai politicii partidului, evidențiat încă o d?tă de recenta llo- 
târire a Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. și a Consiliului de Miniștri 
privind majorarea alocației de stat pentru copii și îmbunătățirea regimului 
de acordare a acesteia.

In telegrama trimisă de colectivul 
de oameni ai munch din Combina
tul siderurgic Hunedoara se spune : 
Cei aproape 20 030 de salariați ai 

combinatului nostru au primit cu 
Însuflețire și vie recunoștința preve
derii Hotăririi adoptate de Comite
tul Executiv al C.C. al P.C.R. și 
Consiliul de Miniștri, cu privire la 
majorarea alocației de stat pentru 
copii si îmbunătățirea regimului de 
acordare a acesteia. ^Ie se înscriu 
organic In măsurile stabilite ce 
partidul nostru pe linia traducerii m 
v ață a sarcinilor prevăzute de Con
gresul al X-lea. Prin aceste măsuri 
' eniturile suplimentare care vor in
tra in casele celor 8 6M de salariați 
ai combinatului nostru. beneficiari 
ai acestor îmbunătățiri, vor permite 
ca cei aproape 15 000 de copii ai lor 
tâ trăiască mai bine.

Comuniștii, toți salariații din com
binat văd în măsurile adoptate o 
nouă dovadă a justeței politicii 
partidului nostru, o expresie grăitoa
re a grijii sale, a dumneavoastră 
personal, tovarășe secretar general, 
pentru propășirea patriei noastre, și 
sa angajează să răspundă prin noi 
fapte eforturilor generale pe care le 
face întregul nostru popor pentru 
îndeplinirea exemplară a sarcinii"'- 
stabilite de Congresul al X-lea al 
partidului".

Floarea Bălăci, muncitoare la în
treprinderea „Tricotajul roșu din 
București, scrie : ,.Eu am născut 8 
ropii. dintre eare șase sint sub la am 
•Fi vor primi, iu continuare, alocația ;

Telegrame adresate C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu

Linia de montaj autoturisme „Dacia" de la Uzina de autoturisme Pitești
Foto : M. Andreescu

1N ZIARUL DE AZI:

am o fată căsătorită și un băiat mi
litar. Cinstit vă spun, această hotâ- 
nre m-a bucurat nespus de mult, 
pentru că ea mă ajută să-mi cresc 
copiii in condiții mai bune, mai a- 
les câ se află sub virsta de 16 ani. 
Vâ mulțumesc din inimă, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. pentru grija pe 
care o purtați copiilor din patria 
noastră".

„In numele celor 7 copil ai mei — 
scrie loan Crișan, croitor la coopera
tiva „Unirea*- din Șimleul Silvaniei 
— mulțumesc din inimă Comitetului 
Central ai partidului, tovarășului 
secretar general, pentru grija deo
sebită ce o poartă familiilor cu ve
nituri mai mici și copii mul ți. Vă 
asigur că voi răspunde acestei griji 
prin muncă și produse de calitate su
perioară, prin educarea copiilor mei 
in spiritul respectului față de patrie 
și partid”.

„Vă scriu in numele meu și al ce
lor 12 fii ai mei — se spune in tele
grama trimisă de Costlcă Manolache, 
din Comuna Pechea, județul Galați. 
Sint profund emoționat și bucuros 
de noile măsuri privind majorarea 
alocației de stat pentru oopii. Ele 
exprimă grija părintească a parti
dului. a dumneavoastră personal, 
tovarășe secretar general, față de 
tinerele vlăstare ale societății noas
tre. Eu și familia mea vă asigurăm, 
tovarășe secretar general, că vom 
face totul spre a fi demni de grija 
ce ne-o purtați".

In telegrama adresată de între
prinderea de construcții-montaj nr. 1 

din Capitală, aparținind Consiliului 
popular municipal București. «e 
spune : „Ne exprimăm adinca recu
noștință pentru noile și importantele 
măsuri stabilite de partid și vedem 
in ele o nouă dovadă grăitoare a în
făptuirii cu consecvență a programu
lui statului și partidului nostru de 
creștere necontenită a nivelului d< 
trai, de grijă cu adevărat părin
tească față de copiii noștri. Luind 
cunoștință de prevederile noii hota- 
riri, salariații întreprinderii noastre 
s-au angajat încă o dată să nu pre
cupețească nici un efort pentru rea
lizarea și depășirea sarcinilor trasate 
de partid, de a construi apartamente 
mai multe și de bună calitate pentru 
a-și aduce și pe această cale con
tribuția la ridicarea nivelului de trai 
al poporului nostru".

Victor Pop. muncitor la întreprin
derea de construcții forestiere din 
Giglău. județul Sălaj, scrie, la rin- 
dui său : „Am primit cu satisfacție 
și bucurie noua hotărire cu privire 
la majorarea alocației de stat pen
tru copii și îmbunătățirea regimului 
de acordare a acesteia, care inii dâ 
mie posibilitatea, părinte a 7 copii, 
să realizez un venit sporit pentru 
întreținerea familiei. Mă angajez in 
fața partidului, a dumneavoastră per
sonal, tovarășe secretar general, eâ 
muncesc cu eforturi sporite, pentru 
realizarea și depășirea sarcinilor de 
plan pe anul in curs, pentru îmbu
nătățirea calității produselor și rea
lizarea de beneficii peste plan".

„Recenta hotărire a partidului — se 
spune In telegrama trimisă de colec
tivul de muncă al Uzinei de utilaj 
chimic Ploiești — constituie pentru 
noi. muncitorii, tehnicienii și func
ționarii uzinei. încă o dovada a gri
jii părintești pe care partidul nostru, 
dumneavoastră personal. tovarășe 
Ceaușescu, o acordați continuei îm

bunătățiri a nivelului de trai al po
porului. Vă mulțumim din adincul 
inimii pentru tot ce faceți ca viata 
noastră și a copiilor noștri să fie 
mereu mai îmbelșugată și mai fru
moasă, și vă încredințăm că vom 
folosi din plin, cu mai mult spor, 
noile condiții create, pentru a mun
ci cu forțe sporite și a obține suc
cese tot mai mari in înfăptuirea po
liticii Partidului Comunist Român".

„Sint lucrător Ia Combinatul side
rurgie Galați — scrie Gh. A. Crișan. 
din Comuna Pechea. județul Galați — 
și va mulțumesc din inimă pentru 
grija pe care o purtați celor mai ti
neri cetățeni ai țării. împreuna cu 
mine vă mulțumesc și cei zece copii 
ai mei, și vă asigurăm, tovarășe se
cretar general, că atit noi, părinții 
cit și fiii noștri, ne vom închina 
toate eforturile pentru înfăptuirea 
politicii partidului, pentru binele 
țării".

Pavel I. Preotesu, din comuna Le- 
rești-Argeș, scrie: „Mulțumesc din ini
mă partidului, dumneavoastră perso
nal, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
pentru grija ce o purtați familiilor 
cu copii mulți, prin recenta hotărire 
de mărire a alocației de stat. Acum 
voi primi peniru cei 11 copii ai mei 
suma de circa 1 300 de lei. Vă mulțu
mesc din inimă și vă doresc multă 
sănătate pentru binele patriei".

„Muncitorii, tehnicienii și funcțio
narii de la unitățile de Industrie lo
cală din orașul Tg. Cârbunești, ju
dețul Gorj, iși exprimă cele mai căl
duroase mulțumiri pentru grija per
manentă pe care partidul, secretarul 
său general, o acordă îmbunătățirii 
continue a vieții celor ce muncesc 
din patria noastră. Noile măsuri ilus
trează fidel și convingător justețea 
programului Insuflețitor stabilit de

(Continuare in pag. a Il-a)
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TALULUI

NOI SUCCESE ALE CONSTRUCTORILOR 
DE VAGOANE ARĂDANI 

LA EXAMENUL CALITĂȚII
7

Calitatea materialului rulant 
fabricat la Uzina de vagoane 
din orașul de pe Mureș s-a im
pus de mult timp pe plan mon
dial. Marca „U.V.A.-- poate fi 
regăsită pe magistralele de oțel 
din 16 țări situate pe patru 
continente tocmai datorită a- 
cestui „parametru" esențial, sin
gurul criteriu al competitivității 
pe piața externă. Acesta este 
și secretul unei prestigioase mi- 
crostatistici și anume : 50 la
sută din producția de vagoane 
fabricate la Arad ia drumul 
exportului, iar in anii cincina
lului trecut dintre 63 de tipuri 
de vagoane cite a proiectat ser
viciul de concepție, 29 au primit 
aceeași destinație. Acum con
structorii de vagoane arâdani au 
obținut încă un succes de. pres

Fxce/enfe/ Sale Domnului JOSE MARIA VELASCO IBARRA
Președintele Republicii Ecuador

QUITO
Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Ecuador, am plăcerea de a 

vă adresa, în numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, 
al poporului român și al meu personal, cele mai bune urări de fericire 
personală, de prosperitate și progres pentru poporul ecuadorian.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

tigiu în competiția cu ștacheta 
calității. Astfel, reluarea fabri
cației la vagonul gondolă, care 
Ia ora actuală deține prioritar 
ponderea in cadrul nomenclato
rului de fabricație, a coincis cu 
reducerea curbei defectărilor 
admise, in termen de garanție, 
de la 3 la sută pină la un pro
cent practic neglijabil.

„Cheia" acestui succes de 
prestigiu se află in mina harni
cului colectiv al uzinei de va
goane. Prin eforturi susținute, 
relansarea acestui tip de vagon 
în fabricație s-a făcut in con
dițiile unor importante modifi
cări constructive. Drept urmare, 
plăcuța cu marca „U.V.A." se 
îmbogățește mereu cu cele mai 
prețioase carate : caratele cali
tății.
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Prin realizări
Prezența in aceste zile a aproape 70 000 de turiști străini 

pe litoral — fără a-i mai socoti pe automobiliștii veniți 
peste noapte - arată interesul și prețuirea de care se 
bucură pe planul turismului internațional ..Riviere româ
nească".

Cu ce impresii vin șl pleacă de aici oaspeții străini ? 
Vom răspunde acestei întrebări prin declarații ale unor 
turiști, cure-șl petrec concediul pe litoralul nostru, șl re
prezentanți ai unor firme străine de turism.

vom răspunde grijii partidului

față de familiile noastre

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

tovarășului Nicolae Ceaușescu

(Urmare din pag. D

Congresul al X-lea al P.C.R.. cu pri
vire la creșterea nivelului de trai al 
tuturor cetățenilor patriei noastre. Vă 
informăm, tovarășe secretar general, 
că muncitorii, tehnicienii și funcțio
narii din unitățile noastre au realizat 
sarcinile de plan pe primul semestru 
al acestui an in proporție de 149 la 
sută, adueîndu-și astfel contribuția la 
realizarea in practică a ’ ”
preconizate in hotărire".

..Toți salariații Uzinei __
noi" din Capitală — se spune intr-o 
altă telegramă — au primit cu deo
sebită satisfacție și însuflețire Hotă
rirea 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 regimu
lui de acordare a acesteia. Fiind con
știenți că la baza tuturor măsurilor 
menite să ducă la sporirea bunăstării 
poporului, a fiecăruia dintre noi, stau 
rezultatele obținute in domeniul 
producerii bunurilor materiale, ne 
angajăm să nu precupețim nici un 
efort pentru a da viață sarcinilor ce 
ne revin din mărețul program de 
făurire a societății socialiste multila
teral dezvoltate, elaborat de Congre
sul al X-lea a! P.C.R. Raportindu-vă 
că am îndeplinit cu succes planul de 
producție pe primele 7 luni din acest 
an. — prin depășirea producției glo
bale cu 6,5 la sută, a producției marfă 
vândută și încasată cu 12.4 la sută și 
a productivității muncii cu 5 Ia sută, 
obtinînd astfel beneficii peste plan in 
valoare de peste 4.5 milioane de lei 
— vă informăm, tovarășe secretar ge
neral. că ne-am majorat angajamen
tele anuale la 10 milioane lei la pro
ducția globală, 18 milioane lei la pro
ducția marfă și 18 milioane lei la 
producția marfă vindută și încasată 
Mulțumindu-vă din inimă pentru 
prevederile noii hotăriri. salariații u- 
zinei noastre, cu unul sau mai multi 
copii, întregul nostru colectiv de 
muncă, iși manifestă și cu acest pri
lej atașamentul fierbinte față de po
litica P.C.R.. al cărei țel suprem este 
bunăstarea și fericirea omului, și vă 
asigurăm că ne vom afla întotdeauna 
In primele rinduri ale activității crea
toare puse în slujba înfloririi patriei 
noastre socialiste".

Din Botoșani, colectivul de sa
lariați al întreprinderii de gos
podărie comunală și locativă scrie : 
..Această hotărire reflectă încă o 
dată grija partidului și statului nos
tru, a dumneavoastră personal, stima
te și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. pentru tinăra generație, 
pentru ridicarea nivelului de trai al 
întregului popor. Noi vedem în a- 
ceastă hotărire o dovadă grăitoare a 
politicii P.C.R., străbătută de grija 
față de om, față de binele poporului. 
Fentru toate acestea vă mulțumim 
din inimă, tovarășe secretar general, 
și vă încredințăm că nu vom precu
peți nici un efort în lupta pentru 
realizarea și depășirea sarcinilor de 
plan, a angajamentelor luate in do
meniul îmbunătățirii calității servicii
lor prestate către populație".

„Luind cunoștință de Hotărirea Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R. 
și a Consiliului de Miniștri cu pri
vire la majorarea alocației de stat 
pentru copii si îmbunătățirea regi
mului de acordare a acesteia, sala
riații Consiliului popular al comunei 
Buzoiești. din județul Argeș — se 
spune intr-o altă telegramă — mul
țumesc din inimă conducerii de par
tid și de stat, dumneavoastră perso
nal, tovarășe Nicolae Ceaușescu, pen
tru grija permanentă ce o purtați co
piilor din patria ncastră. Ne angajăm 
ca șl în viitor să muncim cu tot ela
nul nostru pentru îndeplinirea sarci
nilor politice și economice stabilite 
de Congresul al X-lea al partidului".

O telegramă emoționantă a trimis 
și muncitorul Alexandru Savu de la 
Uzina mecanică Cimplna : ,,Alături 
de toți oamenii muncii din țara 
noastră, îmi exprim recunoștința fier
binte pentru grija ce ne-o purtați zi 
de zi. In numele meu șl al celor 7 
copil pe care-i am, vă mulțumesc din 
adincul inimii și vă asigur că fiii 
mei vor fi întotdeauna recunoscători 
părintelui lor drag, partidul".

„Eu și tovarășii mei de muncă, 
. spune în telegrama trimisă de 
Nicolae Averel, tractorist la S.M.A. 
Mlroșl-Argcș, am luat cunoștință cu 
deosebită bucurie de recentele mă
suri stabilite de partid și guvern 
pentru ajutorarea familiilor cu copii. 
Această hotărire exprimă incă odată 
grija ce ne-o poartă statul nostru, 
personal tovarășul Nicolae Ceaușescu.

1 Am cinci copii sub virsta de 16 ani 
i și de la 1 septembrie voi primi drept 
I alocație suma de 850 de lei lunar. Ca 
• simplu muncitor, mă angajez în fața 

partidului, a dumneavoastră personal, 
tovarășe Ceaușescu, să-mi fac dato
ria In așa fel incit să pot contribui, 
prin munca mea, la obținerea unor 
cantități sporite de cereale la hec
tar. la înfăptuirea programului sta
bilit de Congresul al X-lea al parti
dului".

Manifesttndu-și bucuria pentru Ho
tărirea Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R. și a Consiliului de 
Miniștri, adunarea generală a sala- 
riaților din exploatarea minieră 
Mahmudia-Tulcea a adoptat o tele
gramă in care se spune, printre al
tele : „Muncitorii, tehnicienii și ingi
nerii exploatării noastre au luat cu
noștință cu deosebită însuflețire de 
noile măsuri stabilite de partid și gu
vern, care reflecta grija deosebită 
acordată la noi ridicării continue a 
bunăstării oamenilor muncii și in 
special a celor cu copii. Drept recu
noștință ți înaltă prețuire, ne anga-

măsurilor

..Timpuri

ee

jăm sa fim la înălțimea cerințelor, să 
nu precupețim nici un efort pentru 
valorificarea bogățiilor țării, pentru 
înfăptuirea neabătută a programului 
trasat de Congresul al X-lea al parti
dului".

Ca tată a 5 copii. — sene și Con
stantin Dumitrescu. tehnician la 
I.A.S. Valea Călugărească, județul 
Prahova, — mulțumesc din inimă 
conducerii de partid, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pentru grija ce o 
poartă întregului popor, familiilor cu 
copii. Sint hotârit să muncesc in 
continuare cu tot elanul și puterile 
mele pentru realizarea exemplară a 
sarcinilor ce-mi revin la locul de 
muncă și să-mi educ cci cinci copii 
in spiritul dragostei față dc patrie și 
partid, față de dumneavoastră per
sonal, tovarășe secretar general".

In telegrama adresată de colecti
vul dc muncă al Combinatului poli
grafic „Casa Scinteii", C-C. al P.C.R. 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, se 
spune : „Hotărirea adoptată de 
partid și guvern constituie o nouă 
dovadă a grijii permanente a sta
tului nostru pentru creșterea nivelu
lui de trai al poporului, pentru spri
jinirea familiilor cu venituri mici și 
cu copii. Materializarea acestei griji 
se exprimă, in întreprinderea noastra. 
astfel : pină acum se alocau 152 000 
de lei, ca indemnizație de stat, pen
tru copii, iar o dată cu aplicarea mă
surilor cuprinse in hotărire se vor 
aloca 218 000 lei. Folosim acest 
prilej pentru a asigura conducerea 
partidului și statului nostru că vom 
milita activ pentru transpunerea în 
viață a politicii partidului, a prețioa
selor indicații date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu privire la 3- 
ducarea marxist-leninistă a tuturor 
oamenilor muncii".

Intr-o altă telegramă trimisă de 
ofițerii, maiștrii militari, subofițerii, 
militarii in termen și salariații civili 
din U.nl. 01829 se arată : „Noi ve7 
dem in această Hotărire trans
punerea in viață a politicii sta
bilite de Congresul al X-lea al P.C.R. 
de îmbunătățire permanentă a nive
lului de trai al celor ce muncesc. 
Militarii patriei noastre asigură Co
mitetul Central al partiaului, pe 
dumneavoastră personal, tovarășe 
secretar general, că vom depune tot 
efortul și elanul nostru in procesul 
de instruire și educare, de a ridica 
capacitatea de lupta a unității noas
tre la nivelul misiunilor încredin
țate, de a ne forma ca buni luptători și 
apărători de nădejde ai cuceririlor 
revoluționare ale poporului nostru 
muncitor, pentru apărarea scumpei 
noastre patrii. Republica Socialistă 
România".

Exprimindu-și satisfacția pentru 
noile măsuri preconizate de hotari- 
rea Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R. și a Consiliului de Miniștri, 
in telegrama trimisă de colectivul de 
muncă al întreprinderii de indus
trie locală Baia de Aramă (Mehe
dinți), se spune : „Noi am primit 
această hotărire ca pe o nouă și 
grăitoare dovadă a grijii și atenției 
pe care partidul nostru, dumneavoas
tră personal, o acordați aplicării con
secvente in viață a hotăririi Congre
sului al X-lea al partidului, cu pri
vire la ridicarea continuă a nivelu
lui de trai al poporului."

„Colectivul de muncă al uzinei 
„Tehno-utilâj din Odorheiul Secu
iesc — se arată in telegrama tri
misă de aici — a primit cu deose
bită însuflețire și entuziasm noile 
măsuri stabilite de partid și guvern 
pentru majorarea alocației de stat 
pentru copii și pentru îmbunătăți
rea acordării acesteia. Momentul a- 
doptării acestei hotăriri ne găsește 
in plin efort creator pentru îndepli
nirea sarcinilor pe anul in curs, pen
tru înfăptuirea programului insufle- 
țitor stabilit de Congresul al X-lea 
al partidului. Sintem conștienți că 
prin rezultatele de zi cu zi pe care 
le obținem in muncă, prin efortu
rile fiecăruia dintre noi, vom grăbi 
înfăptuirea acestui program, vom 
contribui la dezvoltarea economiei 
noastre naționale și, pe această bază, 
la creșterea continuă a nivelului de 
trai".

„Comitetul de partid din Stațiunea 
de mașini agricole Zorleni, județul 
Vaslui, raportează Comitetului Cen
tral, dv., tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că
tre .... ,_____
mare bucurie măsurile stabilite 
ultima ședință a Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. Raportin- 
du-vă că S.M.A. Zorleni și-a depă
șit planul de producție pe cele 7 

anului in proporție de 106 
că lucrările din campania 
au fost executate la timp, 
condiții și fără pierderi de

toți salariații unității 
au primit cu viu interes

noas-
Și 
in

luni ale 
la sută, 
de vară 
in bune____ _________ r_______
recoltă, ne angajăm in fața condu
cerii partidului, a secretarului său 
general, să depunem in continuare 
toate eforturile pentru dezvoltarea a- 
gricultuni noastre, pentru continua 
sporire a producției — premise sigu
re ale adoptării unor noi măsuri de 
ridicare a nivelului de trai".

Au mai trimis telegrame : Elisabeta 
Catona. muncitoare la fabrica de con
fecții Curtea de Argeș, mamă a cinci 
copii. Alexandrina Stan, din Bucu
rești, mamă a trei copii, militari, sub
ofițeri, ofițeri și angajați civili din 
l M 01768, 01737. București, colectivul 
de salariați al întreprinderii poligra
fice „13 Decembrie" București, adu
narea generală a reprezentanților sa- 
lariaților de la U.E.I.L. Beiuș, ai ba
zei experimentale silvice Micăiești, 
județul Argeș, salariații de la uzina 
de fabricații și reparații din Balș, 
județul Olt etc.

Motive de mulțumire și satisfacție
Tn cadrul politicii generale de 

creștere continuă a nivelului de trai 
al poporului, partidul și statul nos
tru promovează, cu consecvența, 
principiul echității socialiste, acor- 
dind o atenție deosebită îmbunătăți
rii cu precădere a situației materiale 
a oamenilor muncii cu venituri mici. 
O nouă dovadă în acest sens o con
stituie recenta hotărire a Comite
tului 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. în acest con
text, trebuie să subliniez că. in sta
tul nostru socialist, creșterea bună
stării materiale și spirituale a po
porului. țel suprem al politicii parti
dului, este posibilă datorită dezvol
tării economiei actuale.

