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Creșterea rapidă a potențialului 
tehnic al industriei noastre
impune sporirea efortului

pentru autoutilare
Sint bine cunoscute realizările ob

ținute in anii construcției socialiste 
prin eforturile Întregului popor in 
roate domeniile de activitate. Dato- 
rită politicii marxist-leniniste a Par
tidului Comunist Român de edificare 
a socialismului, capacității sale de a 
mobiliza și orienta puterea de muncă 
și de creație a poporului și de a pune 
:n valoare resursele materiale ale ță
rii. România a devenit astăzi o țară 
cu o economie multilaterală și echili
brată. cu o industrie în plină dezvol
tare și modernizare, cu o agricultură 
socialistă in plin progres.

Ca ramură de bază a industriei, 
construcția de mașini dispune as- 
•azi de un potențial tehnic și uman 
care asigură in proporție de aproa
pe 70 la sută utilarea la nivel teh
nic tot mai înalt a întregii econo
mii. ei revenindu-i un rol de seamă 
în realizarea politicii partidului nos- 
iru de industrializare a țârii. Se cu
vine remarcat si faptul că industria 
constructoare cte mașini asigură as
tăzi aproape in întregime necesarul 
economiei cu o serie de utilaje cum 
sint mijloacele de transport auto și 
feroviare, unele utilaje din domeniul 
electrotehnic, utilaje pentru mecani- 
zarea complexă a agriculturii și al
tele. Unor ramuri ale industriei cum 
mni. bunăoară. Industria petrolieră, 
minieră, energetică, .alimentară, u- 
poarâ li se acoperă, de asemenea, 
cea mai mare parte din necesarul os 
mașini și utilaje din producția in
ternă. Pentru a face fată cerințelor 
tot mai mari ale dezvoltării econo
miei, s-au creat capacități de pro
ducție pentru mașini și utilaje cu o 
dotare superioară nu numai la Mi
nisterul Industriei Construcțiilor de 
Mașini, ci și 1a celelalte ministere, 
unele din acestea reușind să-și asi
gure o bună parte din utilajele teh
nologice specifice în sectoarele pro
prii. Dispunem în prezent de un po
tențial tehnic ridicat, de un corp de 
cadre tehnice foarte valoros. în fie
care ramură economică lucrează un 
număr mare de cercetători, proiec
tant!, specialiști. Numai Ministerul 
Industriei Construcțiilor de Mașini

Munca politico-educativă in dezbaterea comuniștilor

CUM PREGĂTIM ADUNĂRILE
GENERALE DESCHISE
ALE ORGANIZAȚIILOR

DE PARTID
Comitetul județean de partid Iași, 

ca de altfel toate organele și organi
zațiile partidului nostru, este angre
nat in prezent intr-o vastă acțiune, a- 
dinc responsabilă, avind ca scop trans
punerea in viață a tuturor măsurilor 
care alcătuiesc programul amplu a- 
doptat de conducerea partidului, de 
educare comunistă a membrilor parti
dului. a tuturor oamenilor muncii