Iată care vor fi efectele recentei 
Hotăriri in Combinatul de exploata
re și industrializare a lemnului 
Pitești : dacă, anual, întreprinderea 
plătea pînă acum alocații la 3 170 de 
copii ai lucrătorilor cu salarii mici, 
însumind 4.7 milioane lei, prin noile 
majorări, numărul de copii care vor 
beneficia de acest avantaj crește la

3 800, iar suma se ridică la 6 mili
oane lei. Citeva exemple sint dintre 
cele mai semnificative : muncitorul 
IIie M. Ion. de la fabrica de cheres
tea, cu 7 copii, va primi un spor de 
300 de Iei la alocația de 910 lei ; Pe
tre Alexe, cu 6 
760 lei va primi

Noile măsuri, 
ție de întregul ___________
pe fiecare om al muncii din combi
nat pentru a depune eforturi spori
te. in vederea obținerii de noi și tot 
mai mari succese în muncă, in în
făptuirea politicii partidului de edi
ficare a societății socialiste multila
teral dezvoltate in țara noastră. Sin- 
tem hotăriți ca locul de fruntaș pe 
care-1 deține C.E.I.L. in economia 
județului și a țării să fie tot mai 
bine consolidat. Este un răspuns 
ferm al forestierilor argeșeni față de 
măsurile luate de către partid pen
tru creșterea nivelului de trai al 
tuturor oamenilor muncii.

copii, la alocația de 
un spor de 250 let.
primite cu satisfac- 
popor, îmbărbătează

Ion ILINCUȚ
șeful serviciului financiar C.E.I.L. 
Pitești

Principiul echității socialiste
este promovat cu consecvență

Dl. Hansz Hervert Karry, 
ministru pentru știință ?i 
tehnică al landului Hessen 
din R. /■’. a Germaniei, se 
află pentru prima dată in 
vacanță in România.

„Mi-am petrecut 14 zile 
din concediu in stațiunea 
„Neptun" și 7 zile in Bucu
rești. Nu pot vorbi decit la 
superlativ despre comple
xul de stațiuni din Manga
lia — o adevărată vitrină 
cu bijuterii arhitectonice. 
Cit despre ospitalitatea ro
mânilor, m-am convins per
sonal că ea este fără egal. 
In R F.G. se face o bună 
propagandă obiectivelor tu
ristice din România. Deși 
n-am cunoscut decit o par
te din frumusețile țării dv. 
— litoralul și Capitala — 
mă reîntorc acasă cu con
vingerea că trebuie să fa
cem totul pentru promo
varea unei colaborări tu
ristice mai Intense".

Intre turiștii care au po
posit anul acesta pe litora
lul românesc s-a numărat 
și cunoscutul scriitor so
vietic, activist pe tărim ob
ștesc, Boris Polevoi. In
tr-un interviu acordat „Ra- 
dlo-vaăanței", oaspetele so
vietic a declarat :

„Am vizitai litoralul și 
orașul Constanța. Mi-a fă
cut o plăcere deosebită să 
constat cu cită prietenie 
sint primiți turiștii sovie
tici in România. M-a im
presionat, de asemenea, 
modul in care poporul dv. 
păstrează vestigiile istoriei: 
numai un popor care se 
mindrește cu trecutul lui 
și se preocupă de viitorul 
său poate să arate atita 
grijă pentiu monumentele 
istorice. Mă simt ineîntat 
pe litoralul dv. Mulțumesc 
tuturor organizatorilor ex
cursiei ; deservirea este ire
proșabilă și o socotesc un 
model de atenție față de 
turiștii veniți aici din dife
rite colțuri ale lumii".

In holul hotelului Euro
pa din Eforie-Nord intil- 
nim pe dl. Demirjian, pro
prietarul unui mare 
gazin de confecții 
Beirut — care-și

clorului românesc, pe ca
re-1 consider unul dintre 
cele mal originale și 
viguroase din lume 
Catoni fare parte din Co- 

organizare a 
folcloric de la 
Anul acesta

mitctul de 
Festivalului 
Baalbeck). 
m-a incîntnt în mod cu to
tul deosebit apariția restau
rantului „Nunta Zamfirei",

lalfe stațiuni, s-a huiărlt să 
petreacă aici, cu .ar:l,i.a. 
un sejur de o săplăuti *.

..Am vizitat toate litora
lurile din lume. Pot spune 
că riviera românească a 
Mării Negre reprezintă, 
pentru mine, o descoperire 
neașteptată : totul este nou, 
modern, original I Plajele 
sint de o mărime șl de o 
curățenie neintîlnlte in alte 
locuri. Daca mal adăugăm 
și faptul cft marea este cal
dă și curată, fără nici o 
urmă de poluare, se poate 
spune că litoralul dv. este 
litoralul viitorului. Atît de 
nocivul fenomen al poluă
rii e pe cale să scoată din 
circuitul vacanțelor riviere 
de renume mondial.

„LITORALUL
ROMÂNESC
loc ideal pentru

vacantele
de vară"

NE DECLARA OASPEȚI
DE PRETUTINDENI

încă din 
le-am avut ___ _ ____,_ ________
tovarășii mei de muncă, cu prietenii, 
cu orășeni, peste tot am constatat a- 
ceeași bucurie, aprecierea ei unanimă; 
toți o socoteau o dovadă grăitoare a 
grijii față de ridicarea nivelului de 
trai al celor ce muncesc — și, in spe
cial, pentru familiile cu copii. în hotă
rire se aduc corective privind cuantu
mul și criteriile de acordare a alocației 
de stat pentru copii, se promovează 
cu consecvență principiul echității 
socialiste, acordînd o atenție deosebită 
îmbunătățirii cu precădere a situa
ției materiale a oamenilor muncii cu 
salarii mai mici și cu copii mai mulți, 
prin aceea că se acordă cuantumul 
alocației in raport cu veniturile rea
lizate și cu numărul copiilor. Desigur, 
se menține deosebirea de cuantum , al 
alocației între mediul urban și rural, 
ceea ce este determinat de realitatea 
obiectivă privind costul vieții în aces
te medii. Caracteristic hotăririi este 
faptul că, in ambele medii, cuantumul 
alocației se mărește. Așa, de pildă, 
un salariat în mediul urban, care are 
un venit lunar pină la 1 500 lei, pen
tru primul copil va primi 150 lei lu-

primele contacte pe care 
după apariția hotăririi cu

nar. pentru al doilea — 160 lei, iar 
pentru al treilea copil va primi 180 
lei lunar. Astfel, în cursul unui an. 
această familie va încasa — in plus 
față de vechea alocație — 1 200 lei. 
ceea ce echivalează cu un salariu in 
plus. Un alt aspect îmbucurător este 
că virsta pină la care se acordă alo
cația de stat pentru copii s-a majorat 
de la 14 la 16 ani, ținindu-se seama 
de generalizarea invățămintului obli
gatoriu de 10 șni. Aceasta dovedește 
atenția deosebită față de nevoile bu
getelor familiale, în cazurile cu copii 
de .vârstă școlară.

In urma măsurilor hotârite de Co
mitetul Executiv al C.C. al P.C.R. și 
de Consiliul de Miniștri, numărul co
piilor care vor beneficia d6 alocație 
va crește cu aproape o jumătate de 
milion, față de perioada anteripară. 
Remarcabile prin caracterul lor pro
fund uman, noile măsuri subliniază, 
incă o dată, grija partidului și statului 
nostru pentru creșterea bunăstării, fe
ricirii poporului muncitor.

Madras ALEXANDRU
jurist, Tg. Mureș

ma
dia

■ ... — _ T. petrece
aici vacanța, împreună cu 
întreaga familie — și pe 
d-na Simone Catoni, direc
toarea unui colegiu, tot din 
capitala Libanului.

„Am făcut turul 
prin stațiuni și-am 
aici — ne spune dl. Demir- 
jian — un loc ideal pentru 
vacanță. Există atita vege
tație, atîta calm și liniște, 
oamenii sint atit de gentili 
și prietenoși, că nu se poa
te să nu te simți bine. Pen
tru mine, marea și plaja 
dv. sint adevărate- surpri
ze : apa este caldă, curată, 
briza mării „temperează" 
atit de bine căldura, că 
poți sta pe plajă și cite 
6—7 ore. Mulțumesc d-taei 
Catoni, care mi-a recoman
dat litoralul dv„ și vă asi
gur că voi deveni un oas
pete statornic al său. Un 
cuvînt de laudă pentru bu
cătăria restaurantului „Eu
ropa".

„Eu vin pentru a patra 
oară in țara dv. — intervi
ne d-na Catoni — și de fie
care dată n-aș mai pleca : 
sint o mare iubitoare a fol-

lumii 
găsit

care oferă, în fiecare sea
ră, un original spectacol 
folcloric".

Dr. Zymonont Latvsz- 
cwsky este directorul ar
tistic al Teatrului Mare din 
Lodz și face parte din gru
pul de parlamentari polo
nezi care-și petrec vacan
ta la Mamaia.

„De România mă leagă 
amintiri care nu se pot 
uita niciodată : am avut fe
ricita ocazie să-i cunosc pe 
doi din corifeii muzicii dv. 
— pe George Enescu și pe 
George Georgescu. Acestor 
amintiri durabile, pot spu
ne că le-am adăugat încă 
una de o natură cu totul 
diferită : Mamaia, pe care 
o găsesc ca o stațiune mo
dernă, pusă la punct, ofe
rind turiștilor o vacanță 
excelentă".

Dl. Kiril Mitsc’neff — 
proprietarul unei mari com
panii de turism din Anglia, 
SUN QUEST (firma orga
nizează anual vacanțe, in 
diferite colțuri ale lumii, 
pentru peste 5 milioane de 
englezi) — venise inițial pe 
litoral cu treburi dar. după 
ce a văzut Mamaia și cele-

Turiștii englezi sint foar
te pretențioși și nu merg 
de două ori în același loc 
dacă nu se simt bine. Con
stat insă că pentru Româ
nia avem și cereri care so
licită să repete locul de 
vacanță. Toate sugestiile și 
cererile formulate de tu
riștii noștri in anul trecut 
au fost luate în considera
re și rezolvate. Mi-aș per
mite să solicit partenerilor 
noștri un efort in plus, 
pentru ca personalul din 
restaurante să capete cu
noștințe uzuale de limbă 
engleză.

Pe Irina Rimner am gă
sit-o la masă, împreună cu 
un grup de 100 turiști ma
ghiari, repartizați la'hote
lul „Parc" din Mamaia. 
Este funcționară la Ibus șl, 
din 1962. vine in fiecare an 
pe litoralul nostru.

„Vacanțele pe coasta do
brogeană a Mării Negre 
sint atit de reușite și de 
apreciate, îneît turiștii 
noștri se despart greu de 
litoralul dv. în fiecare an 
sintem primiți cu surpri
ze. Ce să vă mai spun ? 
N-avem decit cuvinte de

laudă pentru ospitalitate» 
r■> ..ântlor, pentru pviete- 

1 o poartă tuturor 
tu iștilur".

Dl. B. Hawryhyshyn, ori
ginar din Canada, s-a sta
bilit de mai multi ani in 
Elveția, ca profesor la In
stitutul internațional de 
perfecționare a cadrelor de 
conducere, cu sediul la Ge
neva. Invttat sd țină citeva 
cursuri la CEPECA, a vizi
tat intr-o duminică și lito
ralul Impresia a fost atu 
de bună incit a telegrafiei 
la Geneva, și-a chemat și 
lamilia- să-și petreacă con
cediul la Mamaia.

„Am fost pe coastele 
Spaniei, Italiei, Greciei, In
diei. Japoniei. Mi-a făcut 
plăcere să constat că plaja 
de la Mamaia depășește 
multe din „rivalele" cu re
nume mondial. Marea e 
curată, nu e adincă, e bună 
și pentru copil ; briza care 
suflă dinspre mare este 
foarte plăcută și poți să 
stal pe plajă ore in șir. îmi 
pare bine că mi s-a repar
tizat un ghid de limba 
franceză, tn alte stațiuni 
pe care le-am vizitat, a- 
ceastă inițiativă lipsește".

Dl. Jaques Marcard, a- 
gent comercial la o mare 
întreprindere din Franța, 
vine, împreună cu soția, 
pentru prima dată in Ro
mânia. A fost cazat la ho
telul Capitol din stațiunea 
Jupiter. Impresiile sale se 
conturează sub forma unor 
comparații cu alte sțațiun’

„Anul trecut mi-am pe
trecut vacanța in Spania. 
Complexul de stațiuni din 
Mangalia rivalizează cu 
multe din cele văzute aco
lo. Aici am regăsit, in plus, 
o veritabilă explozie de 
vegetație și flori, care con
feră stațiunii o atmosferă 
odihnitoare. Bucătăria ro
mânească — delicioJs?, să
nătoasă, îndestulătoare. 
Nouă, francezilor, ne plac 
foarte mult preparatele 
specifice românești. Prețu
rile sînt, de asemenea, 
mult mai convenabile ca in 
alte părți. Pe scurt, un loc 
cum nu se poate mai bun 
pentru vacanță".

DI. Benjamin A. Gebi- 
nier, profesor, comentator 
de radio și colaborator al 
mai multor ziare din New 
York, este emoționat : gaz
dele aflaseră că a împlinit 
zilele trecute 51 de ani de 
căsătorie și l-au invitat să 
sărbătorească evenimentul 
la restaurantul „Nunta 
Zamfirei" din Eforie Nord.

„Sînt foarte fericit că 
mi-am petrecut concediul 
pe litoralul românesc. Deși 
nu se aseamănă cu cea a- 
mericană, bucătăria româ
nească este foarte gustoasă 
și te poți adapta ușor la 
ea. M-a impresionat am
bianța plăcută care există 
în stațiunile dv. Omul gă
sește tot ce vrea : apă cu
rată, plajă mare, flori și 
verdeață, liniște ideală, po
litețea și surisul prietenesc 
al personalului de servire. 
In concluzie, pot spune că 
din filmul vacanței nu lip
sește nimic. Am toate mo
tivele să recomand ameri
canilor vacanțele din Ro
mânia".

Impresiile și declarațiile 
oaspeților noștri nu mai au 
nevoie, credem, de nici un 
fel de comentariu.

Anchetă realizată de
Constantin PRIESCU
Mihaela VELESCU

Cea mai nouă constelație a litoralului — stațiunea „Saturn
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DE LA ȘCOALA PROFESIONALĂ MOTELUL
DE CAI FERATE ILIȘEȘTI

La școala profesională de căi 
ferate din București se primesc 
înscrieri pentru examenul de 
admitere m anul I școlar 1971/ 
1972 pentru curs de zi și uce
nicie la locul de munci, pentru 
locurile râmase neocupate. Se 
pot înscrie tineri din toată țara, 
pină la virsta de 18 ani împli
niți în cursul anului 1971. ab
solvenți ai școlii generale de 8 
și 10 ani. Examenul de admitere 
la cursuri de zi se ține pentru 
numeroase meserii : lăcătuș me
canic vagoane — (se școlarizea
ză la Satu-Ivlare) : electrician 
instalații fixe tracțiune, forță si 
lumină — (se școlarizează la 
Sibiu) ; lăcătuș mecanic SCB — 
(se școlarizează la Brașov) ;
lectromecanic rețele telecomu
nicații (se școlarizează la Arad) : 
lăcătuș mecanic utilaj construc
ții C. F.. — (se școlarizează la 
Buzău) : lăcătuș construcții me
talice (se școlarizează la Pitești): 
electrician construcții și insta
lații industriale — (sc școlar - 
zeazâ la Pitești) ; timplar ma
nual universal — (se școlarizea
ză la București).

Pentru ucenicie la locul de 
muncă se pregătesc elevi in 
meseriile : electrician vagoane, 
strungar, forjor, tapițeri. su
dori, bucătari, instalator încăl
zire centrală, instalator, instala
tor tehnic sanitar gaze, mași
nist pentru utilaj constructor si

e-

terasament, electromecanic 
(ele TC, lăcătuș mecanic

Candidați! la înscriere 
buie să prezinte certificat 
naștere în original și copie (co
pia se certifică, iar originalul sc 
restituie) ; certificatul de absol
vire a școlii generale de 10 ani 
sau adeverința de absolvire a 
clasei a VlII-a a școlii generale ; 
fișa medicală completată, elibe
rată de școala generală sau cer
tificat medical. eliberai de 
circa sanitara la care candida
tul este luat in evidență ; bu
letin de analiza sîngelui și re
zultatul examenului radiologie 
pulmonar, efectuat cu cel mult 
3 luni înainte de concurs.

înscrierile se fac zilnic la se
cretariatul școlii profesionale 
C. F. București din Calea Giu- 
lești nr. 10. sector 8. intre orele 
7—15. Concursul de admitere va 
avea loc in perioada 1—10 sep
tembrie 1971, la sediul școlii si 
va consta din următoarele probe 
din materia prevăzută în pro
grama școlară a claselor V— 
VIII pentru absolvenții cu 8 cla 
se și, in plus, pină la clasa a 
X-a pentru absolvenții cu 10 
clase. Matematică — scris și 
oral. Fizică (partea I — meca
nica și căldura, iar partea a II-a 
electricitate, numai pentru me
seriile electrician, electromeca
nic și lăcătuș mecanic SCB) — 
scris și oral.

re-
SCB. 
tre- 

de

un nou
punct

turistic
Pentru excursioniștii și turiștii 

care merg să viziteze monumen
tele de artă din nordul Moldo
vei, unul din cele mai noi și 
agreabile puncte de popas îl 
constituie motelul Ilișești, din 
județul Suceava. Amplasat în- 
tr-o frumoasă pădure’ de brazi, 
la numai 23 km depărtare de 
Suceava, pe șoseaua spre Va
tra Dornei, motelul Ilișești oferă 
condiții dintre cele mai bune 
pentru cazare și odihnă. Motelul 
Ilișești, unitate care aparține de 
cooperația de consum, dispune 
de căsuțe camping, cu locuri de 
cazare confortabile. In restau
rantul său se pot servi mincă- 
ruri specifice bucătăriei locale, 
indeosebi preparate de stînă. 
precum și vinuri din vestitele 
podgorii moldovenești. Aceasta 
nouă unitate a cooperației de 
consum asigură un serviciu per
manent, în toate anotimpurile.

Se modernizează rețeaua 
comercială maramureșeană 9

fost alocate fonduri de investi
ții de aproape 24 milioane lei 
și alte 3,9 milioane lei in vede
rea înzestrării noilor unități cu 
utilaje și mobilier comercial. La 
Sighetu-Marmației se află in 
plină construcție un mare com
plex comercial nealimentar. De 
asemenea, in noul cartier de lo
cuințe care se ridică in preajma 
gării C.F.R. din Baia Mare, se 
vor construi două complexe co
merciale — unul alimentar și al
tul de alimentație publică. Se 
află în studiu amplasarea cit mai 
judicioasă a magazinelor din 
zona sudică a intersecției bule
vardului București cu strada 
Unirii din Baia Mare, unde va 
fi creat un nou vad comercial. 
Proiectul — aflat in fază 
de execuție — prevede construi
rea a trei blocuri, toate tu uni
tăți comerciale. De asemenea, pe 
traseul turistic care leagă Ma
ramureșul de Moldova, in tină- 
rul oraș Borșa, va fi dat in fo
losință un restaurant-terasă cu 
găzduire hotelieră și cofetărie. 
Acestea sint doar citeva din 
noutățile care vor îmbogăți zes
trea unităților comerciale ale ju
dețului, contribuind, in același 
timp, la o mai bună și operativă 
aprovizionare a populației și la 
asigurarea ei cu serviciile soli
citate.

Vasile GAFTONE 
corespondentul „Scînteii

In ultimul timp, rețeaua orga
nizațiilor comerciale de stat din 
județul Maramureș a cunoscut 
o continuă dezvoltare și moder
nizare. Numai in ultimul cinci
nal, au fost date in folosință 30 
de magazine noi, iar alte 72 de 
unităti au fost modernizate. Va
loarea utilajelor și a mobilieru
lui cu care au fost dotate unită
țile comerciale se ridică la peste 
4,3 milioane lei.

— Complexele comerciale noi, 
ca și unitățile modernizate —- 
ne spunea tovarășul Vasile Ba- 
laj, directorul direcției comer
ciale a județului Maramureș — 
au contribuit intr-o măsură în
semnată la îmbunătățirea deser
virii cetățenilor, ca și la spori
rea gradului de urbanizare a 
noilor orașe maramureșene și a 
centrelor muncitorești. Au fost 
dale în folosință complexe și 
puncte comerciale în cartierele 
noi de locuințe din Baia Mare, 
Sighetu-Marmației, Baia Sprie, 
precum și în centrele muncito
rești Baia Borșa,, Băiuț, Cavnic, 
care cuprind magazine de măr
furi alimentare, de textile și tri
cotaje. de Încălțăminte, de le- 
gume-fructe, unități de alimen
tație publică și altele.

O atenție deosebită se acordă 
in aceste zile studierii ampla
sării și construirii noilor spații 
comerciale prevăzute pentru 
acest cincinal, pentru care au
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Șl ANGAJAMENTELOR

Se înfăptuiește cu succes 
programul de investiții 
< stabilit de Congresul

al X - lea al P. C. R.
Tn aceste zile se împlinesc doi ard 

de la Congresul al X-lea al Partidu
lui Comunist Român — eveniment 
de excepțională însemnătate în viața 
partidului șl poporului nostru.

Conceput să asigure înfăptuirea țe
lului suprem al întregii politici a 
partidului nostru — ridicarea bună
stării materiale și spirituale a po
porului — programul Congresului al 
X-lea, devenit program de muncă al 
întregului popor, pune la temelia pro
gresului general al țării creșterea in
tensă și multilaterală a forțelor de 
producție, dezvoltarea unei economii 
puternice, cu o structură modernă, de 
mare eficacitate, capabilă să satisfacă 
cerințele mereu sporite ale societății.

Determinind traiectoria mersului 
înainte al societății noastre, la Con
gresul al X-lea partidul a expli
cat în mod clar și convingător 
poporului necesitatea continuării 
eforturilor materiale și financiare 
susținute pentru dezvoltarea multila
terală, intensă a forțelor de produc
ție. a industriei, agriculturii și altor

■ ramuri ale producției de bunuri ma
teriale. Partidul a arătat limpede ca, 
pentru țara noastră, care a moștenit 
un nivel scăzut de dezvoltare econo
mică de la vechea orînduire, care 
are încă de recuperat un important 
decalaj față de alte state, înfăptuirea 
obiectivului fundamental pe care l-a 
stabilit Congresul al X-lea — făurirea 
societății socialiste multilateral dez
voltate — impune cu stringență rea
lizarea unui amplu program de in
vestiții, de natură să asigure pro
gresul economic susținut al țării in 
condițiile revoluției tehnico-științi- 
fice contemporane, ale competiției ce 
se desfășoară pe plan mondial in do
meniul dezvoltării economice și so
ciale.

Obiectivele principale ale dezvoltă
rii economice și sociale in perioada 
1971—1975 au fost stabilite de Con
gresul al X-lea al Partidului Comu
nist Român ținînd seama de poten 
țialul realizat în anii construcției so
cialiste și de cerințele etapei noi de 
dezvoltare pe care o parcurge țara 
noastră. In perioada celor doi ani 
care au trecut de la congres — pe
rioadă ce se remarcă drept una din
tre cele mai dinamice, mai eferves
cente — pe baza studiilor și anali
zelor multilaterale întreprinse in în
treprinderi, centrale, ministere, în 
județe și la nivelul organelor cen
trale de sinteză, — au fost identifica
te posibilități suplimentare de spori
re a producției materiale, de valori
ficare mai bună a resurselor econo
mice, de creștet- a eficienței econo- 

/mice. Aslgurindu-se un ritm mai in- 
' Itns de creștere a producției in

dustriale și agricole. Intensificarea 
procesului de ridicare a eficienței 
economice — ceea ce determină spo
rirea mai rapidă a venitului național 
— au fost create importante resurse 
pentru amplificarea programului de 
investiții Astfel, față de 420—435 de 
miliarde lei cit se prevăzuse inițial 
în Directivele Congresului al X-lea 
să se investească din fondurile cen
tralizate ale statului, s-a ajuns ca 
prin prevederile proiectului actualului 
plan cincinal să se majoreze volumul 
investițiilor la circa 470 miliarde lei. 
Dacă la acestea adăugăm fondurile 
proprii ce vor fi cheltuite de organi
zațiile de stat și cooperatiste, precum 
și de populație, volumul investițiilor m 
perioada 1971—1975 va depăși 540 de 
miliarde lei, ceea ce reprezintă mai 
mult decit investițiile realizate in 
ultimii zece ani. lniaptuirea acestui 
grandios program de investiții — 
liră precedent în istoria construcției 
socialiste din România — va duce 
indiscutabil la sporirea consiaerabilă 
a potențialului economic al țârii — 
prin construirea și darea in exploa
tare a circa 1 100 capacități șl obiec
ție industriale importante, a u- 
nor Însemnate lucrări pentru dez
voltarea și modernizarea agricultu- 
rii _  ia asigurarea dinamismului t>i
echilibrului economiei, a unei struc
turi moderne și eficiente a produc
ției materiale.

Abordat la un nivel superior încă 
din acest prim an ai cincinalului, a- 
vem satisfacția sâ constatăm că pro
gramul de investiții stabilit pentru 
anul 1971 se înfăptuiește cu deplin 
succes. La sfîrșîtul primului seme
stru se realizase peste 46 la sută din 
planul anual de investiții Mai reți
ne atenția și faptul că în cele șapte 
luni care au trecut din acest an au 
fost date în exploatare aproape 160 
de capacități de producție industriale 
și agrozootehnice, dintre care un nu
măr de 12 cu mult in avans fața de

termenele planificate. Dintre capaci
tățile și obiectivele mai importante 
intrate in funcțiune in această peri
oadă enumerăm două hidroagregate 
de 175 MW fiecare la centrala hidro
electrică de la Porțile de Fier, lami
norul de benzi la cald de la Combi
natul siderurgic din Galați. Combi
natul de materiale de construcții din 
Aleșd, noi instalații la Combinatul 
petrochimic din Ploiești și Uzina chi
mică de la Valea Călugărească, țesâ- 
toria de mătase „Victoria" din Iași, 
Fabrica de țesături din fibre chimice 
și din bumbac din Giurgiu, Fabrica 
de porțelan din Alba Iulia, filatura 
de lină cardată de la Uzina textilă 
din Cisnădie ; totodată, au fost date 
in funcțiune complexele pentru 
creșterea puilor de la Titu și Galați, 
serele de legume de la Craiova și alte 
construcții agrozootehnice. De ase
menea. in această perioadă s-au des
fășurat din plin lucrările pe șantiere 
importante ale țării cum sint termo
centralele de la Mintia-Deva, Rogo- 
jelu și Brăila, hidrocentralele de pe 
Lotru și Someș, Combinatul de îngră
șăminte azotoase din Slobozia, Uzina 
de alumină din Tulcea. Uzina de oțe
luri aliate din Tirgovlște, Fabrica de 
armături industriale din oțel și fontă 
de la Zalău, Combinatul de materia
le de construcții de la Cimpulung- 
Muscel, Combinatul de celuloză și 
hirtie din Tr. Severin, Filatura de 
bumbac de la Odorhei. Filatura de 
lină de la Miercurea Ciuc ș a. ; tot 
in perioada care a trecut din acest 
an au început lucrările la o serie de 
capacități și obiective care vor intra 
în funcțiune in cursul actualului cin
cinal.

Rezultatele de seamă obținute pină 
acum slnt o mărturie elocventă a 
realismului sarcinilor șl obiectivelor 
pe care ni le-am propus, demonstrea
ză hotărirea și elanul creator cu care 
întregul nostru popor înfăptuiește 
pas cu pas prevederile noului plan 
cincinal, programul stabilit de Con
gresul al X-lea al partidului.

întregul popor este hotărit să con
struiască in acest cincinal și mai 
multe fabrici și uzine decit a con
struit pină acum, să le doteze 
la nivelul celor mai înalte exi
gențe ale tehnicii contempora
ne. să dezvolte și să modernizeze 
multe din cele existente. Faptele do
vedesc că ne stă in putință să înfăp
tuim tot ceea ce ne-am propus Dacă 
există o cheie care să explice a- 
ceastă cutezanță, ea constă în poli
tica de acumulare promovată cu con
secvență de partidul nostru. In ul
timul cincinal, londul de acumulare 
a repiezentat 30,3 la sută din venitul 
național, și ponderea lui a sporit la 
31—32 la sută in perioada 1971 -1975 
Desigur, menținerea unei asemenea 
rate inalto a acumulării a cerut și 
cere eforturi considerabile din par
tea statului nostru, a întregului po
por. Dar oamenii muncii s-au con
vins din însăși experiența proprie a 
țârii noastre că politica de alocare a 
unei părți însemnate din venitul na
țional la londul de acumulare este o 
politică de înaltă răspundere pentru 
uestinele națiunii noastre ; ei au în
țeles că stabilirea justă a proporții
lor intre fondul de acumulare și 
fondul ae consum constituie o pro
blema cardinala, vitaia pentru imap- 
tuirea consecventa a politicii de 
dezvoltare și modernizare a forțe
lor de producție, ae propășire eco
nomica a țarii și ae prosperitate a 
nictseior laigi aie poporului.

Tocmai pornind de la interesele 
reaie, lunaameniale ale poporului. 
Congresul al X-lea, partidul nostru a 
respins concepțiile consumatoriste 
care, vădind neînțelegerea legilor 
esențiale aie reproducției socialiste 
lărgite, a căilor menite să asiguie 
progresul susținut, economic și so
cial, al societății noastre, ar ii dus 
la diminuarea acumulărilor și, ca a- 
tare, la îngustarea bazei ae creștere 
a producției de bunuri materiale. 
Dacă s-ar ti acceptat asemenea con
cepții, inevitaoil s-ar fi ajuns după 
un anumit interval de timp la o în
cetinire a dinamicii venitului națio
nal, la micșorarea bazei pentru ridi
carea nivelului de trai al poporului. 
Dimpotrivă, o politică consecventă 
de acumulare de amplă perspectivă, 
așa cum este cea pe care o promo
vează Congresul al X-lea, are reper
cusiuni pozitive pe toate planurile 
vieții social-economice. Rezultă cu 
claritate că, în condițiile noastre 
dezvoltarea economiei este factorul 
primordial al progresului general al 
societății, că un tot mai Înalt și du
rabil nivel al consumului este ne

mijlocit legat de creșterea susținută 
a forței economice a țării.

Cu consecvența ce-i este caracte
ristică, partidul nostru a insistat cu 
și mai mare stăruință la Congresul 
al X-lea asupra necesității ca în ann 
actualului cincinal să se acționeze și 
mai intens în direcția lichidării de
calajelor moștenite din trecut în do
meniul repartiției forțelor de pro
ducție pe teritoriul țării, pentru a- 
si’urarea progresului economic și so
cial al tuturor județelor și localită
ților, făcind astfel posibil ca toți ce
tățenii patriei sâ beneficieze din plin 
de roadele civilizației materiale și 
spirituale pe care le aduce socialis
mul. După Congresul al X-lea, o par
te tot mai însemnată din fondurile de 
investiții a fost și este îndreptată cu 
preoonderențâ — bineînțeles, fără a 
se neglija ridicarea în continuare a 
potențialului economic al celorlalte 
județe - spre județele mai puțin in
dustrializate Partidul promovează 
stăruitor această linie cu convingerea 
fermă că progresul economic și so
cial al tuturor județelor patriei con
stituie condiția primordială a făuri
rii societății socialiste multilateral 
dezvoltate, a asigurării trecerii la 
edificarea comunismului pe pămin- 
tul României.

Județe și localități care, pină mai 
odinioară, nu dețineau o activitate 
industrială cit de cit însemnată, în
registrează cu deosebire în anii de 
după Congresul al X-lea o evoluție 
de-a dreptul impresionantă. In jude
țele Sălaj. Ialomița, Tulcea, Vaslui 
Harghita, Covasna. Dîmbovița, Gorj 
ș.a. au apărut sau sint in curs de 
execuție puternice centre ale in
dustriei constructoare de mașini, in
dustriei chimice, industriei miniere, 
industriei lemnului etc. Amolasare-i 
teritorială rațională a forțelor de 
producție pe teritoriul țării este de 
natură să determine ample consecin
țe pozitive pe toate planurile vieții 
social-economice. Esențial este că un 
asemenea proces influențează direct, 
nemiilocit. folosirea toi mai judicioasa 
a forței de muncă, asigurînd prezen
ța clasei muncitoare în toate județ 
le. ceea ce face să crească și mai 
accentuat rolul acesteia ca forță 
principală în întreaga viață econo
mică și socială a tării

Marele efort de Investiții pe care 
îl face societatea noastră in ann ac
tualului cincinal - efort de care be
neficiază. după cum s-a văzut, în
treaga societate, toate județele țarii 
— are drept scop. în ultimă insțan- 
ță asigurarea unui ritm susținut 
reproducției socialiste lărgite si, pe 
această bază, sporirea venitului na
țional - suportul solid al creșterii 
nlve.ulul de trai al oamenilor mun
cii. Este semnificativ, in acest 
sens, de reținut că, in perioada 1971— 
1975, tocmai ca urmare a menținerii 
unei rate inalle a acumulării și spo
ririi eficienței folosirii tondurilor de 
investiții se asigură, in măsură ho- 
târitoare, ca fondul de consum să 
sporească cu 44 la sută, lață de nu
mai 35 la suta cu cit a fost acesta 
mai mare in anul 1970, comparativ 
cu 1905 Datele demonstrează eloc
vent că pe această cale se asigură 
nu numai o sporire continuă a lan
dului de consum de-a lungul anilor, 
ci și o accelerare a ritmului său de 
creștere. Evident creșterea fondului 
de consum creează condiții pentru 
mărirea veniturilor individuale ale 
populației și a tondurilor sociale de 
consum. Potrivit prevederilor planu
lui cincinal, se scontează, bunaoara, 
ca in perioada 1971—1975 fondul ae 
consum pe un locuitor să crească cu 
3d la suia ; tot pe un locuitor, chel
tuielile social-culturale finanțate de 
stat se vor mări tn aceeași perioadă 
de la 1 680 lei la 2 260 lei. Putem 
spune pe drept cuvint că beneticia- 
rti mărețelor Înfăptuiri sintem noi 
înșine 1

Politica realistă a partidului nostru, 
care corespunde in cel mai inalt grad 
intereselor lundamentaie ale pro
gresului rapid și neîntrerupt al so
cietății noastre socialiste, se identi
fică cu năzuințele și aspirațiile în
tregului popoi și, tocmai de aceea, 
ea este urmată și înfăptuită cu ao- 
negație de toți oamenii muncii. în
tregul popor este animat de hotă
rirea nestrămutată de a transpune m 
viață programul luminos stabilit de 
Congresul al X-lea. ca și toate ho- 
taririle ulterioare luate de partid, 
demonstrind devotamentul piofund 
față de patrie și partid, (ață de 
cauza construcției socialiste și co
muniste in România.

loan ERHAN

GALAȚI. * succesele obținute 
în primul semestru al anului, colec
tivele întreprinderilor industriale 
din județul Galați adaugă noi rea
lizări, Astfel, direcția județeană de 
statistică ne-a comunicat că industria 
județului și-a realizat sarcinile de 
plan pe șapte luni încă din ziua de 
28 iulie. Aceasta a permis ca planul 
pe 7 luni să fie realizat și depășit la 
principalii indicatori după cum ur
mează : 102,4 la sulă la producția glo
bală industrială ; 106,3 la sută la pro- 
ducția-marfă ; 10-1,6 Ia sută la pro-
ducția-marfă vindută și încasată ; de
pășirea sarcinilor de plarț la export 
cu 9 522 000 lei valută. Concretizate 
in produse, aceste depășiri reprezin
tă următoarele cantități livrate in 
plus economiei naționale : 44 717 tone 
fontă, 22 825 tone oțel, 29 907 tone la
minate finite pline (din care 8 129 
tone tablă mijlocie și groasă, 856 tone 
tablă subțire, 402 tone tablă zincată), 
94 000 mp țesături tip bumbac, 212 
tone conserve de legume sterilizate, 
300 tone ulei comestibil, 4 834 mc pre
fabricate din beton și alte produse.

De asemenea, oțelarii Combinatului 
siderurgic de la Galați au realizht 
anul acesta 25 noi mărci de oțeluri. 
Cea mai mare parte dintre ele sint 
oțeluri aliate. Calitatea acestora, a- 
preciată in întreprinderile industriale 
din țara noastră, este confirmată și 
de cerințele mereu în creștere pen
tru export. Anul acesta, de pildă, o 
mare parte din producția de oțeluri

b Combinatului siderurgic din Galați 
se exportă sub formă de laminate 
groase și benzi late.

CONSTANȚA. întreprinderile 
șl unitățile economice din județul 
Constanța și-au îndeplinit cu 4 zile 
mai devreme planul pe primele 
șapte luni ale anului. Valoarea pro
ducției peste plan este estimată la 65 
milioane lei. Au fost produse peste 
prevederi 1 300 tone îngrășăminte 
fosfatice, 35 tone hirtie, piese de 
schimb auto și pentru mașini agri
cole in valoare de 10,5 milioane lei, 
mobilă, prefabricate din beton, pro
duse alimentare și altele. Cele mai 
bune rezultate în utilizarea raționa
lă a mașinilor și instalațiilor, a 
timpului de lucru le-au obținut co
lectivele Uzinei de superfosfațl și 
acid sulfuric Năvodari, întreprinde
rile mecanice de utilaje Medgidia, 
Fabrica de celuloză și hirtie și 
C.E.I.L. Constanța.

DOLJ. Colectivele unităților eco
nomice din județul Dolj raportează 
noi și importante succese obținute in 
întrecerea socialistă pentru îndepli
nirea și depășirea angajamentelor 
sporite luate pe acest an. La sfirșitul 
celor 7 luni care au trecut s-a în
registrat o depășire la planul pro
ducției globale de 125 milioane lei, la 
acela al producției-marfă fabricată

de 2.9 la sută, iar al producției- 
marfă vindute și încasate de 3 la 
sută. In unități fizice, aceste realizări 
se concretizează prin producerea su
plimentară a 76 tone oțel, a două 
locomotive Diesel electrice de cite 
2 500 CP, a unor sortimente de apa- 
rataj de înaltă tensiune in valoare 
de 5 milioane lei, a 895 tone Îngră
șăminte cu azot sută la sută substan
ță activă, a unor confecții in valoare 
de peste 3 milioane lei etc.

De menționat faptul câ, printr-o 
mai bună organizare a producției și 
a muncii, folosirea mai bună a zes
trei tehnice și prin realizarea de uti
laje și mașini prin autoutilare, s-a 
reușit ca in cele 7 luni să se realizeze 
o producție cu 21,3 la sută mai mare 
decit cea obținută in perioada cores
punzătoare a anului trecut. Cele mai 
bune rezultate în îndeplinirea anga
jamentelor luate in întrecerea socia
listă au înregistrat Combinatul chi
mic Craiova, Uzina de mașini agri
cole .,7 Noiembrie", Fabrica de con
fecții. Uzina mecanică de material 
rulant.

SIBIU. Neprecupețind nici un 
efort pentru îndeplinirea sarcinilor 
de plan, sporind continuu exigența și 
răspunderea față de activitatea pro
ductivă, oamenii muncii din județul 
Sibiu — români, germani, maghiari 
— au raportat cu mindrie un impor
tant succes : îndeplinirea cu trei zile 
înainte a planului producției indus
triale pe șapte luni, ceea ce reprezin-

Uzina Poiana Cimpina — in fața unui nou lot de tractoare : o discuție operalivâ între muncitori și director 
Foto : Gh. Vințilă

tă o producție-marfă suplimentara in 
valoare de peste 140 milioane lei. A- 
cest important volum de producție 
realizat peste plan se concretizează 
mai ales in țesături textile, tricotaje, 
confecții, încălțăminte, mobilă, che
restea și altele.

In unitățile industriale ale jude
țului Sibiu se desfășoară, de aseme
nea, o amplă acțiune de autodotare. 
Astfel, numai la Uzinele de piese 
auto au fost puse In funcțiune, in 
prima parte a anului, 25 de utilaje, 
ceea ce a permis reducerea impor
tului cu peste 1 milion lei valută. De 
remarcat că mai bine de 20 la sută 
din utilajele necesare noilor obiec
tive care se construiesc în cadrul uzi
nei se realizează prin autodotare. 
Succese remarcabile au obținut pe 
aceasta linie și colectivele uzinei 
,,Automatica" și Uzinei mecanice gaz- 
metan din Mediaș, Întreprinderii de 
reparații utilaje șl mecanisme Sibiu. 
Uzinei mecanice Mîrșa și „Carbosin" 
din Copșa Mică.

Prin aceste rezultate de prestigiu, 
colectivele de muncă din întreprin
derile județului iși întăresc hotărirea 
de a obține alte noi succese, pentru 
îndeplinirea înainte de termen a sar
cinilor de plan ale primului an al 
cincinalului.

COVASNA. Industria județu
lui Covasna intimpină ziua de „23 Au
gust" cu noi și însemnate realizări. 
Planul producției globale pe 7 luni a 
fost realizat cu 8 zile înainte de ter
men; s-au livrat economiei naționale 
mărfuri, peste prevederile planului, in 
valoare de 41 milioane lei. Este sem
nificativ faptul că depășirea planu
lui s-a obținut in mare măsură pe 
scama creșterii productivității mun
cii, utilizindu-se la un nivel supe
rior timpul de lucru, îmbunătâțin- 
du-se exploatarea utilajelor printr-o 
mai bună organizare a producției și 
muncii, realizindu-se, totodată, în
semnate economii prin reducerea 
consumurilor specifice de materii 
prime și materiale. Aceste rezultate 
frumoase s-au concretizat prin li
vrarea economiei naționale peste 
prevederi a 13 500 tone lignit, 600 
mc cherestea fag și rășinoase, mo
bilă in valoare de 1 800 000 lei, 
113 000 metri pătrațl țesături din 
bumbac, confecții în valoare de 7.5 
milioane lei.

Muncitorii, tehnicienii, inginerii 
județului, angajați în întrecerea so
cialistă pentru a produce zi de zi 
mai mult și mai bine, raportează cu 
mindrie și fericire partidului reali
zarea tuturor angajamentelor luate 
in cinstea zilei de 23 August și sint 
hotăriți să nu precupețească nici un 
efort pentru a lucra și mai bine, 
pentru a produce și mai mult, pen
tru bunăstarea tuturor, pentru dez
voltarea și înflorirea scumpei noastre 
patrii — Republica Socialistă Ro
mânia.

Răspunderea noastră e mai mare
pentru că sintem

AFIRMĂ MUNCITORII DE LA
Interlocutorul meu a 

evocat, la un moment dat, 
pentru a oferi o imagine 
plastică gindurilor sale 
— gorunul, tăria și cu
tezanța cu care aceste 
rămuroase „cetăți ale pă
durii" înfruntă secolele. 
Urmindu-i gindul, ne a- 
mintim de „gorunul lui 
Horia" și, in acea clipă, 
întrezărim inalta lui sem
nificație «simbolică. tot 
zbuciumul de bătălii po
litice și sociale ale 
porului nostru pentru 
bertate și demnitate, 
roismul 
tilor.
- Se 

greș — 
Andrei 
tor petrolist la 
in prezent directorul ge
neral al Centralei de con- 
strucții-montaj și repa
rații in petrol din Plo
iești — că in fiecare 
uzină din țară există și 
se dezvoltă așa, ca un 
gorun de oțel, forța poli
tică și morală a colecti
vului. însuflețit de a- 
ceastă forță, colectivul 
este in stare de cele mai 
îndrăznețe realizări. Și 
mă gindesc că, sub lu
mina bogată a ideilor 
călăuzitoare din expune
rea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu privire la 
Intensificarea muncii 
ideologice și a activității 

• politice și cultural-edu
cative, gorunul de oțel 
se va dezvolta In viitor 
și mai impetuos, și mai 
puternic.

Vigoarea „gorunului" 
evocat am putut-o recu
noaște in colectivul de 
oeste 2 400 de muncitori, 
tehnicieni și ingineri de 
ta Uzina de reparat trac-

po-
nostru pentru li- 

--.....1L.1.Î, e-
luptei comun iș-

poate afirma fâră 
observa tovarășul 
Ene, fost munci-

Moreni,

toare și motoare grele 
din Poiana Cimpina.

Pentru a sublinia preg
nant temeiul profund al 
prestigiului de care se 
bucură acest colectiv în 
ansamblul economiei ju
dețului, vom arăta că, de 
la naționalizarea fostei 
,Astra Română" și pină 
in prezent (iar acest 
lucru ni l-au confirmat 
muncitori care lucrează 
in uzină de peste trei de
cenii). nu a existat nici 
un singur trimestru in 
care aici sâ nu se fi rea
lizat și depășit sarcinile 
de plan, muncitorii uzi
nei dovedindu-și în ne
numărate rinduri capaci
tatea de dăruire. înaltul 
lor patriotism socialist. 
Tocmai această dragoste 
fierbinte față de muncă, 
această entuziastă parti
cipare a fiecăruia la în
făptuirea sarcinilor co
mune explică, In cea mai 
mare parte, succesele în
registrate de uzină. Pină 
acum a obținut de șase 
ori drapelul de fruntașă 
pe ramură și de opt ori 
consecutiv diploma de 
întreprindere evidenția
tă in întrecerea so
cialistă pe ramură. Aces
tor realizări li se adaugă 
altele înregistrate in pri
ma jumătate a anului în 
curs : o producție marfă, 
peste plan, in valoare de 
3 450 000 lei, deși - tre
buie arătat — in 1971 pla
nul e cu circa 10 la sută 
mai mare decit anul tre
cut.

Ml s-a povestit o întîm- 
plare recentă, profund 
semnificativă pentru spi
ritul ce animă acest colec
tiv. La citeva sonde din- 
tr-un județ s-a întrezărit

la un
cauza . . .
unei posibile erupții. Pen
tru a face față situației 
au cerut sprijin uzinei să 
le trimită cit mai repede 
incă trei motoare M-583 
de 350 CP fiecare. Secre
tarul comitetului de par
tid. Gheorghe Ghlmbaș, 
și inginerul Nicolae Nică, 
șeful serviciului produc
ție, i-au strins atunci pe 
mecanicii motoriști Traian 
Bucur, Alexandru Funie- 
ru, Vasile Sicaru, Gheor
ghe Ncdelcu, Ștefan Geor
gescu și pe alții, expli- 
cindu-le despre ce este 
vorba. Scurt și clar : in 
trei zile, motoarele cerute 
trebuiau să fie la destina
ție. Și au fost I S-a mun
cit intre 12 și 14 ore con
tinuu pe zi, nu s-a știut 
ce-i odihna și in ziua 
fixată motoarele se aflau 
la schelă.

— Ce credeți că i-a sti
mulat pe acești oameni 
să se comporte astfel ? — 
l-am întrebat pe Victor 
Dumitru, sudor electric, 
de 32 de ani in uzină.

întrebarea l-a mirat pu
țin, apoi ne-a răspuns :

— Doar sintem comu
niști! Oameni cu conștiin
ță ! Oameni care știm că 
tot ceea ce facem, tot ce 
realizăm, pentru noi fa
cem, pentru patria noastră 
socialistă. Și pe urmă mai 
știm ceva : că ceilalți se 
uită tot timpul spre noi 
ca să-și ghideze compor
tarea după a noastră. Răs
punderea e mai mare toc
mai pentru că oamenii ne 
iau pe noi, comuniștii, 
drept model...

Uzina se mindrește cu 
mai multe dinastii de 
muncitori care iși predau

moment dat. din 
presiunii, pericolul

comuniștii
POIANA CIMPINA

ștafeta 
muncii .. ......... ,
sirguincioase pentru bine
le colectivității. Din fami
lia lăcătușului Nicolae 
Pravăț, care pină a ieși la 
pensie a lucrat 45 de ani 
in uzină, sint in prezent 
aici șase copii, un ginere 
și doi nepoți, cu toții 
muncitori. Din familia ca
zangiului Ion Cioacă, care 
a lucrat in uzină patru 
decenii, tradiția este acum 
continuată de patru copii 
și o nepoată, de asemenea 
muncitori.

— N-ați fost 
tentat să vă

entuziasmului, 
cinstite, harnice,

vreodată 
mutați la 

vreo altă unitate indus
trială, intr-un oraș mai 
important, unde să vi se 
fi oferit, eventual, con
diții mai bune de muncă 
și de viață ? Ciștig mai 
mare ? — m-am 
muncitorului 
Stelian Șchiopu.

— Am să vă . 
cu o zicală veche din bă- 
trini : omul care-i om, in
diferent ce meserie are, 
se leagă de locul de mun
că unde se simte că este 
cel mai folositor — ca um
bra de pom. Eu așa le 
spun șl tinerilor din fa
brică. Socialismul se în
făptuiește peste tot in 
țară. Și în orașele mari, 
și in cele mai mici, și la 
sate. Iar atunci, nu sin
tem oare datori față de 
pămintul acesta bun al 
patriei, pentru acest mă
reț scop al partidului nos
tru, ca fiecare din noi — 
acolo unde trăim — sâ 
trăim in chip demn, să 
ne dovedim de cit mai 
mare folos societății noas
tre socialiste ? Eu așa 
gindesc ! Uite și motivul 
pentru care nu m-am gin-

adresat 
trasator.

răspund

dit niciodată să-mi 
un loc, chipurile, 
bun in altă parte, ___ _
drept să spun, mi s-a o- 
ferit. Bun nu-i locul. 
Bun e omul ! Așa credem 
noi cei care iubim mun
ca și locul de muncă

Uzina de la Poiana Cim- 
pina și-a sărbătorit anul 
trecut șase decenii de e- 
xistență. Dar oamenii de 
aici se gindesc mai pu
țin la tiecut. cit la viitor. 
Directorul întreprinderii, 
inginerul Gheorghe Chivu, 
care in urmă cu aproape 
30 de ani și-a început ac
tivitatea ca muncitor me
canic, tot in această uzină, 
ne-a vorbit despre pers
pectivele ample ce se des
chid uzinei în actualul 
cincinal. Cu forța de 
muncă cu care în acest 
an se vor realiza sarci
nile de producție, în 1973 
se va obține o 
cu circa un 
mare, spor c 
înregistra în exclusivi
tate pe seama creșterii 
productivității muncii. 
Lucrurile pe care ni le 
spune le consideră firești. 
In această privință argu
mentează : „Noi sintem 
foarte dornici să arătăm 
măsura reală a posibilită
ților noastre. E o datorie 
de comunist !“.

O asemenea părere, a- 
dăugată bunelor rezul
tate devenite o tradiție, 
nu face decit să ilustreze 
vigoarea șl rodnicia goru
nului de oțel care e forța 
colectivului, a comuniști
lor, pe care oamenii 
consideră uu model.

caut 
mai 

deși,

Sever UTAN



PAGINA 4 SClNTEIA — marți 10 august 1971

"r lumina Directivelor Congresului 
»’• X-lea al partidului b foal elabora
tă o noua modali

ișaț: cititorilor noștri ofnec 
fundamentate ale

□e spl
L, rum vi 

școală, am initial

— Incepind din luna august 
i cu pi: ori La te in școlile și h- 
din municipii și orașe, astfel 

incit pînă 1b sfîrșitul anului 1972 ac
țiunea fie încheiat». Mrusterul în- 

tit proiecte tip 
ecum și ba- 
>ra. pe

■it hotfi 
d PC R 

seereUrul genera) 
al partidului, to
varășul Nicolae 

ferul învățâmin- 
tului r elaborai 
wn amplu plan de 
măsuri menit 
să îmbunătățească 
substanțial activi
tatea de pregăti
re ?i educare a 
elevilor, să leg'* 

' mai Vrlns invătâ- 
mintul de produc
ție. !n feiul aces
ta se urmărește 
reconsiderarea în- 
t’-pgului conținut 
al ir.vâțămîntului, 
a rețelei școlare, 
a sistemului per
fecționării corpu
lui didactic. în ve
derea ridicării ni
velului învâță- 
mtn'ulul nostru, a 
sporirii eficacită
ții sale sociale. 

Planul de mă
suri urmează sâ 
fie supus dezba
terii Consiliului 
.tnvățâmintului de 
cultură generală 
după care se va trece la îmbunătăți
rea și aplicarea lui incepind chiar din 
can-.n? acestui an. Ideea centrală care 

Străbate aceaslă nouă orientare a in- 
vățămintului este îmbinarea învățătu
rii cu munca productivă, astfel incit 
întreg tineretul tării sâ treacă prin 
școala muncii. Poporul nostru con
struiește o societate nouă, o societate 
a muncu și a respectului față de 
muncă, unde rezultatul acesteia re
prezintă principalul criteriu de apre
ciere valorică. încă de pe băncile 
«colii, tinerii trebuie educați in acest 
spirit. Si cum educația pentru mun
că presupune participare nemijlocită, 
fiecare tinâr este chemat la însuși
rea și desfășurarea unei activități 
«"oncrete. practice. Tocmai de aceea, 
chemarea sub care se vor înfăptui 
prevederile noului sistem are în ve
dere ca „fiecare elev sâ învețe să 
practice o meserie”.

— Ce măsuri au fost adoptate 
pir.ă acum pentru reușita depli
nă a acțiunii, indicată de partid, 
de a apropia Inuățămintul de ce
rințele de cadre aie economiei 
naționale, de a găsi modalități 
concrete de pregătire practică a 
elevilor ’

— Pentru reușita acestei acțiuni, un 
«prijin prețios a primit recent Minis
terul Lnvâțăminttilui prin hotărirea 
conducerii partidului de a se înființa, 
pe lingă toate liceele și școlile de 
cultură generală de la orașe și sate, 
ateliere-școală proprii, dotate cu ma- 
ș.ni, unelte și aparatură adecvată,' iu 
care elevii își vor desfășura cea m u 
mare parte din activitatea lor prac- 
t că, de producție. Tn acest scop, au si 
fost stabilite programe concrete de 
«onstruire și amenajare a ateliere
lor-școală — prin valorificarea judi
cioasă a resurselor locale și prin auto-

Hurn și ale coopera- 
?ști. precum și consi- 

jre locale, chemate in ega- 
să participe netHîftocit la 

construirea, amenajarea si dotarea 
Bteliereior-școRlă, să le asigure apro
vizionarea. să îndrume pregătirea 
practică a elevilor.

grupurilor .*col^re profesionale, 
turi agricole 
de producție, 
dl ui urban
productivă a 
nerale se ’ a 
tem de cunc 
crări de atei 
— prin cur 

lierele-.
fel organiza 
asigure tndn

lo- 
sau direct in unitățile 
Așa. de pildă, in mc- 

preglUirea tehnico- 
F-levilor din școlile gv- 
realiza printr-un sis- 
ințe tehnologice și lu- 

■r. iar in mediul rural 
•ștințe șl lucrări de prac- 

agricolă. In același timp, ate- 
’oală de la «ale vor fi ast- 

ite și profilate incit să 
_ ___âgirea meseriei și for

marea de mecanic’, electricieni, su
dori, zidari, fierari, rotari. dogari, 
dulgheri, timplari și alte meserii de 
care se simte tot mai mult nevoie 
in mediul rural. Cit privește noul 
plan dc invățămint al liceului, pre
gătirii practice i se va rezerva o zi

Ce sînt și cum vor funcționa
ATELIERELE-SCOALĂ

9

în invățămîntul general și liceal
® Un sistem complex de pregătire practică, tehnico-productivă a elevilor • „Fiecare 
elev să învețe să practice o meserie" • Pînă la sfîrșitul anului 1972 toate unitățile 
școlare din învâțămîntul general și liceal vor avea ateliere-școală • întreprinderile 

economice de la orașe și sate iau sub patronajul lor atelierele-școaiă

Convorbire cu tovarășul Traian POP,
adjunct ol ministrului învotâmîntului

— Dată fiind dubla lor va
loare, de producție nemijlocită 
și de educație prin muncă, ce 
statut vor dobindi atelierele- 
școaiă ?

— Toate școlile șî liceele — de la 
orașe — vor fi patronate de către 
întreprinderi industriale, de construc
ții. de transporturi care vor ajuta 
nemijlocit cu cadre, utilaje și mate
riale la realizarea atelierelor-școală. 
Aceste unități economice de la orașe 
vor crea condițiile necesare pregăti
rii de cadre in meseriile specifice 
profilului lor, dintre care să-și poata 
recruta m viitor meseriașii de care 
vor avea nevoie. La sate, școlile și 
liceele vor fi patronale de către în
treprinderi pentru mecanizarea agri
culturii. întreprinderi agricole de stat 
și cooperative agTicoIe de producție 
și de alte unități economice. Școlile 
vor încheia contracte cu unitățile e- 
conomice pentru executarea diferite
lor lucrări din planurile de produc
ție. iar produsele realizate in ate- 
herele-școală vor fi folosite pentru 
autodotare și pentru valorificare.

— Si acum, vă rugăm să ne 
vorbiți despre principalele pre
vederi ale noului sistem și des
pre modalitățile specifice in 
care acestea iși vor găsi aplica
rea.

— După cum aminteam mai sus, 
activitățile incluse in noul sistem 
al pregătirii elevilor prin și pentru 
muncă se vor desfășura in ateliere 
școală proprii, dar și in ateliere ale

pe săptămină pe parcursul celor 4 
ani de studii și o practică continua 
de o lună la sfîrșitul anilor I. II și 
111. In acest fel. ponderea activității 
practice reprezintă aproape un sfert 
din timpul de școlarizare. Trebuie 
însă adăugat că noul sistem de edu
cație a elevilor prin și pentru muncă 
nu se rezumă doar la activitățile 
menționate, ci prin întregul proces 
de invățămint vom imprima tinere
tului nostru ideea participării ne
mijlocite la muncă, îl vom educa in 
spiritul respectului și atașamentului 
deplin față de muncă.

— Am dori să cunoaștem ce 
anume vor efectua in orele de 
atelier elevii diferitelor clase ?

— La clasele I—IV se va urmări 
familiarizarea elevilor cu materiale 
și unelte simple, precum și forma
rea unor deprinderi de muncă. Ca 
tipuri de activități se prevăd lucrul 
manual, lucrări practice agricole și 
lucrări gospodărești care se vor 
realiza in cite o oră pe săptămînă 
in ateliere, săli de lucru, loturi șco
lare. La clasele V—VI. elevii din 
mediul urban vor executa, in cile 
două ore pe săptâmină, diferite o- 
perații de prelucrare a materialelor, 
iar cei din mediul rural vor fi de
prinși. intre altele, să îngrijească 
culturile agricole. Tn funcție de pro
filul economic și de posibilitățile Jq- 
calității lor, elevii claselor VII—VIII 
vor învăța să execute lucrări 1n 
metal, construcții și montaje electri
ce, creșterea animalelor, condiționa
rea și prelucrarea produselor agri-

role, precum noțiuni generale 
d® organizare și conducere a unită
ților agricole socialiste. Pentru eleve, 
atit ta orașe cit și la sate, se vor 
organiza și cursuri dc lucru manual, 
gospodărie și menaj. Toate aceste 
activități au și un caracter productiv 
și se vor desfășura în cile 4 ore pe 
suptâmină. La clasele IN—X activi
tatea tehnico-productivă are un pro
nunțat caracter de profesionalizare 
și se va realiza in cite o zi pe «aptâ- 
minu. în felul acesta, absolvenții 
școlii generale de 10 ani vor obține, 
pe baza unei probe dc țerlllcarc. un 
atestat dc inițiere profesională care 
să Ic înlesnească încadrarea intr-un 
sector de activitate.

In această perspectivă, hotărîrea 
recentă a conducerii partidului 

prevede ca la în
drumarea pregă
tirii tehnico-pro- 
ductive a elevilor 
să fie folosiți — 
după orele de 
program — mun
citori, maiștri, 
tehnicieni, ingi
neri. alte cadre 
de specialitate. La 
pregătirea tehni
co-productivă a 
elevilor vor fi an
trenați. de ase
menea. părinții 
acestora care lu
crează in specia
litate și pot asi
gura o îndrumare 
competentă.

— Dar pentru 
elevii liceelor ce 
caracter va do
bindi acea lună 
anuală de prac
tică de care ne 
vorbeați mai 
sus ?
— Ea facilitează 

contactul elevilor 
cu utilajul mo
dern folosit intr-o 
meserie sau un 
grup de meserii, pe 

o perioadă mai îndelungată, îi ajută să 
ințeieagă mecanismul organizării ști
ințifice a producției și a muncii din 
unitățile economice, in vederea însu
șirii unei meserii intr-o sirinsâ le
gătură cu aptitudinile individuale și 
cu cerințele vieții sociale. De altfel, 
asemenea obiective de importanță 
sint urmărite nu numai prin preve
derile amintite, ci prin toată acțiunea 
de reconsiderare a întregului nostru 
invățămint, pentru că. potrivit prin
cipiilor de activitate practică, concretă 
care guvernează acum întregul nos
tru sistem de educație, invățămîntul 
liceal va cunoaște treptat o diversifi
care mult mai accentuată, in sensul ca 
numărul elevilor din liceele de spe
cialitate va trebui să fie în următorii 
2—3 ani intr-un raport de 1/1, urmînd 
ca în viitor să aibă caracter prepon
derent față de cei ai liceelor de cul
tură generală.

După cum se vede — ne-a declarat 
în încheiere tovarășul Traian Pop — 
întregul fond de prevederi ale noului 
sistem face nu numai necesară, dar și 
posibilă unirea eforturilor tuturor 
ministerelor. întreprinderilor econo
mice. organelor locale de partid și 
de stat, egal interesate ca întregul 
tineret al patriei să fie educat in 
respectul și atașamentul față de mun
că și de valorile el, să dobindească 
o bună pregătire teoretică și prac-

FUGA IN NIMIC"
EȘECUL PROZEI

Voi propune cîteva opinii des
pre proză — mult dezbătutul, mult 
delicatul subiect — și. firește, despie 
proza unor tineri scriitori, opinii care 
in contextul unor orientări realiste, 
responsabile date literaturii în recen
te documente de partid sînt, Im
plicit. și actul unei opțiuni, al unei 
aprobări bazate pe convingerea de
plină că numai literatura dăruită cu 
generozitate semenilor noștri, inspi
rată din viața lor are șansa și drep
tul duratei, al utilității in plan spi
ritual, etic. Principala mea înteme
iere morală e cea de simplu scriitor, 
înrudită de fapt cu popularitatea 
(după mine adincă și neconjunct’i- 
rală) de care se bucură un anume 
gen de proză, gen pe care i) apreciez 
și caut să-l practic eu însumi.

Am numit altădată „fugă In fru
mos” evazionismul pe care-1 voi des
crie. referlndu-mă la faptul că, in 
general, proza fără temă și fără a- 
dresă publică încearcă să-șl supli
menteze aceste carențe fundamentate 
prin „stllism”. „Fugă in nimic” ar fi 
o expresie mai adecvată, pentru că 
spectacolul de cuvinte nu are în con
științe nici un efect și e semnifica
tiv cit de ușor se uită un text „bine 
scris” dacă e lipsit de fond. Feno
menul s-a ilustrat periodic în presa 
noastră literară, ca un fel de febră 
recurentă, și și-a afirmat recolta 
oarecum stabilă în volumele ce au 
apărut în fiecare an, alimentat fiind 
mai ales de începători. Portretul fe
nomenului — sumar dar exact, și 
aici formula se dovedește ușor sin- 
tetizabilă in categorii critice, cetind 
chiar ea. parcă, definiții concis pam
fletare — ar fi cam următorul : o 
proză antiepică, în care cel mai di
ficil de precizat e subiectul, cu per
sonaje rarefiate și gelatinoase (ade
sea cu nume monosilabic exotice), cu 
situații neverosimile, cu deznodămin
te din care e imposibil să înveți 
ceva, fie ca artist, fie ca onest cititor. 
Proza aceasta, fie că acoperă două- 
trei pagini de nuvelă, fie că reușește 
să umple un roman, format lamă de 
ras. surprinde prin lipsa ei de iden
titate. Imposibil de precizat din ea 
fizionomia autorului, care n-are nici 
virsta, nici formație, și care, prin 
stilul blazat-căidicel, nu aderă nici 
măcar la rindurile De care le sem
nează, dînd senzația că ele sînt scrise 
într-o stare de dulce indiferență, de 
vacanță a oricărei morale scriitori
cești (mă refer la morala pur pro
fesională. nicidecum la morala umană, 
deși știm cu toții că prima, odată 
prezentă, ar aduce-o după sine și oe 
cealaltă). Efectul de claritate îl în
locuiește adesea in această proză 
destinarea. după cum densitatea 
se înlocuiește cu îmbicseala ; cit 
despre semnificație si fond intelec-

serios de 
rapacitatea

tual nu prea e nimic 
citat ; pe cil e de redusă 
intelectuală și seriozitatea autoru
lui (in aceste texte ; nu afirmăm, 
firește, că de aici nu se poate evo
lua. si in unele cazuri, certe semne 
de dotare ne fac să dorim evoluția 
grabnică a celui ce semnează), pe 
atit e de mare ambiția și, am zice, 
aroganța lui. Căci iată, am citit pa
gini pline de curioase parabole și a- 
legorii. greu de descifrat, insă de o 
izbitoare vanitate. Căci am intilnlt, 
pierdute în coridoarele stilului, tot 
felul de vorbe mari, intre care viată, 
moarte, sens, etică, libertate, put< r . 
istorie, folosite ca să epateze fără 
însă a face parte din structura pro
zei respective. Dialoguri abracada
brante ori bizarerii erotice presară 
ici-colo ansamblul altfel foarte mo
noton, mici considerații cinice, cru
zimi vizuale, sonore sau olfactive, 
un anume mefistofellsm cam pueril, 
și... gata ! Nuvela e gata, culegerea 
e gata, cartea e gata. Semnatarul rii 
începe deindată viața „de autor" 
(uneori și-a început-o de mult, după 
două-trei apariții in presa literară, 
poate și mai devreme), cu comodită
ți le și drepturile ei, cu toată popu
laritatea și gălăgia aferentă. Sa re
marcăm în treacăt cit de tolerantă 
s-a arătat pînâ nu de mult obștea 
noastră Literară în genere cu acest

puncte de vedere

Mihal IORDĂNESCU

cinema

Orasul Deva astâzi Andreescu

9.15;

so-
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• Brigada Diverse în alertă : PA
TRIA. - 9; 11.30: 14; 16.30; 19; 21,15, 
“A.VORTT — 9.15; 11.30; 13,45: 16; 
13.15; 20,30, FEROVIAR — 9: 11,15; 
13,30; 16: 18.30 : 20,45. MELODIA — 
9- 11.15; 13.30; 16; 18.30; 20,45, MO
DERN - 9; 11.15; 13.30; 16; 18.15:
20.30, la grădină — 20.
• Simon Bolivar : SALA PALA
TULUI — 17.15 (seria de bilete — 
3790); 20.15 (seria de bilete — 
3?00). GRADINA FESTIVAL — 
20.15.
• Direcția Berlin: FESTIVAL — 
2.30: 11; 13.30; 16; 18,30; 20.45.
• Tick, Tick, Tick : LUCEAFĂ
RUL — 9; 11.15; 13,30; 16; 13.30; 
21, BUCUREȘTI - 8 45: 11; 13,30; 
18; 18.30: 21, GRADINA DOINA 
— 20.
• Omul orchestră : SCALA — >; 
U.15; 13.30: 15; 18,30; 21, GRADI
NA SELECT - 20.
• Detașamentul roșu de femei : 
PACEA — 15.45; 18; 20.15.
• Ceasornicul Universului ; Peș
tera ; Catalizai orii ; Oamenii aces
tui pămînt ; Minitehnlcus : TIM
PURI NOI — 9—21 in continuare, 
a Floarea soarelui : CENTRAL — 
930- 12: 15! 17.30; 20.15. GRIVIJA
— 9.30; 12; 15.45; 18.15; 20.30, MIO
RIȚA — 10: 12.30: 15: 17.30; 20.
• Săptămînă nebunilor : LL'MI- 
XA — 9.30—16 In continuare : 18,15; 
k 30 BUCEGT — 16; 18.15. TOMIS
—_ «i: 11,15; 13.30: 15.45; 18, la gră
dină - 20.15. AURORA - 9; 11.15; 
12,30: 15.45; 18. la grădină — 20.15, 
GRADINA PARCUL HERĂSTRĂU 
_  20,15.
• Un Ioc pentru îndrăgostiți 
CAPITOL — 9; 11; 13; 15; 17; 19 
21, îa grădină — 29; 21.45, FLO 
REASCA - 15.30; 18; 20.30.
• P cunoașteți pe Urban " * ’
— 15.30; 18. la grădină — 20. 
a Capcana : COSMOS — 1B.30; 
78; 39.15.
• Cortul roșu : POPULAR — 15,30; 
J9. RAHOVA — 15,30; 19.
a Zorba grecul : CINEMATECA 
(sala Union) — 10: 12.30; 15; 17.30;
30.
a Fetița mincinoasă : Fata vin- 
tuiul ; Voinicelul ; Zmeul ; Poves
tea lnl Alioșa : DOINA — 10; 
1LOT: 13.
a Sunetul muzicii : DOINA — 18; 

a Ghici, eâne rin* la cină?: U- 
NIREA — 15.30; 18. la grădină —
50.30.
a IudriLgostițil : VIITORUL — 16; 
18; M.
a Secretul planetei maimuțelor : 
EXCELSIOR — 9: 11,15; 13.30: 16; 
18,15: 20.30. GLORIA — 9; 11.15; 
13 W- 18: 18.15 : 20,30, FLAMURA
— 9: 11.15; 13.30: 16: 18.15; 20.30. 
a Dispariția Iul Timo : VTTAN — 
18; 18.
a Vagabondul : GRADINA V1TAN
— 20.
a O floare șl doi grădinari : 
VICTORIA — 9; 12.30; 16; J9.30. 
DRUMUL SĂRIT — 9.30; 16; 18.15, 
MUNCA — 10; 15.30; 19.
a Turnul de aramă : LAROM2T 
— 16; 18; 20.
• Notre Dame de Paria : DACIA
— 8.30—20 In continuare.
• Întoarcerea sfîntulul Luea : 
FLACARA — 16: 18; 20.
a Romeo și Julieta : PROGRE
SUL — 15; 17.45: 20,30.
• Greșeala fatală : CIULEȘTI —
15 30. 17.45; 20, VOLGA — 9.15:
11.30: 13.45: 36: 10.15; 20.30.
a întflnire cu o necunoscută : 
BUZESTI — 15,30 18. la grădina
— 20.30, MOȘILOR - 15.45; 18: 
a.15. Ia grădină — 20.15.
a Serbările galante : TNFRATI- 
®EA ÎNTRE POPOARE — 15.30: 
H.45; »•

S-a încheiat festivalul interjudețean
Cintecele Oltului

stațiunea bal
neară Călimănești s-a 
desfășurat. incepind 
de la 5 august, cea 
de-a treia ediție a 
festivalului interjude
țean „Cintecele Oltu
lui". organizat de Co
mitetul pentru cultură 
și artă al județului 
Vilcea. Ca și in anii 
trecuți, la această ma
nifestare au partici
pat cele mai repre
zentative ansambluri 
și formații artistice de 
amatori din vetrele 
folclorice situate de-a 
lungul Oltului. Timp 
de 4 zile, solii cinte- 
cului și dansului 
popular din Harghita. 
Covasna. Brașov. Si
biu. Vilcea și Olt, re
uniți pe scenele din 
stațiunile de pe Valea 
Oltului, au prezentat, 
in fața miilor de spec
tatori din județ și 
din toate colțurile 
țării, bogate programe 
artistice, care au ofe
rit o imagine cuprin
zătoare a tradiției și 
creației folclorice iz- 
vonte din preocupări
le actuale sile oameni- 

muncii. români.

maghiari, germani și 
de alte naționalități, 
din județele mențio
nate. Manifestare de 
mare amploare in 
viața culturală a sta
țiunilor Călimănești, 
Govora și Olănești și 
a municipiului Rm. 
Vilcea. festivalul s-a 
bucurat de participa
rea unor formații 
tistice de pe lingă ca
sele de cultură 
Miercurea Ciuc. 
Gheorghe, Călimănești 
și de pe lingă cămi
nele culturale din co
munele Rășinari — Si
biu, Viștea de Jos — 
Brașov și Stoicănești — 
Olt. care au pregătit in 
acest scop spectacole 
de ținută artistică, a- 
preciate de spectatori, 
mai ales pentru origi
nalitatea și autentici
tatea obiceiurilor si 
tradițiilor din zonele 
reprezentate.

Festivalul s-a 
cheiat in parcul Os
trov din Călimănești 
cu spectacolul de gala 
..Rapsodia Oltului", la 
care și-au dat con
cursul toate ansamblu-

ar-

din 
Sf.

în-

rile județelor partici
pante. Actuala ediție 
a festivalului a dobin- 
dit o notă aparte și 
prin organizarea unor 
acțiuni metodice, ex
poziții. prezentarea 
unei gale de filme, a 
unei parade a portului 
popular din zonele 
străbătute de Olt. 
precum și a unui tirg 
de ceramică „La 
coșul de Hurez", 
cadrul căruia și 
dat întilnire ceramiștj 
ren urni ți din întreaga 
iară. Prin amploarea 
sa. festivalul ..Cinte
cele Oltului" a consti
tuit o adevărată săr
bătoare, care a reușit 
să pună în valoare co
morile eterne ale fol
clorului nostru, 
șurile noi 
populare 
noastre, 
contribuie __ 
maselor largi in spiri
tul nobilelor comanda
mente ale operei de 
edificare a societății 
socialiste.
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FHOGRAMLL I

1S.OT Viața literară. Pentru clr.e 
scriem poezie ? Discuție-an- 
chetă pe marginea unor vo
lume de poezie apărute in 
ultimul timp.

13.15 „Toate pînzele sus — emi
siune pentru pionieri.

13.45 Muzică populară interpreta
tă de Ga vrii Prunoiu și a- 
cordeonistul Die Udilă.

19,00 Breviar juridic.
13.15 Publicitate.
19.20 1001 de seri — emisiune pen

tru cel mici.
19,30 Telejurnalul de seara.
20.15 Seară de teatru. Premieră

TV : „Iașii in carnaval" de 
Vasile Alecsandri. Adaptarea 
Si regia Dan Nasta. In distri
buție : Aurel Giurumla, Jana 
Gorea. Cornel Vulpe, Ioana 
Ma noi eseu, Vas > li ca Tasta-
man, Florian Pitiș. Mihal 
Mereuțâ. Draga Oiteanu. O- 
vidlu Moldovan, Ion Iliescu. 
Cuvînt înainte de Valeriu 
Râpeanu.

sen
ate creației 
din zilele 
menite sa 
la educarea

Petre ROBRESCII 
corespondentul 
„Scinteii"

21.45 Oatr.enl șj fapte. Reporta’ de 
Simion Bloc.

2:,55 Aspect de la concursul șj 
festivalul de muzică ușoara 
..Lotca de aur" Brăila 1971.

22.20 Telejumalu) de noapte.
22.35 Campionatele europene de 

atletism. Aspecte de la festi
vitatea de deschidere șl fi
nalul cursei de 10 000 m. în
registrare de la Helsinki.
PROGRAMUL D

20.15 Concertul naistului Gheorgr.e 
Zamfir (II). Tș> dau con
cursul : ion Lăce3nu, Cornel 
Niculescu. Ion Milu. 
Lordache, Mihai Tudor.

20.35 Desene animate.
20.45 Universitarla. Vacanța 

slune a muncii. Reportaj 
Rodica Anghelescu, 
Gheorghiu.

21,00 Blocnotes de Eugen 
dric.

21.15 Buletin dc știri.
21.20 Cărți și idei. Marea confla

grație a secolului al XX-lea. 
Emisiunea înfățișează poziția 
cercetătorilor români față de 
complexul proces istoric care 
a dus la zdrobirea fascismu
lui. Emisiune de Petre Nlță.

21.50 Film serial . Atragem focul 
asupra noastră (IV).

22.30 Festival ui muzical de Ia Nev/

fenomen, cit de generoase s-au do
vedit citeodată revistele și edituri’e. 
Desigur, mă refer la o parte a pro
zei tinere, la o fracțiune a ei. nu ex
cesiv de numeroasă, dar destul de 
harnică și de sonoră, care își cla
mează uneori agresiv virsta (deși 
protagoniștii sint deseori aproape de 
praguri respectabile, cind a te mai 
copilări în public nu e prea reco
mandabil). în numele noului și ex
ploatând reacția cea mai comună, a- 
ceea la ceea ce a resimțit ca tradi
țional. iată că ni se oferă cărți scrise 
din nimic, despre nimic, și chiar cu 
nimic (aventura stilistică de care 
vorbeam, singură calita'te ce caută 
să compenseze golurile de fond, nu 
e nici ea prea spectaculoasă, și do
vezi de inadecvare stilistică se întil- 
nesc la tot pasul, citeodată și fla
grante agramatisme). Paradoxale sînt 
două elemente ale acestei proze. Pri
mul e. după noi, falsul curaj al for
mulei. căruia autorii, admiratorii, șl 
chiar unu critici i-au făcut o zeloasă 
propagandă, iar al doilea este atitu
dinea autorului de a respinge con
secvent și prin toate mijloacele pu
blicul. Că publicul însuși nu cum
pără cărți despre nimic, iată un lu
cru de la sine înțeles. Omului care 
trăiește o viață reală, frămintată, cu 
împliniri și neîmpliniri, cu inegali
tăți și tensiuni, cu momente drama
tice. nu poți să-i impui (și pe banii 
lui !) niște produse de cabinet. Ideea 
unei arte savante și eminamente 
compozite, nu trebuie respinsă, 
desigur, principial. Esența esențe- 

se atinge însă la maturita- 
după un studiu aprofundat 

existenței și al operei sen- 
și marea lucrare, cit de difi

cilă, n-a fost niciodată inaccesibilă, 
nici modernitatea adincă, de struc
tură, nu a fost sinonimă cu o snoavă 
intelectuală. Că publicul nu cumpără 
scamatorii și șarade e logic și nici 
nu-1 Dutem obliga. Tnsă artist care 
sâ nu dorească a-și constitui un pu
blic (chiar dacă metodele pe care 
le-a ales sînt momentan ineficace 
ori greșite), iată ceva mai greu de 
închipuit. E clar că unii din autorii 
evocați disprețuiesc publicul, cu exis
tența șj spiritualitatea Lui, caută și 
reușesc să se înstrăineze de el, tră
ind într-o „ficțiune estetică” pe cit 
de vanitoasă pe atit de nelegitimă. 
Iar atunci cind critica respinge ase
menea. cărți, autorii lor se dovedesc 
teribil de pricepuți să pozeze in vic
time ale conformismului, dogmatis
mului, multiplei caducități. Unde e 
curajul adevărat al autorului, acela 
de a se expune integral in opera. așa 
cum e, comunicindu-și trăirile cu o 
exemplară franchețe, căutind cu mo
destie și reală căldură umană să-si 
apropie drama creatoare de existenta 
frămintată a publicului său ? De ce 
să nu scriem cum trăim ? Ori ne lip
sește curajul ? Ori curajul înseamnă 
tocmai nu să te joci, ci să iei lucru
rile în serios ? E hilară o grupare 
literară care trăiește cu picioarele 
pe un meleag și cu mintea intr-al
tul, și aceasta e senzația pe care am

tncercat-o parcurgind cărți Inseriate 
prozei amintite mai sus, elaborate 
pe malurile Dîmboviței cu fermenții 
doctrinelor străine, nici măcar noi 
și șocante prin inedit, unele direct 
inferioare unor mișcări estetice 8i 
filozofice pe care le-a dat chiar Ro
mânia, și nu azi, ci acum patruzeci 
de ani. Unii autori par a arăta prin 
atitudinea și literatura pe care o 
oractică asiduu că a respinge cadrul 
nostru natural și cotidian, a nu te 
referi la viața noastră autentică, a 
evada din real e un act pozitiv. Dar 
ce dovadă mai bună de dureroasă 
eroare decit aceea de a nu voi să-ți 
a-siuni destinul, singurul In cadrul cf - 
j-uia poți dezvolta o identitate, poți 
realiza o personalitate, decit aceea 
de a-ți respinge matca ? Cit despre 
modernism și modernitate, cind vom 
ajunge să ne gindim la un modernism 
al subiectelor, al atitudinilor, al res
ponsabilității scriitoricești ? Adică la 
un modernism „pe dinăuntru”, struc
tural. de esență, rod al culturii, al 
experienței, al eticii creatoare, întru
chipate înlr-o operă bogata, dar nu 
inaccesibilă, răspunzind doleanțelor 
publicului românesc și atingind toc
mai pe această cale nivelul european?

Ajung iar la realism, afirm iar că 
singura doctrină cu adevărat cura
joasa și modernă e realismul, un 
realism din unghiul autorului, un 
realism izvorit din experiența vie, 
nemediată, a autorului, uJ rea
lism in căutare de public, Jiiar 
un realism profetic, pentru că 
prozatorul are o covirșitoare mi
siune socială și ființa lui ar tre
bui să se inspire de la o maximă 
angajare sufletească, de la o înțele
gere și o solidaritate extrema cu res
tul comunității.* Elita prozei acestui 
secol respectă punct cu punct o a- 
semenea definiție. Dar nu e vorba 
numai de succesul unei formule cer
te și consolidate : e vorba de nevoia 
imperioasa pe care o are publicul 
(tinăr, și de toate virstele, căci, la 
urma urmei, ceea ce contează • ti
nerețea spirituală a cititorului) de 
cărți adevărate și umane, și cine res
pinge realismul respinge adevărul. 
Nu e un lucru necunoscut raritatea 
prozei ample, cu subiect din ultimii 
treizeci de ani de istorie româneas
că, și acest fapt ar trebui sâ ne tul
bure somnul nostru, al artiștilor, 
somn uneori ultramodern și estetic. 
Toată lumea știe că tn ultimul război 
România a pierdut o cifră de luptă
tori uriașă, câ istoria ne-a pus țara 
in condiții vitrege, câ îndată după 
război, cu rănile încă nevindecate, 
la noi s-a înfăptuit o revoluție socială 
care a modificat civilizația româ
nească din temelii. La aceste eve
nimente, gigantice și cu incalcula
bile efecte psihice și fizice, cum răs
punde literatura, cum răspund® pro
za, genul prin excelență al informa
ției, al documentului, al mărturisirii 
patetice și zguduitoare? De ce refu
gierea în pavilioane, și chioșcuri, și 
m pzici. vagi., ciad . yia! a freamăte f 
jui’ul noștrij ? £)e ce bătrinețea'

Documentariștii studioului „Al. Sahia"
sfat cu muncitorii

în 
S.r-rTS>F«TnTITnra--------- rJ*e-
mâtură. de ce ramolismentul și za- 
hariseala personalității creatoare, în- 
tr-un timp care foșnește de subiec
te și de caractere, luxuriant ca o 
junglă ?

Asumarea anumitor teme esențiale, 
temele epocii și ale societății, c obli
gatorie pentru nivelul operei și pe
renitatea ei. Fără aceasta, o lucrare 
își pierde încă înainte de a-1 avea 
publicul. Trebuie să scriem cărți mo
derne, dar cu subiect substanțial. Nou 
și inedit nu înseamnă, cum cred cite 
unii, straniu, ilogic, inaccesibil. Un 
bun roman limpede se poate scrie 
și folosindu-se „ultimul cuvlnt al 
tehnicii". Unele experiențe recente 
au dovedit că se poate. Dar, dacă o 
anume confuzie de estetică, de ideo
logie 3 creației a putut ti pusă în 
evidență de scrierile generațiilor ma; 
tinere de scriitori, vina nu e doar a 
lor. La virsta incertă, pentru a nu 
face un pas greșit, ai nevoie de mo
dele. Și nu toți scriitorii noștri iluș
tri acceptă să se constituie ca mo
dele (glorie nu foarte comodă și u- 
șor de purtat). Cei care au văzut cu 
ochii lor, au trăit cu ființa lor epoca 
interbelică, războiul, revoluția, cei 
care au cunoscut intim aceste eveni
mente, cei care au participat Ia cre
area lor, ar putea da o mult mai bo
gată șj neprețuită analiză dinăuntru 
unor fenomene concepte pe care 
tineretul scriitoricesc, ca de altfel ’ - 
ueretul in general, nu le-a .cunoști» 
îndeaproape. Cred că 
iluștri ar putea 
nerații de artiști 
ție. Ctitoria lor, 
nii in urmă, are 
se desăvârșească azi, cind progresul 
și eliberarea conștiinței cer tocma. 
aceste pagini, pe care le-ar merita 
din plin cititorii, dar mai ales auto
rii lor.

Sin! doar ci te va din multele Între
bări și teme de meditație cu care mă 
confrunt ca scriitor. Sint întrebări că
rora toți trebuie să le aflăm un răs
puns matur și definitiv. Ne îndeam
nă la aceasta mai mult ca orieînd. 
documentele din ultimul timp, ideile 
cuprinse in expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu privind munca 
ideologică și culturală. Ne îndeamnă 
însăși conștiința noastră de scriitori 
angajați, comuniști.

unii autor 
da tinerelor ge- 

o pilduitoare lec- 
începută cu dece- 
toate condițiile să

Ieri, la uzinele ,.23 August", și-a în
ceput activitatea un post fix de fil
mare al studioului „Alexandru Sa
bia". Intre primele obiective ale in
vestigației întreprinse de cineaștii 
documentariști : problema calificării 
ucenicilor, pregătirea cadrelor de 
muncitori pentru sectoarele importan
te ale uzinei. în perspectivă — alte 
teme de actualitate privind dezvolta
rea mam’ întreprinderi bucureștene.

Prezența permanentă a documenta
riștilor in uzină este primul rezultat 
al consfătuirii cu muncitorii, tehni
cienii, inginerii de la uzinele ,.23 Au
gust”, care a avut loc. vineri, la stu
dioul ..Alexandru Sahia”. Organizata 
in cadrul unor acțiuni inițiate de co
mitetul de partid al studioului, aceas
tă consfătuire a demonstrat, o data 
mai mult, cit de utilă poate fi pentru 
cineaști consultarea oamenilor legați 
direct de producție. Scopul acestei 
prime consfătuiri a fost îmbogățirea 
planului de preocupări al sectorului 
..Cinecronică”, sector în a cărui sar
cină stă consemnarea și păstrarea pe 
peliculă a unor aspecte caracteristice 
ale acth ității. a unor mărturii ale 
realităților economice, politice,

cial-culturale ale țârii, ale vieții și 
activității oamenilor din cele mai di
ferite domenii ale construcții socia
liste. Discuția, deosebit de vie, de in
teresantă, a depășit insă acest obiec
tiv. reliefind o serie întreagă de pro
bleme in soluționarea cărora contri
buția activă a cinematografului — a 
jurnalului de actualități, a documen
tarului. a filmului-anchetă — ar fi 
binevenită. Participanții la discuție, 
mtre care ing. Marin Enache, secre
tarul comitetului de partid al uzinelor 
..23 August”, maistrul Dumitru Pă
dure. responsabil cu propaganda in 
comitetul de partid, tinărul lăcătuș 
Traian Mareea. trasatorul Marian 
Avram, tehnicianul Octavian Alexan
dru, controlorul tehnic Stelian Șoacă 
ș.a. au prezentat aspecte de stringenta 
actualitate ale activității profesionale, 
economice, s-au referit la problemele 
complexe ale formării omului nou, 
ale dezvoltării conștiinței socialiste, 
sugerind teme, subiecte de filme, in- 
sistînd asupra necesității ca studioul 
să răspundă cu mai multă îndrăzneală 
sugestiilor realității, preocupărilor 
oamenilor muncii.

Intilnirile periodice eu muncitorii

și cu alte categorii de spectatori, care 
voi intra in practica obișnuita a di
feritelor sectoare de creație ale stu
dioului ..Alexandru Sahia". si.it me
nite să slujească orientării producției 
de filme documentare spre esențial, 
îndeplinirii importantelor sarcini ale 
acestui domeniu al activității cine
matografice.

Consfătuirea cu muncitorii, tehni
cienii, inginerii de la uzinele „23 
August” — printre care cadre cu bo
gată experiență și în munca de par
tid, buni cunoscători ai problemelor 
cu care se confruntă oamenii, colecti- 
\-ul întreprinderii — reprezintă, fără 
Îndoială, un început mai mult decii 
promițător, o materializare a ideilor, 
a spiritului nou ce se degajă din ex
punerea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la consfătuirea de lucru pe probleme 
ideologice și culturale. Rămine cu 
această colaborare să continue .și ca 
studioul să pună cit mai deplin și 
mai eficient în valoare sugestiile pri
mite. Inițiativa studioului „Al. Sa
hia” este, prin semnificațiile ei, dem
nă de atenția și a altor instituții de 
cultură.

Petru POPESCU

• Teatrul de operetă (1> teatrul 
de vară „Herăstrău) : Se măriți 
fetele — 20.

I

I 
I 
ț 
î 
î
I

• Teatrul Giulești (la Arenele 
Romane) : Comedie cu olteni — 
20.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă
ioase" (la grădina Boema) ; Vox... 
Boema — 20.
• Ansamblu) artistic „Rapsodia 
română" ; La izvoare de frumu
sețe — 17,30.
• Comitetul pentru culturi șl artfl 
a) municipiului București (la ro
tonda scriitorilor din parcul 
Cișmigiu) : Spectacol de sunet șl 
lumină — 20,15; 21.
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Primirea de către tovarășul
Emil Bodnaraș a delegației 
de senatori din Venezuela

Luni dimineață. vicepreședintei* 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste Român.a. Emil Bodnamș. a 
primit delegația de senatori din Vr- 

secretar general al Partidului Uniu
nea Republicană Democratică. a fia hi 
intr-o vizită In țara noastră.

l-a primire au participat Enachc 
Marin, membru al Biroului Executiv

al Consiliului Național al Frontului 
Cnltâții Socialiste deputat in Mares 
Adunare Națională, si Octavian BAr- 
bules.u. ambasadorul României ir 
V cnezuela.

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
a moșiera prietenească. de cordiali-

Semnarea programului de schimburi 
culturale și științifice intre România și India 

pe anii 1971 - 1973
între 2 și 6 august au avut loc la 

Delhi tratative in vederea încheierii 
programului de schimburi culturale 
Și științifice intre Republica Soci.- 
listă România și Republica India pe 
anii 1971—1973.

Noul program, care prevede dez
voltarea vizitelor reciproce de oameni 
de știință și cultură, a schimburilor 
de expoziții, filme, cărți, materiale 
documentare, programe de radio șj 
televiziune etc., a fost semnat din 
partea română de Vasile Gliga, ad
junct al ministrului afacerilor exter

ne. iar din partea indiană de 
Sin.'.i, secretarul Ministerului învă- 
țâmintului.

In vursul vizitei. Vasile Gliga. ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne. a fost primit de Swaran Singh, 
ministrul afacerilor externe al Re
publicii India. De asemenea, Vasile 
Gliga a avut convorbiri cu S. K. Ba- 
nerji, secretarul Ministerului Afa
cerilor Externe al Republicii India, 
privind evoluția relațiilor bilaterale 
și asupra unor probleme internațio
nale de interes reciproc.

vremea
Ieri în (ară ; Vremea a devenit 

instabila și s-a răcit apreciabil in 
cea mai mare parte a țării, excep- 
tind sud-estul unde răcirea a fost 
mai puțin accentuată. Au căzut ploi 
temporare, mai ales sub formă de a- 
verse. insoțite de descărcări electrice 
in Banat, Transilvania, Maramureș. 
Moldova, vestul și nordul Olteniei și 
in cea mai mare parte a Munteniei. 
Vintul a prezentat intensificări lo
cale în sudul și estul țârii, predo- 
minind din sectorul nordic. Tempe
ratura aerului la ora 14 oscila in
tre 14 grade la Toplița și Cimpulung 
Moldovenesc și 32 de grade la Tr. Mă
gurele și Alexandria. La București :

Vremea r fost în general frumoasă 
in cursul dimineții, cu cerul va
riabil. dar a devenit instabilă după- 
amiază cind a plouat sub formă dc 
averse, insoțite de descărcări elec
trice. Vintul a prezentat intensificări 
trecătoare, predominind din sectorul 
nord-vest ic. Temperatura maximă a 
fost de 31 de grade.

Timpul probabil pentru zilele dc 
11. 12 și 13 august. în țară : După o 
instabilitate trecătoare, vremea va fi 
in general frumoasă, cu cer variabil. 
Se vor semnala ploi de scurtă du
rată și descărcări electrice, mai 
frecvente in nordul țării. Vintul va 
prezenta intensificări de scurtă du
rată. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse intre 10—20 de grade, iar 
maximele intre 24—32 de grade. La 
București : Vremea va fi in general 
frumoasă, cu cerul variabil. Vint slab 
pină la potrivit. Temperatura ușor 
variabilă.

Constituirea Uniunii sindicatelor
din poligrafie, presă, 

radioleleviziune și edituri
Luni au avui loc in Capitală lucră

rile Conferinței de constituire a Uni
unii sindicatelor clin poligrafie, 
presă, radioteleviziune șl edituri, la 
care au participat delegații aleși ii 
adunările generale și conferințele 
sindicale.

La lucrările conferinței a hiat parte 
tovarășul Virgil Trofin. membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al l’.C.R.. preșe
dintele Consiliului Central al Uniu
nii Generale a Sindicatelor din Ro
mânia. Au participat, de asemenea, 
tovarășii Nicolae Gavrilescu. vicepre
ședinte al Consiliului Central al 
U.G.S.R.. Ion Dodii Bălan, vicepre
ședinte al Comitetului de Stat pen
tru Cultură și Artă, Nestor Ignat, 
președintele Uniunii ziariștilor din 
România, reprezentanți ui unor insti
tuții centrale, vechi militanți ai miș
cării muncitorești, redactori-șefi ui 
unor publicații centrale, ziariști.

Conferința a dezbătut sarcinile 
care revin uniunii și sindicatelor ti
tillate pentru sprijinirea dezvoltării 
activității întreprinderilor poligra
fice, pentru creșterea eficienței mun
cii desfășurate de lucrătorii din pre
să, radioteleviziune și din edituri, in 
scopul sporirii contribuției lor la în
făptuirea programului de făurire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate, elaborai dc cel de-al X-lea 
Congres al Partidului Comunist 
Român.

Exprimîndu-și totala adeziune față 
de documentele programatice adop
tate de partid privind educarea co
munistă a întregului popor, parti- 
cipanții la conferință s-au angajat 
să militeze cu hotărîre pentru tra
ducerea in viață a sarcinilor spori
te care revin sindicatelor in actuala 
etapă in viața politico-ideologică, in 
ridicarea conștiinței socialiste a ce
lor ce muncesc.

La dezbateri au luat cuvintul to
varășii Nicolae Nițescu, Mircca 
Miciu. Traian Catincescu. Eugenia 
Gheorghian, Vaier Fetu, Ernest 
Breitenstein, Nicolae Simtion, Csomo 
Ladislau, Aurel Indianu, Vasile Co- 
jocaru, Andrei Hotya, Elena Iordan. 
Ion Chițu, Toma Trașcă, Ion Coles- 
nic. Dumitru Zaharia, Constantin 
Tronaru. Nestor Ignat.

In urma dezbaterilor, conferința a 
adoptat Statutul uniunii și Hotâ-

riren conferinței, prin care s-au sta
bilit, pe baza documentelor clubota- 
te dc Congresul Uniunii Generale n 
Sindicatelor din România, sarcinile 
și atribuțiile care revin uniunii șl 
sindicatelor afiliate, pentru mobiliza
rea colectivelor dc muncă in vede
rea îndeplinirii exemplare a sarci
nilor economice, politice și educa
tive ce le stau in față, pentru ridi
carea continuă a nivelului activită
ții organelor și organizațiilor sindi
cale din ramură.

în încheierea dezbaterilor, a luat 
cuvintul tovarășul Virgil Trofin.

Conferința a ales prin vot secret 
comitetul uniunii, format din 74 de 
membri, și comisia dc cenzori. în 
prima *a plenară, comitetul n ales 
Biroul Executiv. Președinte al Comi- 
ntului Uniunii sindicatelor din po
ligrafic. presă, radioteleviziune și e- 
dituri a fost ales tovarășul Laurcn- 
țiu Dragomirescu.

într-o atmosferă de puternic en
tuziasm, participanții la conferință 
au adoptat o scrisoare adresată Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, personal tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul 
general al partidului.

Exprimind deplina adeziune a celor 
peste 40 000 de membri ai sindicatelor 
din poligrafie, presă, radioteleviziune 
și edituri față dc propunerile de 
măsuri de o înaltă valoare teoretică 
si practică, prezentate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, adoptate de Co
mitetul Executiv al C.C. al P.C.R., 
dezvoltate in expunerea prezentată 
de secretarul general al partidului la 
Consfătuirea de lucru a activului de 
partid din domeniul ideologiei și al 
activității politice și cultural-educa
tive. in scrisoare se exprimă angaja
mentul de a milita neabătut pen
tru înfăptuirea acestui strălucit pro
gram de educare partinică, revoluțio
nară a întregului nostru popor, pentru 
traducerea în viață a politicii parti
dului și statului, pentru promovarea 
prin cuvintul tipărit și vorbit a ideo
logiei partidului nostru, pentru în
făptuirea mărețului program de edi
ficare a societății socialiste multilate
ral dezvoltate, elaborat de Congresul 
al X-lea al Partidului Comunist 
Român.

(Agerpres)
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LA HELSINKI

Astăzi începe a X-a 
ediție a campionatelor 
europene de atletism

Sportivi români peste hotare
ÎN POLONIA — Luptătorii de 

greco-romane, printre frun
tași I

TENIS — Finala interzone 
România—Brazilia, la Sao 
Paulo, între 20—22 august

CIȘTIGURILE CONCURSULUI
1’RONOEXrRES Ml. 31 
DIN 4 AUGUST 1971 :

10Extragerea I : Cat. 1 : 1 variantă 
la sută a 100 000 lei ; a 2-a : 1 vari
antă 19 la sută a 66 421 lei ; a 3-a :
10,05 a 6 609 lei ; a 4-a : 33,40 a 1 825
lei : a 5-a : 97,75 a 679 lei ; a 6-a :
4 050 a 40 lei.

Cronica zilei
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste Romănia, Cornelia 
Mănescu, a trimis o telegramă de fe
licitare ministrului relațiilor externe 
al Republicii Ecuador, Ga reia Velnsco 
Rafael, cu ocazia /Hei naționale a a- 
ccstei țări.

•a
Luni după-amlazfi s-a înapoiat de

legația de specialiști, condusă de Pe
tre Blajovid, președintei* Comitetu
lui do Stat pentru Economia și Ad
ministrația Locală, care, la invitația 
ministrului pentru îndrumarea șl con 
trolul con lllllor regionale si raio
nale. a făcut o vizită in R.D. Ger
mană.

La sosire, pe aeroportul Otopeni. 
au fost de fața membri ai conducerii 
C.S.E.A.L., precum și Hans Voss, am
basadorul R.D. G?rmane la București

★
Luni a părăsit Capitala președin

tele Băncii construcțiilor clin U.R.S.S.. 
F. Mnnoilo. care. însoțit de experți, 
a făcut1 o vizită în țara noastră.

Oaspeții au avut un schimb de pă
reri cu privire la metodele și for
mele de lucru folosite in activitatea 
de fihanțare. creditare, decontare ș' 
control al investițiilor și au vizitat 
unele obiective industriale și social- 
culturale.

La plecare, .‘-1 au fost conduși n* 
aeroportul Otopeni de cir. Mihai Dia-

mandopol, președinte »1 Consiliului 
de administrație al Băncii de inves
tiții.

*
Luni la amiază a plecat la Pekin 

o delegație de specialiști din agri
cultură. condusă de Gheorghe Moldo
van, adjunct al ministrului agricul
turii, industriei alimentare. silvicul
turii si apelor, rare va face o vizită 
dc dommentare in Republica Popu
lară Chineză iu domeniul frflosiril in
tend ve a pămintului, in cultura plan
telor tehnice, legumicole si a plan
tațiilor pomicole.

La plecare, pe aeroportul Otopeni 
printre persoanele oficiale °e aflau 
Cian Hai-îun. ambasadorul R.P. Chi
neze la București, și membri ai am
basadei.

♦
Corul Reuniunii „Llederkranz" din 

Spaichingen, R. F. a Germaniei, care 
la invitația corului ..Ion Vidu" din 
Lugoj a fost oaspetele iubitorilor de 
muzică corală uin județul Timiș, a 
plecat spre patrie.

Timp de o săptiimină. artiștii oas
peți au dat o serie dc concerte la 
Lugoj. Timișoara, Jimbolia, Peciul 
Nou și Darova, cu lucrări reprezen • 
tative de muzică corală germană cla
sică si contemporană din landul Ba- 
den-WIirtenberger.

(Agerpres)

LA RM. VÎLCEA

Observator astronomic popular
RM. VÎLCEA (corespondentul „Scîn- 

tcii“, Petre Dobrescu).
De curînd. în municipiul Rirnnicu- 

Vilcea a luat ființă un Observator 
astronomic popular, dotat cu apara
tură confecționată cu mijloace locale: 
un telescop cu oglindă cu un diame
tru de 28 cm, cu putere de mărire 
de la 100 la 600 ori. precum și o lu
netă cu un diametru de 6 cm, a căror 
valoare se ridică la peste 100 000 lei 
Condus de profesorul Dumitru N. 
Bărbulescu, colectivul observatoru
lui și-a propus să întreprindă o se

rie de studii și observații sistematice 
asupra corpurilor cerești și să des
chidă o expoziție intitulată „Univer
sul**, în cadrul căreia vor fi prezen
tate noutăți din domeniul astrono
miei și cuceririi Cosmosului. Tn ace
lași timp, colectivul de cercetători 
amatori se va deplasa și in satele 
județului, impreunâ cu brigăzile știin
țifice organizate pe lingă comitetul 
pentru cultură și artă, pentru a ex
plica sătenilor fenomenele astrono
mice, efectuind totodată demonstrații 
practice cu aparatura din dotare.

Noi instalații și utilaje
pentru agricultură

jFAPTULI 
IDIVERS!

HELSINKI 9 (Agerpres). — Sta
dionul Olimpic din Helsinki, domi
nat de un imens turn, in umbra că
ruia se profilează statuia celebrului 
alergător de fond Paavo Nurmi, va 
găzdui incepînd de astăzi cea de-a 
10-a ediție a camDionatelor euro
pene de atletism, competiție aștep
tată cu viu interes de amatorii de 
sport de pretutindeni. Timp de șase 
zile, pe pista de tartan a vechei 
arene, care a găzduit in 1952 Jocu
rile Olimpice, circa 1 000 de atleți 
și atlete din 29 de țări se vor în
trece pentru cucerirea medaliilor de 
aur, argint și bronz.

Specialiștii prevăd la actuala edi
ție dispute pasionante ai căror pro
tagoniști vor fi, ca și la cam
pionatele precedente, reprezentanții 
U.R.S.S., R D. Germane. R. F. a 
Germaniei, Poloniei, Franței și An
gliei. La cota pronosticurilor, prin
tre favoriți figurează, de asemenea, 
și cîțiva reprezentanți ai României : 
Carol Corbu, care deține a doua 
performanță europeană a anului in 
proba de triplu salt. Cornelia Popes
cu (a doua performanță mondială a 
anului la săritura in înălțime — 
1.87 m). semifondista Ileana Silai, 
discobolele Argentina Menis și Lia 
Manoliu, precum și sprintera Valeria 
Bufanu.

Festivitatea de deschidere a cam- 
Monatelor va avea loc la ora 16 (ora 
locală). Tradiționalul jurămint va fi 
rostit de atletul finlandez Seppo 
Simola, aruncător de greutate și că
pitan al echipei țării gazde.

La ora 18,46 se va da startul în 
cursa de 20 km marș, după care va 
Începe proba aruncătoarelor de 
greutate. In cursul serii se va dis
puta cursa de 10 000 m, in care 
principalul favorit este englezul 
Bedford, avind ca adversari pe de
ținătorul titlului. Jurgen Haase 
(R. D. Germană), iugoslavul Korica, 
francezul Tijou și finlandezul Va- 
eatainen.

Turneul internațional de lupte 
greco-romane de la Varșovia, la 
care au participat sportivi din 11 
țări (intre care U.R.S.S.. România. 
Bulgaria, Suedia. Ungaria), a prile
juit o frumoasă comportare a con- 
curenților români. Astfel, Ion Baciu 
(cat. 57 kg) și Ion Enache (cat. 
74 kg) au terminat învingători la 
categoriile respective. Victor Dolițki 
s-a clasat al doilea la cat. peste 
109 kg, iar Gheorghe Stoiciu s-a si
tuat pe locul trei la cat. 52 kg.

ÎN CEHOSLOVACIA — Hand
balistele de la Universitatea 
Timișoara, cîștiqătoare

Finala interzone a competiției de 
tenis „Cupa Davis“ dintre echipele 
României și Braziliei. programată 
inițial între 14 și 16 august, va avea 
loc in zilele de 20. 21 și 22 august la 
Sao Paulo.

După cum se știe, echipa Braziliei, 
în frunte cu renumiții jucători Tho
mas Koch și Edson Mandarlno, a e- 
liminat in semifinalele interzonale 
cu 4—1 formația Cehoslovaciei, in 
timp ce echipa României a învins 
cu același scor selecționata Indiei. 
Interesul cu rare publicul brazilian 
așteaptă acest meci este deosebit.

REPORT CATEG. 1 : 1171 010 lei.
Ciștigu! de 100 000 lei a revenit par

ticipantului TRUS CONSTANTIN din 
Jariștea-Vrancea iar cel de G6 421 lei 
participantului MITEA ION din Să- 
liște-Sibiu.

Extragerea a Il-a : Cat. 
variante a 100 000 lei ; B : 
5 920 Iei ; C : S4.30 a 1 942 lei ; 
1 955,90 a 60 lei ; E : 132,30 a 200 1 
F : 2 847,95 a 40 lei

REPORT CATEG A : 199 427 Iei

în comuna Tulucești, județul 
Galați, se găsește un rezervor 
de apă, construit de Uzina de 
fabricație, reparație și montaj 
agricol din Galați, pentru ne
cesitățile unităților cooperativei 
agricole din localitate. Această 
instalație — ne spune inginerul 
Nicolae Ecobici, directorul uzi
nei gălățene — este deosebit de 
practică pentru toate unitățile 
agricole, in special în zootehnie, 
legumicultura și pentru nevoi 
gospodărești. în comparație cu 
alte construcții de acest gen și 
cu o capacitate asemănătoare 
(60 mc apă utilă), castelul me
talic cu rezervor sferic, conceput 
și realizat in uzina noastră, pre
zintă o serie de plusuri de or
din economic. în primul rind, 
are o construcție mai simplă și 
necesită un consum mai redus 
de materiale : circa 2 200 kg me
tal, 8 mc cherestea și peste 250 
mc beton, ceea ce. in final, îi 
scade prețul de execuție cu 
peste 130 000 lei. Si acest preț 
încă mai poate fi redus. întrea
ga instalație se poate construi

într-o lună, față de șase luni 
cit erau necesare la vechile mo
dele și — de asemenea — asam
blarea, transportul și montajul 
se realizează cu o mai mare 
operativitate, la orice sursa de 
apă și in numai trei zile.

Apreciindu-se eficiența și lar
ga utilitate a instalației amin
tite, s-a hotârit ca in cadrul 
uzinei gălățene să se construias
că o hală destinată in exclusi
vitate pentru producția de serie 
mare a tipurilor de acest fel 
de rezervoare de apă.

Specialiștii uzinei din Galați 
au creat de pe acum grupe de 
proiectări care să elaboreze pro
iecte pentru viitoarele rezervoa
re de apă, cu volume tot mai 
mari: de 75, 100, 150 și 200 mc de 
apă, pentru ca să se satisfacă ast
fel mai bine cerințele de alimen
tare cu apă în mediul rural. La 
aceeași uzină se va asimila încă 
în 1971 producția de serie a 
unor utilaje solicitate de agri
cultură : mașina de lecoltat 
floarea-soarelui, de recoltat po
rumb și altele.

Din abisuri
• Participind la o expediție o- 
Icetinografică. organizata pe 

coasta estică (zona Peru-Chile) a 
Oceanului Pacific, prof. Mihai

IBăcescu, directorul muzeului de 
istorie naturală „Grigore Anti- 
pa“ din Capitală, a reușit să cap
tureze citeva exemplare de pești

I abisali, deosebit de rari. Efec
tuind cercetări de laborator a- 
supra bogatului material adunat, 
specialiștii au reușit să identifice 
pină in prezent trei specii necu
noscute de pești. Intr<- ele. un in
teres deosebit, datorită caracte
risticilor sale anatomice cu totul 
aparte, il stirnește un pește-li- 
max, capturat la adincimea de

II 300 de metri. Ochii acestuia 
sint perfect dezvoltați, numai că 
fiind lipsiți de funcționalitate, 
sint acoperițl cu piele, orientarea 
realizîndu-sp cu ajutorul a două 
perechi de mustăți, foarte dez
voltate. Cum cercetările sint in 
plină desfășurare, este de aștep
tat ca noi și noi curiozități de 
interes științific să fie aduse din

| abisuri la... lumina.

| Nepăsare 
| incurabilă ?

ISint mai bine de 4 luni de zile 
de cind, la poarta spitalului d>n 
comuna Crasna (Sălaj) zace un 
compresor. încă la începutul a- 

Inului a contractat o gripă (la 
motor) ca urmare a lipsei unei 
piese. Intre timp, ca urmare a 
,,răcelii” cu care este tratat de 
către stăpinul său — Direcția ju
dețeană de drumuri și poduri 
Sălaj — maladia s-a accentuat 
făcînd loc, mai peste tot. petelor 
de rugină. Evident, in fața unei 
asemenea boli, medicii de la spi-

| tal nu posedă medicamentul mi- 
I raculos. singurul specialist indi- 
I cat ■fiind un mecanic auto. Inter- 
Ivenția acestuia se impune de 

urgență. Altfel, compresorul pare 
sortit iremediabil... fierului ve
chi. Sau poate că, totuși, orga- 

| nele de resort se vor hotărî să 
I aplice tratamentul adecvat ne- 
| păsării de care dă dovadă amin- 
Itita direcție de drumuri și po

duri. Pe cind. așadar, va fi în
ghițită pilula binefăcătoare ?

Cîștigul de 100 00'j lei a revenit par
ticipantului SAVA ION din Galați.

IN

Cea dc-a 26-a ediție a turneului 
internațional feminin de handbal 
de la Glohovec (Cehoslovacia) a 
fost ciștigată de formația Universi
tatea Timișoara cu 7 puncte, urma
tă de echipele Inter Bratislava — 6 
puncte. Odeva Glohovec — 4 puncte, 
Zora Olomouc — 2 puncte și Jed- 
nota Trencin — 1 punct. Tn partida 
decisivă handbalistele românce au 
întrecut cu scorul de 9—7 (5—4) for
mația Inter Bratislava.

FOTBAL — Universitatea Cluj 
învingătoare 
Dinamo la a 
gere Ia Linea

la Koslce — 
doua înirin-

cadrul unui tur-• La Kosice, in 
neu internațional de fotbal, echipa 
Universitatea Cluj a învins 
rul de 8—3 (5—2) formația 
Lokomotiv.

cu sco- 
locaiă

de fot-turneul internațional
la Linea (Spania), în meciul 
locul trei, echipa spaniolă 
a întrecut cu scorul de 4—3 
formația Dinamo București.

CÎTEVA
Peste 25 000 de 

au urmărit la Am- 
intilnirea intemaționa- 

de fotbal

• FOTBAL. 
spectatori 
sterdam ------------
lâ amicală de fotbal dintre 
echipa locală Ajax și formația vest- 
germanâ Borussia Moenchengladbach. 
La capătul unui joc spectaculos, 
fotbaliștii olandezi au obținut victoria 
cu scorul de 4—3 (3—2). Golurile în
vingătorilor au fost marcate de Kei
zer (2), Cruyff și Van Dijk. Pentru 
oaspeți au înscris Heynckes. V\ itt- 
kamp și SielofL

• Peste 50 000 de spectatori 
au urmărit la Moscova rejuca- 
rea finalei „Cupet U.R.S.S.U la fotbal 
intre echipele Bpartak Moscova m 
S.K.A. Rostov pe Don. După ce in 
primul joc cele două echipe termina
seră la egalitate : 2—2 (după prelun
giri), de data aceasta victoria a reve
nit fotbaliștilor de la Spartak Mos
cova cu scorul de 1—0 (0—0). Goluj 
victoriei a fost înscris In minutul 55 
de Kiselev.

• VOLEI. — La Viareggio s-n 
disputat Intilnirea internațională a- 
micală de volei dintre echipa Italiei 
(gazda viitoarelor campionate euro
pene) și reprezentativa Bulgariei, 
finalistă la campionatele mondiale de 
imul trecut Jucind excelent, volei-

□

PENTRU CA MIJLOACELE DE EDUCAȚIE
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SĂ SLUJEASCĂ DIN PLIN FĂURIRII

• In 
bal de 
pentru 
Malaga 
(2-3) 
Cele trei goluri ale echipei române 
au fost înscrise de Lucescu in mi
nutele 35. 38 și 43 (din lovitură de la 
11 m).

RÎNDURI
baliștii italieni au obținut o surprin
zătoare victorie cu scorul de 3—2 
(15—4, 14—16, 7—15, 16—14, 15—7).

• SCRIMA. — Turneul preolimpic 
de floretă masculin, desfășurat la 
Miinchen. s-a încheiat cu victoria 
campionului mondial Vasili Stanko- 
vici (U.R.S.S.) Sportivul sovietic l-a 
întrecut la baraj cu 5—4 pe scrime- 
rul vest-german Frlederich Wessel.

• NATAȚIE. — In localitatea 
Waltenscheid au început campiona
tele de natație ale R. F. Germaniei. 
In proba masculină de 200 m fluture, 
tinărul înotător Walter Mack (in 
virstă de 18 ani) a fost cronometrat 
cu timpul de 2‘08’’7 10. rezultat ce 
constituie a patra performanță mon
dială a anului. Helga Mack a stabilit 
un nou record vest-german in proba 
de 200 m mixt : 2’31 "9/10.

• HALTERE. — Cu prilejui unui 
concurs de haltere desfășurat la 
Tallin, cunoscutul campion sovietic 
Ian Taits a stabilit trei noi recorduri 
mondiale la categoria grea : la totalul 
celor trei stiluri — 585 kg (cu 17.500 
kg mai mult decit recordul oficial al 
lumii deținut de Valeri Iakubovski), 
la — 206 kg și la „aruncat1*

OMULUI NOU, EDIFICĂRII NOII SOCIETĂȚI!
9

menirea educativă a culturii 
tre socialiste. Nu trebuie 
că instituțiile noastre de 
tură și propagandă sint ___
datare ale milioanelor de muncitori, 
țărani și intelectuali din toată țara 
și că, în această calitate, sint che
mate să propulseze in conștiința pu
blică acele opere literar-artistice in
spirate din realitatea noastră, care 
contribuie efectiv la făurirea trăsă
turilor înaintate ale omului nou.

Propunerile și sugestiile, observa
țiile critice tăcute de comuniști in 
adunările generale și în plenarele 
de partid cu prilejul dezbaterii pro
blemelor activității ideologice vor 
trebui să se bucure de toată atenția 
organelor locale de partid, spre a ti 
incluse în programele de măsuri 
pentru activitatea viitoare i cele care 
nu pot fi rezolvate pe plan local și 
privesc instituțiile centrale vor tre
bui să fie înaintate Comitetului Cen
tral.

Reprezentind un exigent examen 
al maturității și responsabilității co
muniste, al spiritului critic și auto
critic, al combativității și intransi
genței partinice, adunările de parti-1 
care vor discuta măsurile în vederea 
îmbunătățirii muncii ideologice , și 
politico-educative au menirea de 
contribui in mod substanțial la li
chidarea râminerilor în urmă din 
acest domeniu, la realizarea unei 
cotituri radicale în. ubordarea pro
blemelor vieții noastre spirituale și 
ale moralei comuniste, la intensifi
carea întregii activități de ridicare 
a conștiinței celor ce muncesc, pen
tru a pune din plin în valoare uriașa 
ei forță de transformare revoluționa
ră a societății noastre.

In documentele consacrate acestei 
probleme, organizațiile de partid gă
sesc un prețios îndrumar, o bază lar
gă pentru organizarea unor dezba
teri partinice, fructuoase. Organiza
țiile de partid, comuniștii, au dato
ria să facă totul pentru ca mijloa
cele de educație ale societății noastre 
să slujească, așa cum cerea tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, „celui mai uman 
și mai democratic scop din lume — 
făurirea societății comuniste".

(Urmare din pag. I)
muncii. Nu încape îndoială ca dez
baterile vor da roade numai dacă nu 
se vor limita la abstracții, la fraze 
„frumoase- și călduțe cu privire la 
lipsuri „in general**, ci vor căuta să 
pătrundă in miezul faptelor, relevind 
răspunderile personale ale comu
niștilor pentru deficiențele constata
te. Doar printr-o asemenea atitudine 
partinică, muncitorească, răspicată 
și fără concesii, adunările vor putea 
fi intr-adevăr tribune ale conștiinței 
înaintate, școli de educație 
ționară.

Reperul esențial, etalonul 
cu care organizațiile de 
toți comuniștii vor trebui să 
frunte in cursul dezbaterilor 
stituie comportarea oamenilor, modul 
în care ei participă la înfăptuirea 
politicii partidului, la realizarea sar
cinilor construcției socialiste. Nu 
e de conceput o activitate ideo
logică substanțială, o muncă politico- 
educativă vie. dinamică, cu adevărat 
eficientă, dacă rezultatele ei nu se 
traduc — raportate, desigur, la spe
cificul fiecărui loc de muncă — in 
atitudinea înaintată față de muncă, 
în grij8 neobosită pentru calitatea 
produselor și a serviciilor, în preocu
parea perseverentă pentru apărarea 
și dezvoltarea avutului obștesc, in 
atenția susținută acordată nevoilor 
și problemelor de fiecare zi ale oa
menilor muncii.

Conștiința socialistă presupune o 
atitudine înaintată nu numai in pro
ducție, ci și in societate și in fami
lie. Oriunde s-ar afla, comunistul 
trebuie să respecte cu strictețe nor
mele eticii noi și să promoveze prin
cipiile echității sociale, să ia poziție 
și să combată cu hotărire lipsurile și 
neajunsurile, să contribuie Ia înlătu
rarea lor. După cum sublinia tova
rășul Nicolae Ceaușescu. „comunistul 
trebuie să fie luptătorul de avan
gardă împotriva vechiului, împotriva 
rămășițelor mentalității burgheze din 
conștiința oamenilor, a diferitelor 
forme de misticism, a unor Influente 
din afară ; el trebuie să fie luptă
tor pentru socialism, să se preocupe 
de rezolvarea corespunzătoare a pro-

revolu-

de bază 
partid, 

se eon
ii con-

blemelor clasei muncitoare, să lupte 
pentru afirmarea ei ca forță condu
cătoare in societate, pentru realiza
rea în viața a echității sociale".

Adunările își vor îndeplini inte
gral menirea in măsura în care vor 
contribui la imprimarea acestor tră
sături și exigențe in activitatea fie
cărei organizații de partid și a fie
cărui comunist. Evidențiindu-i pe 
acei oameni, care prin munca lor și 
prin întreaga lor comportare pot sluji 
drept exemplu, ele sint chemate <ă 
manifeste fermitate, intransigență îm
potriva fenomenelor negative, a ati
tudinilor necorespunzătoare față de 
muncă și față de avutul obștesc, a 
manifestărilor de dezinteres față de 
cerințele oamenilor muncii, de indo
lență „și superficialitate, a abuzurilor, 
necinstei, delapidărilor, a tuturor ma
nifestărilor antisociale.

Un loc de seamă in dezbateri vor 
trebui să-1 aibă rolul și răspunderea 
comuniștilor in educarea tinerei ge
nerații, in formarea unui tineret cu 
înalte convingeri comuniste, cu un 
profund simț al Îndatoririlor sale față 
de societate, caracterizat prin dra
goste de muncă, prin fierbinte devo
tament față de partid și față de pa
tria socialistă, prin ansamblul trăsă
turilor proprii omului înaintat, con
structor al socialismului și comunis
mului. La locul de muncă, în familie, 
pe stradă, comunistul nu trebuie nici 
o clipă să uite că munca de educare 
a tineretului constituie o sarcină a sa 
de prim ordin, permanentă, deoa
rece de ea depinde in ultimă instanța 
viitorul societății, al națiunii noastre 
socialiste.

Dacă, pretutindeni aceste adunări 
vor constitui un moment de maxima 
importanță in viața organizațiilor de 
partid, indiferent de locul unde își 
desfășoară activitatea, importanța lor 
va fi cu atît mai mare — marcind un 
moment decisiv, de râspintie — în 
viața organizațiilor de partid din in
stituțiile cu caracter propagandistic 
și cultural-educatlv. în școli șl fa
cultăți. unde adunările se vor orga
niza după începerea anului școlar si 
universitar, organizațiile de bază, 
exercitind dreptul statutar de con
trol asupra activității didactice și 
administrative, vor trebui să a-

nalizeze cu fermitate și simț de 
răspundere atît neajunsurile ce mai 
persistă in activitatea de formare in 
spiritul ideologiei și moralei comu
niste a elevilor și studenților, cit și 
carențele adesea izbitoare ce se mai 
manifestă pe târîmul „educării edu
catorilor". Comuniștii din domeniul 
învățâmîntului trebuie să devină tot 
mai conștienți — și adunarea genera
lă e chemată să îndeplinească un rol 
de seamă in această privință — de 
profunda lor răspundere partinică 
pentru felul cum școala românească 
de toate gradele pregătește nu numai 
specialiști cu o înaltă calificare, dar 
și oameni înaintați, cetățeni cu o so
lidă conștiință civică, cu adinei con
vingeri politico-morale, pentru care 
suprema satisfacție in viață să fie 
dăruirea totală pentru interesele co
lectivității socialiste. Un punct dis
tinct in dezbateri va trebui să-I con
stituie analiza modului in care pro
cesul de invâțămînt este legat de 
practică, de nevoile societății noastre, 
stabilindu-se măsuri precise pentru 
aplicarea întocmai a indicațiilor con
ducerii de partid în acest domeniu.

Pentru comuniștii din instituțiile 
de propagandă, educație și informa
re in masă, din edituri, instituții de 
spectacole, uniuni de creație, pentru 
cei din cadrul Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă și al organe
lor corespunzătoare județene, pentru 
cei din presă și de la Radioteleviziu
ne, adunările vor trebui să constituie 
manifestarea unui ascuțit spirit 
critic și autocritic, unei intransigente 
combativități partinice ; aici e vorba 
de o dublă misiune polltico-educativă 
a organizațiilor de partid, pe de o 
parte în rindurile membrilor de 
partid și ale celorlalți salariați, că
rora sint chemate să le insufle con
știința înaltei răspunderi ce le re
vine, pe de altă parte față de 
conținutul planurilor editoriale, reper
torii lor. creațiilor promovate, 
vitâții publicistice desfășurate, 
muniștii din aceste organizații sâ ia 
atitudine fermă față de orice semne 
de slăbire a combativității revoluțio
nare, partinice, pe tărim ideologic, 
de ploconire in fața „modelor** efe
mere, de promovare a unor producții 
literar-artistice străine de spiritul și

noas- 
uitat 
cul- 

man-

i La datorie
Fiind de. servicitf într-una din

1 nopțile trecute, paznicul obștesc 
I Mihăila Filipoi, din Valea Mare 
I (Bistrița-Năsâud) a observat prin 
I sat un cetățean străin. I s-a pă- 
Irut suspect modul in care acesta 

căuta să se facă cit mai puțin 
văzut. încolțindu-i o bănuială că

I individul n-ar. avea cugetul toc
mai curat, a anunțat imediat pe 
ajutorul șefului postului de mi
liție, Timoftei Crim. Intuiția nu

I l-a înșelat pe paznic. Identificat. 
I străinul plimbăreț s-a dovedit a 
I fi loan Berchiș. un infractor pe- 
Iriculos condamnat la 12 ani în

chisoare de către tribunalul ju
dețean din Sălaj și care reușise 
să se sustragă urmăririi autori-

I taților. Acum grație vigilentei 
paznicului, urmează să-și ispă
șească pedeapsa cuvenită.

I „Polițele" 

birocrației
* Dumitru Barbu din Vulpești 
I (Argeș) are de plătit o datorie

Trustului de construcții din Pi
tești. Fapt pentru care, urmărind 
recuperarea sumei, serviciul fi- 

Inanciar al trustului a solicitat 
printr-o adresă cu indicativul ur
gent, consiliului popular Vulpești 

I locul unde se află in servici Du
mitru Barbu. Procedeul ar pă
rea firesc dacă D. B. nu ar fi 

I chiar salariatul... trustului cu 
pricina, precizare făcută, de alt
fel, și de primărie in răspunsul 

Ila adresă. Consecvent insă prin
cipiului său, de a lucra cit mai 
comod, serviciul revine cu o 

Inouă adresă: la care anume din
tre șantierele trustului lucrează 
debitorul ? Pasă-mi-te, organiza- 

Ifia de construcții are 8 subuni
tăți și 5 000 de salariați și-i vine 
greu să se descurce. Ce să mai 

| spună atunci salariații primăriei 
I din Vulpești, unde trăiesc 10 900 
I de suflete ? Procedeul salariati- 
Ilor trustului ridică o întrebare r 

comoditate ori birocrație ? După 
cit se pare și una și alta.

1 Ce stiti des-I ’ ’pre Marian ?
| Se numește Marian Josan, are 
111 ani, este blond și cu ochii al

baștri. Locuiește in Galați (str. 
Cicero 18). A dispărut de acasă in 

Iziua de 19 iulie. Din unele infor
mații a ajuns pe litoral. A dispă
rut insă din nou și toate investi- 

Igațiile părinților ca și ale orga
nelor de miliție din județele Ga
lați și Constanța s-au dovedit 

Ipină acum infructuoase. Dacă il 
intilnițl sau aflați ceva despre 
el. anunțați organele de miliție.

■ Orice informație care poate a- 
I juta la descoperirea și reintoar- 
I cerea sa acasă este binevenită.

IRubricâ redactată de s

Gheorqhe DAVID 
j Gheorghe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii".



viața internațională
GENEVA ATACURI AGRESIVE ALE AVIAȚIEI S.U.A.

asupra unor localități din nordul zonei demilitarizate
încheierea vizitei

INTERVENȚIA DELEGATULUI ROMÂNIEI LA LUCRĂRILE 
COMITETULUI O.N.U. PENTRU TERITORIILE SUBMARINE

GENEVA f
O.\ L . pentmi teritoriile submarine. După încheierea dezbaterilor gene- 
~a.r discuțiile s-au concentrat asupra unor aspecte juridice fi tehnice pe 
care 1* implied cooperarea internațională in zonele marine.

(Apcrprcs). — Lo Geneva continuă lucrările Comitetului

ÎH subcomitetul II (unul din orga
nele principale ale Comitetului pen
tru teritoriile submarine), care are 
sarcina de a elabora o lista a subiec
telor și problemelor privind dreptul 
maritim - printre care cele referi
toare la regimul mării libere, platoul 
continental, marea teritorială și zona 
continuă, pescuitul și conservarea re
surselor biologice ale mării, a luat cu- 
vintul delegatul României, dr. Tudor

REPUBLICA DOMINICANĂ

Larg proces de unire
și organizare a 

mișcării muncitorești
INTERVIU 

ACORDAT ZIARULUI 
CUBANEZ „GRAVAI A’ 

DE SECRETARUL GENERAL 
AL P.C. DOMINICAN

HAVANA 9 (Agerpres). — Intr-un 
interviu acordat ziarului cubanez 
..Granma", cu prilejul vizitei pe care 
a efectuat-o in Cuba. Narciso Isa 
Conde, secretar general al Partidului 
Comunist Dominican, a declarat că in 
rara sa arc loc in prezent un larg 
proces de unire și organizare a miș
cării muncitorești. El a relevat că 
acest proces este favorizat de ascu
țirea contradicțiilor de clasă și a con
flictelor politice. In Republica Domi
nicană există peste 400 000 de șomeri, 
represiunile și actele teroriste ale or
ganizațiilor de extremă dreaptă, spri
jinite de autorități, lovesc crunt in 
elementele democratice.

Vorbind despre recenta încercare 
lovitură de stat condusă de gene

ralul Elias Wessin, secretarul general 
al P. C. Dominican a subliniat că ea 
■ fort pusă la cale de „forțe complet 
servile imperialismului, de extremă 
dreaptă și anticomuniste". EI a adău
gat că in riadul forțelor armate do
minicane nu există omogenitate si. de 
aceea, ai putea izbucni noi înfrun
tări.

Mircea. Tn ceea ce privește maniera 
generală de a. aborda problemele de 
drept maritim menționate, a spus de
legatul român, noi considerăm că 
soluțiile ce vor fi preconizate trebuie 
să țină seama de principiile funda
mentale ale dreptului internațional 
înscrise in Carta O.N.U. și reafirma
te in numeroase alte documente in
ternaționale. Pornind de la aceste 
principii, noua etapa care se contu
rează in codificarea și dezvoltarea 
progresiva a dreptului maritim, nece
sită contribuția tuturor statelor pen
tru a duce la rezultate pozitive.

Ca și alți membri ai comitetului — 
8 continuat vorbitorul — România 
este profund interesată în a se găsi, 
pentru fiecare din problemele ce vor 
fi discutate, soluții care să țină seama 
de drepturile și interesele legitime 
ale țărilor riverane, fără a afecta sau 
restringe libertatea de navigație, pes
cuit și cercetare științifică in marea 
liberă. Soluțiile preconizate trebuie 
să țină seama de drepturile și inte
resele tuturor statelor.

In acest domeniu, a spus delegatul 
român, aplicarea principiului univer
salității trebuie privită sub aspectul 
necesității de a se asigura egalitatea 
suverană a statelor, dreptul lor de a 
participa direct la acțiunile interna
ționale și Ia instrumentele juridice in 
care sint incorporate rezultatele aces
tor activități.

HANOI 9 (Agerpres). — Avioane 
militare ale S.U.A. au bombardat din 
nou 
din regiunea 
dul zonei 2___________  _______ ,
bombardiere strategice de tip „B-52"

la 8 august zone populate 
i Vinh Llnh, in nor- 

demllitarizatp. Totodată.

au atacat localitatea 
iar artileria navală

Huong Lap, 
americană a 

bombardat localitățile Vinh Quang, 
Vinh Giang și Vinh Son, situate, de 
asemenea. în nordul zonei demilitari
zate, informează agenția V.N.A.

tovarășului 
Petre Blajovici

in R. D. Germană

Datoria tuturor khmerilor
este de a se ridica la luptă

MESAJUL ȘEFULUI STATULUI CAMBODGIAN, 
SIANUKNORODOM

PHENIAN 9 (Agerpres). — După 
cum anunță A.C.T.C., intr-un nou me
saj adresai națiunii khmere. Noro
dom Sianuk. șeful statului cambod
gian. președintele Frontului Național 
Unit al Cambodgiei (F.U.N.K), atrage 
atenția asupra bombardamentelor 
sălbatice întreprinse împotriva țârii 
sale de către aviația americană caic 
ucid cetățeni nevinovați, distrug sate 
și pagode. Mesajul condamnă cama
rila de la Pnom Penh. care a vindul

vaste teritorii camoodgiene. Împreună 
cu locuitorii lor. administrației de la 
Salgon, in schimbul protecției trupe
lor saigoneze.

Datoria tuturor khmerilor 
subliniază in mesaj — este de a se 
ridica la lupta, de a-și corela efor
turile cu F.U.N.K. din interiorul țării, 
in vederea redobindirii independen
ței. suveranității, neutralității, inte
grității teritoriale și unității naționale 
a Cambodgiei.

se

BERLIN 9. — Corespondentul nos
tru. Șt. Deju, transmite : La invi
tația ministrului pentru îndruma
rea și controlul consiliilor regionale 
și raionale din R.D.G.. Fritz Schar- 
fenstein. o delegație română condusă 
de președintele Comitetului de Stat 
pentru economia și administrația 
locală din Republica Socialistă Ro
mânia. Petre Blajovici, a făcut o vi
zită oficială in R.D.G. Cu acest pri
lej. a avut loc un schimb de păreri 
privind adincirea relațiilor de cola
borare între cele două țări in .sec
toare ale administrației și industriei 
locale și au fost stabilite măsuri in 
acest scop : s-au stabilit, totodată, 
vizite de specialiști in vederea unor 
schimburi de experiență între mi
nisterele respective și pentru identi
ficarea sectoarelor de interes comun 
pentru adincirea relațiilor dintre cele 
două organisme.

Alfonsine — Italia

Spre o reglementare pașnică
a problemei laoțiene

SCHIMB DE MESAJE ÎNTRE SUFANUVONG Șl SUVANNA 
FUMA

XIENG KUANG 9 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția Khaosan 
Pathet Lao. intre președintele Comi
tetului Central al frontului Patriotic 
din Laos, prințul Sufanuvong, și șeful 
guvernului de la Vientiane, prințill 
Suvânna Fuma, continuă schimbul de 
mesaje in legătură cu soluționarea 
politică a problemei laoțiene.

Tn mesajul său cel mai recent, pre
ședintele C.C. al Frontului Patriotic

din Laos atrage atenția asupra ne
cesității încetării atacurilor ilegale 
lansate de imperialiștii americani a- 
supra teritoriului laoțian. Mesajul 
subliniază că „Frontul Patriotic din 
Laos continuă să caute cu perseve
rență o reglementare pașnică a pro
blemei laoțiene și să provoace eșecul 
oricăror aventuri militare ale impe
rialismului american". 1

în localitatea Alfonsine din 
provincia Ravenna a avut loc 
deschiderea expoziției ..Partidul 
Comunist Român la a 50-a ani
versare". La inaugurare au fost 
prezenți membri ai consiliului 
comunal, reprezentanți ai orga
nizațiilor locale ale P.C.L, 
P.S.I.U.P.. P.S.L și ale altor 
partide. foști partizani, un nu
meros public. Despre semnifica
ția evenimentului au vorbit 
Vittorio Pagani, primarul ora
șului. și Oreste Rambelli, repre
zentant al organizației locale a 
P.C.L

Tratat sovieto-indian Adunarea tuturor energiilor populare
Agenția

Delhi a fost
DELHI (Agerpres). 

T.A.S.S. anunță că la 
semnat Tratatul de pace, prietenie 
și colaborare dintre U.R.S.S. și Re
publica India. Documentul a fost 
semnat de Andrei Gromiko, minis
trul afacerilor externe al Uniunii So
vietice, și Swaran Singh, ministrul 
afacerilor externe al Indiei.

Tratatul consemnează dorința 
părților de a extinde și adinei rela
țiile de prietenie, hotărirea lor de a 
contribui la întărirea păcii și secu
rității. de a depune eforturi in di
recția destinderii și lichidării dcii-

Biroul Politic al C. C. al P. C. U. S. 
și Consiliul de Miniștri al U.R.S.S.

au aprobai activitatea delegației sovietice la sesiunea C.A.E.R.
MOSCOVA 9 (Agerpres). — A 

genția T.A.S.S. transmite : Biroul 
Politic al C.C. al P.C.U.S. și Consi
liul de Miniștri al U.R.S.S. au anali
zat raportul delegației Uniunii So
vietice privind rezultatele Sesiunii 
a XXV-a a Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc, care a avut loc 
la București, intre 27—29 Iulie. S-a 
relevat că Programul complex al 
adincirii și perfecționării in conti
nuare a colaborării și dezvoltării in
tegrării economice socialiste a țări
lor membre ale C.A.E.R. exprimă ho- 
tărirea fermă a țărilor socialiste de 
a realiza țelurile principale ale co
laborării lor frățești pe termen lung, 
stabilite de conducătorii partidelor 
comuniste și muncitorești și de șefii 
guvernelor țărilor, membre ale 
C.A.E.R. la sesiunea a XXIII-a ’'(spe
cială) a C.A.E.R. de la Moscova.

Biroul Politic al C.C. al P.C.U.S. 
si Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. 
consideră Programul complex drept 
un document de mare Importanță 
politică. îndeplinirea măsurilor pre
văzute in program va permite țări
lor membre ale C.A.E.R. să folosească 
avantajele sistemului economic so
cialist, diviziunii socialiste interna
ționale a muncii, in Interesul întă
ririi puterii economice și de apăra
re. ridicării bunăstării In țările 
membre ale C.A.E.R. Aceasta va 
întări și mai mult unitatea și coeziu
nea comunității socialiste. pozițiile 
socialismului în lupta pentru pro
gres social, pace și colaborare in
ternațională.

A fost aprobată activitatea dele
gației U.R.S.S la sesiunea a XXV-a 
a C.A.E.R.
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CHILE Sprijin ferm politicii

antimonopoliste a guvernului

Unității Populare
„ Uzina Yarur" nu 

va fi redată niciodată 
patronilor, pentru că 
procesul care a deter
minat trecerea ei in a- 
ria proprietății socia
le este ireversibil. 
Noi. muncitorii, nu 
vrem să se reîntoarcă 
vremurile pedepselor, 
umilirilor și abuzuri
lor patronilor"... Un 
dosar alăturat acestei 
scrisori, trimisă Mini
sterului economiei de 
către muncitorii de la 
Yarur, conține 2 057 
de semnături — expre
sia sprijinului acordat 
hotăririi guvernului de 
a naționaliza această 
mare întreprindere.

Se știe că cele patru 
monopoluri, care — 
beneficiind de un ca
pital in valoare de 5'9 
de milioane de dolari 
— controlau 70 la su
tă din industria texti
lă chiliana, au contes
tat legalitatea măsurii 
întreprinse de guvern, 
trecind la contraofen
sivă.

Totul a început Ia 
Î7 mai. cind, pe baza 
unei legi care acorda 
guvernului dreptul de 
a prelua gestiunea u- 
nei întreprinderi da
că se constată defi
ciențe ale producției 
afectînd necesitățile 
populației, autoritățile 
au rechiziționat com
plexul Yarur și lntre- 
□rinderile a încă trei 
societăți monopoliste 
din industria textilă. 
Piesă de bază în me
canismul montat de o- 
ligarhie împotriva po
liticii generale a gu
vernului Unității
Populare, clanul Ya
rur provocase o scă
dere artificială a pro
ducției de țesături. In 
fața pericolului unor 
perturbări grave in
tr-un sector vital a) 
economiei naționale, 
autoritățile au emis 
decretul de rechizițio
nare a acestor Între
prinderi. Acest lucru

a determinat o puiei- 
nicâ activizare a par
tidelor de dreapta ca
re au adus „cazul Ya
rur" in fața parlamen
tului. Susținut de o 
campanie de presă ca
re a costai, se pare, 
milioane, Yarur a so
licitat înapoierea în
treprinderii.

Reacția maselor 
largi nu a întirziat să 
se producă. S-a de
clanșat, pe scara na
țională, o largă acțiu
ne de protest împotri
va uneltirilor cercu
rilor reacționare. Tn 
zeci de întreprinderi 
din Santiago de Chile, 
la adunări sindicale și 
la întrunirile comite
telor Unității Popu
lare a fost demascată 
esența reacționară a 
planurilor dreptei de 
blocare a politicii e- 
conomice a guvernu
lui.

Confruntarea a con
tinuat In parlament ;-i 
in afara parlamentu
lui. Din toată țara au 
fost expediate pe a- 
dresa guvernului me
saje de adeziune la 
politica antimonopo
lists. Muncitorii de la 
Yarur și-au exprimat 
printre primii spriji
nul lor ferm pentru 
poziția guvernului. 
Așa s-au strîns cete 
peste 2 000 de semnă
turi. Scrisoarea amin
tită relevă, totodată, 
cu satisfacția datoriei 
îndeplinite, că de la 
23 mai, de cind intre 
prinderea a fost pre
luată de stat, produc
ția a depășit cu 6,4 la 
sută indicele ei cel 
mai înalt din 1970. „Nu 
vom înapoia uzina pa
tronilor" — scriu 
muncitorii. Iar cuvin
tele lor sint emanația 
voinței întregii clase 
muncitoare, a tuturor 
oamenilor muncii chi
lieni.

Paralel cu instituirea 
eontrolului statului a-

supra companiilor tex
tile. s-a trecut și ia 
naționalizarea princi
palelor cinci intreprin-' 
dări din industria peș
telui. care aduce in sec
torul proprietății publi
ce o ramură a econo
miei naționale de im
portanță deosebita, a 
treia, economică din 
punct de vddere al con
tribuției la export. 
După cum se știe, 
primele două ramuri 
— industria cuprului 
și minele de fier — au 
fost deja naționalizate 
Stalul controlează, de 
asemenea, marile com
panii siderurgice și 
producătoare de ciment 
și și-a stabilit contro
lul asupra exploatării 
salpetrului si cărbu
nelui. Mai mult de ju
mătate din acțiunile 
băncilor aparține sta
tului. iar peste 30 la 
sută din oămintul ara
bil a fost reimpărțit 
□rin intermediul refor
mei agrare.

C’i citeva săplămini 
Înainte de naționali
zare. industria pește
lui a fost paralizată de 
o mare grevă a munci
torilor. declanșată c.i 
urmare a unui conflict 
acut intre salariat! și 
patroni. Intervenția 
guvernului a pus capă! 
grevei prin satisface
rea revendicărilor 
muncitorilor

Naționalizarea celor 
cinci companii din in
dustria peștelui a in- 
timpinat o vie rezis
tență din partea pro
prietarilor șl a opozi
ției de dreapta. Fermi
tatea guvernului Uni
tății Populare a învins 
Insă această împotri
vire. fiind transpus în 
viață un alt punct im
portam al programu
lui forțelor de stingă.

Euqen POP
Santiago de Chile
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nitive a rămășițelor colonialismului. 
Tratatul exprimă încrederea părților 
in principiile coexistenței pașnice și 
colaborării dintre state cu sisteme 
social-politice diferite, precum și 
convingerea câ problemele interna
ționale pot fi rezolvate numai pe ca
lea colaborării și nu a conflictelor.

Părțile declară în mod solemn că 
între cele două țări și popoare vor 
exista o pace trainică și prietenie. 
Fiecare dintre părți va respecta, in 
relațiile dintre ele. principiile inde
pendenței. suveranității, integrității 
teritoriale si neamestecului in tre
burile interne. Ele iși exprimă bo- 
tărirea de a continua eforturile pen
tru asigurarea și întărirea păcii in 
Asia și in întreaga lume, curmarea 
cursei înarmărilor, realizarea dezar
mării generale și totale sub un con
trol internațional efectiv.

Tratatul consemnează că U.R.S.S. 
respectă politica de nealiniere a In
diei și confirmă incă o dată că a- 
ceastă politică constituie un factor 
important in realizarea păcii gene
rale și securității internaționale și 
în destinderea încordării in lume. 
Republica India — se arată in tra
tat — respectă politica iubitoare de 
pace promovată de U.R.S.S.. orien
tată in direcția întăririi prieteniei și 
colaborării cu toate popoarele.

Tratatul subliniază că cele două 
țări vor întreține contacte regulate 
în principalele probleme internațio
nale de interes mutual. Ele vor a- 
dinci colaborarea dintre ele în do
meniile economic, științific și tehnic, 
vor extinde colaborarea in domeniul 
comerțului, transportului și teleco
municațiilor, pe baza principiilor e- 
galității, avantajului reciproc și a 
clauzei națiunii celei mai favoriza
te, cu respectarea acordurilor exis
tente și a acordurilor speciale cu 
țările vecine. Fiecare parte, relevă 
tratatul, declară solemn că nu va 
participa la nici o alianță militară 
îndreptată împotriva celeilalte părți : 
se obligă să se abțină de la orice 
agresiune împotriva celeilalte părți 
și să nu permită folosirea teritoriu
lui său pentru săvirșirea oricărui act 
ce ar putea aduce daune militare 
celeilalte părți. Fiecare parte se o- 
bligă să se abțină de la acordarea 
oricărui ajutor unei a treia părți par
ticipante la un conflict militar îm
potriva celeilalte părți ; in cazul cind 
una dintre părți va fi obiectul unui 
atac sau amenințări cu atacul, păr
țile semnatare vor proceda neîntîr- 
ziat la consultări reciproce în scopul 
eliminării pericolului și adoptării de 
măsuri corespunzătoare.

Tratatul a fost încheiat pe termen 
de 20 de ani.

Noi incidente
în Irlanda de Nord

In ultimele 24 de ore s-a înregis
trat o gravă deteriorare a situației 
în Ulster, incidentele soldîndu-se cu 
morți, răniți și însemnate pagube 
materiale. în același interval de 
timp, poliția din Belfast și London
derry a operat peste 300 de arestări.

John Gollan, secretar general al 
P.C. din Marea Britanie. a denunțat 
aplicarea in Ulster a legii privind 
împuternicirile extraordinare care 
prevede întemnițarea celor arestați 
fără judecată. El a subliniat că „po
porul englez trebuie să ceară guver
nului conservator să pună capăt po
liticii sale șl să înceteze opresiunile".

ar ti mult ușurată printr-un acord politic
intre P. C. F. si P. S. F
CUVINTAREA LVI ETIENNE FAJON

9. — Corespondentul nos- 
Diaconescu, transmite ;

PARIS
tru, P. __________ _______. .
Luind cuvintul la un miting, Etienne 
Fajon, membru al Biroului " 
și al Secretariatului C.C. al 
dului Comunist Francez, s-a 
la relațiile P.C.F. cu Partidul 
list, subliniind că ..adunarea tuturor 
energiilor populare ar li. azi. mult 
ușurată printr-un acord politic intre 
P.C.F. și P.S.F. Acesta nu trebuie 
să fie un acord de circumstanță, va
labil in perioada alegerilor, ci tre
buie să reprezinte o înțelegere asu
pra unui program de guvernăniint. 
definind limpede politica nouă pe 
care vrem să o promovăm și să o 
aplicăm împreună, pentru popor și 
împreună cu el".

In continuare, Fajon a menționat 
că P.C.F. constată cu satisfacție că

Politic 
Parti- 
referit 
Socia-

majoritatea delegaților la recentul 
congres socialist au condamnat orice 
alianță cu reprezentanții capitalis
mului și s-au pronunțat pentru cău
tarea unei înțelegeri cu comuniștii. 
..Regretăm — a spus el — că Di
recțiunea Partidului Socialist, accep
ted unele acțiuni comune, intirzie 
si amină încă discuțiile cu noi. in 
vederea ajungerii la un acord asu
pra programului fundamental care, 
deschizind perspectiva unor trans
formări, ar antrena milioane de fran
cezi in lupta politică pentru demo
crație și socialism. Vom continua, 
fără încetare, eforturile pentru o u- 
niune a muncitorilor, a democrați
lor, pentru o înțelegere intre parti
dele de stingă și ne vom sprijini pe 
voința populară pentru a depăși, zi 
după zi, rezistențele și obstacolele".

AGENȚIILE DE PRESA TRANSMIT
Lq Pekin a sosit *ntr_o vizita 

de prietenie, o delegație guvernamen
tală somaleză. condusă de Omar Ar- 
teh Ghalib, ministrul afacerilor ex
terne. In aceeași zi. menționează 
agenția China Nouă. Ci Pin-fei. mi
nistru ad-interim al afacerilor exter
ne,- și Omar Arteh Ghalib au început 
convorbirile. Șeful delegației guver
namentale somaleze a fost primit de 
Ciu En-lai, premierul Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze.

Kim Ir Sen, secretar general 
al C.C. al Partidului Muncii din Co
reea, președintele Cabinetului de Mi
niștri al R. P. D. Coreene, a primit 
delegația guvernamentală algeriană, 
condusă de Abdelaziz Bouteflika. mi
nistrul afacerilor externe, care face o 
vizită in R. P. D. Coreeană. Kim Ir 
Sen a oferit o masă in onoarea oaspe
ților algerieni — informează agenția 
A.C.T.C.

Curtea de Apel din Atena 
a condamnat patru persoane la pe
depse variind intre 3 ani și 3 luni în
chisoare. pentru activitate în cadrul 
organizației ateniene a Partjdului 
Comunist Grec. Din lipsă de probe, 
cinci persoane implicate in proces au 
fost achitate. In procesul intentat ti
nerilor aparținind unei filiale a or
ganizației clandestine „Rigas Ferra- 
ios“ s-au pronunțat pedepse între 3 
ani închisoare și un an, o parte din
tre inculpați fiind achitați din lipsă 
de probe.

Cuba ar urma să devină 
cea de-a noua țară socialis
tă cu care Peru întreține re
lații diplomatice, • declarat la 
o conferință de presă președintele 
Republicii Peru. Juan Velasco Alva
rado. După cum transmite agenția 
Prensa Latina, președintele peruan a 
adăugat că țara sa studiază „posibili
tatea reînnoirii relațiilor diplomatice 
cu Cuba, la șapte ani după ce S.U.A. 
au inspirat rezoluția Organizației 
Stateior Americane cu privire la ru
perea relațiilor cu Cuba".

„Cosmos-433". ln Unlunea 
Sovietică a fost lansat satelitul arti
ficial al Pămintului „Cosmos-433", la 
bordul căruia este instalat aparataj 
științific pentru continuarea cercetă
rilor in spațiul cosmic, anunță agen
ția T.A.S.S.

Ziarul „Unen" că
la o ședință comună a C.C. al 
P.P.R.M. și a Consiliului de Miniștri 
al R. P. Mongole s-a adoptat „o hotâ- 
rire prin care guvernul mongol este 
însărcinat să elaboreze măsuri con
crete pentru traducerea in viața a 
Programului complex al adincirii și 
perfecționării in continuare a colabo
rării și dezvoltării integrării econo
mice socialiste a țărilor membre ale 
C.A.E.R.".

Secretarul general al 
O.N.U., U Thant, a conferit dumi
nică seara cu secretarul de stat al 
Statelor Unite, William Rogers. între
vederea a fost consacrată, relevă 
agenția France Presse, examinării si
tuației din Pakistan și Orientul Apro
piat. Rogers a fost însoțit de adjunc
tul său pentru problemele Orientului 
Apropiat și Asiei de sud, Joseph 
Sisco, reîntors de curind dintr-o vizi
tă în Israel.

0 delegație chineză pen
tru cooperare în domeniul 
telecomunicațiilor 3 plecat 
intr-o vizită in Chile. Franța, Anglia 
și Elveția — anunță agenția China 
Nouă.

Documentul de prelungi
re a acordului comercial 
ungaro-canadian, încheiat in 
anul 1964, a fost semnat la Buda
pesta. In următoarele luni va fi pre
gătit noul acord comercial bilateral 
pe termen lung, care va intra in vi
goare la 1 ianuarie 1972.

Primul ministru al Indiei, 
Indira Gandhi, a depus în fața Par
lamentului un nou proiect de lege 
menit să desființeze stipendiile, pre
cum și alte facilități, in valoare ti- 
tală de 6.4 milioane dolari, pe care 
le primesc incă anual cei 287 ' 
prinți, rajahi și maharajahi.

Convenția Națională a 
Muncitorilor, marea centrală sin- 
dicală din Uruguay, care cuprinde in 
rindurile ei peste o jumătate milion 
de membri (la o populație totală de 
3.5 milioane locuitori), a decis ca la 
17 august să se desfășoare o zi de 
luptă contra măsurilor extraordinare 
de securitate și in favoarea altor re
vendicări politice și economice ale 
oamenilor muncii uruguayeni.

de

Astăzi. Ecuadorul sărbătorește eea de-a 162-a aniversare a proclamării Inde
pendenței. In țara străbătută de Anzi și Ecuator, poporul a depus susținute 
eforturi, mai ales in ultimii ani, pentru dezvoltarea și diversificarea econo
miei. pentru apărarea și valorificarea resurselor naționale in folosul propriu. 
Au fost naționalizate instalații ale unor firme petroliere americane, serviciile 
de telecomunicații și s-au luat o serie dc măsuri vizind limitarea influenței 
monopolurilor in viața țării. Intre România și Ecuador s-au stabilit relații 
dc prietenie și colaborare bazate pe egalitate in drepturi și avantajul reci
proc. in folosul popoarelor noastre. Poporul român transmite poporului ecua- 
dorian, cu prilejul Zilei naționale — proclamarea independenței — calde feli
citări și urări de noi succese pe calea consolidării economiei naționale, in 
lupta sa pentru bunăstare, prosperitate și pace. în fotografie : Vedere din 

Quito, capitala țării

DIN LUMEA CAPITALULUI
R F G

Micile gospodării țărănești 
amenințate cu dispariția

In prezența a mii de delegați, în 
orașul Kiel, intr-o atmosferă de ex
tremă tensiune, s-a desfășurat, nu 
de mult. Congresul Federației agri
cultorilor vest-germani. Vorbitorii, 
in special cei proveniți din rindurile 
țăranilor mici și mijlocii, au făcut 
un aspru rechizitoriu la adresa poli
ticii agrare a Pieței comune care, în 
decursul anilor, s-a dovedit nefastă 
pentru această categorie de locuitori 
ai satelor. După cum scrie „Die 
Welt", delegații au cerut, in unani
mitate, majorarea prețurilor de a- 
chiziție a produselor agrare care, in 
ultimii ani. in condițiile unei dez
voltări inflaționiste a prețurilor și 
costului producției, au scăzut conti
nuu ca urmare a aplicării politicii 
comunitare. Președintele federației. 
Constantin Heereman, pornind de la 
faptul că „in ultimii doi ani prețu
rile bunurilor de investiții pentru a- 
gricultură (mașini și unelte) au spo
rit cu 20—30 la sută", a subliniat : 
„politicienii trebuie să recunoască, 
in sfirșit, că piața agricolă a' C.E.E. 
nu funcționează și că politica agrară 
comunitară trebuie revizuită1'. In 
conformitate cu dreptul suveran al 
fiecărei țări de a-și defini politica 
economică, vorbitorii au insistat asu
pra necesității stabilirii unor „pre
țuri agricole proprii", menite să a- 
pere producătorii mici și mijlocii din 
R.F.G. de urmările politicii agrare a 
Pieței comune.

Mulți dintre cei care au luat cu
vintul s-au ridicat cu tărie împo
triva politicii agrare comunitare vi
zind lichidarea gospodăriilor mici în 
favoarea creării de mari întreprin
deri agricole de tip capitalist, pro
ces care, de altfel, este in plină des
fășurare. Numai pentru R.F.G. acest 
lucru ar însemna că in 1980, numărul 
producătorilor agricoli să se reducă 
la un milion față de 2,2 milioane in 
prezent, cu tot cortegiul de seisme 
sociale pe care un asemenea pro
ces il va produce.

Asemenea perspective sint, de alt
fel, valabile nu numai pentru R. F. 
a Germaniei, ci pentru toate țările 
membre ale C.E.E. Nu de mult, un 
raport al Comisiei Pieței comune a- 
râta că in cele 5.8 milioane de gos
podării existente in țările Pieței co
mune doar 400 000 corespund crite
riilor stabilite in baza așa-numitu- 
lui „plan Mansholt", criterii care au 
ca bază o rată cit mai înaltă a pro
fitului capitalist. Alte 400—800 de 
mii ar putea ajunge, intr-o perioadă 
pină la 6 ani, la acest nivel. Care va 
fi soarta celorlalte gospodării ? Ra
portul trece complet sub tăcere răs
punsul la această întrebare. Expe
riența de pînă acum din țările C.E.E. 
arată însă, in modul cel mai clar, că 
acele gospodării care nu pot face 
față concurenței sint sortite unei 
inevitabile dispariții.

In legătură cu aceasta, la congre
sul de la Kiel s-a reamintit că, nu
mai în ultimii cițiva ani, sute de 
mii de țărani mici și mijlocii vest- 
germani, striviți de concurență, au

fost nevoiți să-și abandoneze gospo
dăriile și să se angajeze ca munci
tori agricoli, sau să plece in căuta
re de lucru la oraș, unde s-au vă
zut nevoiți să accepte muncile cele 
mai grele și mai prost plătite.

Congresul s-a încheiat prin adop
tarea unui document intitulat „De
clarația de la Kiel", cuprinzind un 
veritabil program de luptă pentru 
înfăptuirea revendicărilor producăto
rilor agricoli. A avut loc apoi o pu
ternica demonstrație la care au par
ticipat mii de agricultori ce și-au 
manifestat hotărirea de a desfășura 
ample acțiuni în sprijinul acestui 
program. Paralel cu manifestația de 
la Kiel, demonstrații ale producă
torilor agricoli au avut loc și in lan
durile Schleswig-Holstein. Bavaria, 
Saxonia inferioară precum și la Ham
burg.

Comentind lntr-un articol desfășu»/ 
rarea congresului și starea de spirit 
a populației muncitoare de la sate, 
revista „Der Spiegel" prezice ..o 
toamnă fierbinte pe frontul luptelor 
revendicative țărănești".

G. DASCĂLU

Bauern suchen ihren Platz-
Antei! dec Landwirtschaft in der BRD h %

am GesamWnkomrrien ‘ 
(Wsrtschâpfmg) ■

Graficul de mai sus intitulat 
..Țăranii iși caută locul" (repro
dus din ziarul vest-german 
„Deutsche Volkszeitung") repre
zintă, in partea de sus, reducerea 
numărului de producători agri
coli în R. F. a Germaniei. In pe
rioada 1950—1970, în procente 
față de totalul populației active, 
iar în partea de jos — scăderea, 
de asemenea, in procente, a co- 
tei-parte din venitul național 
total ce a revenit agricultorilor 
în cuprinsul aceleiași perioade.
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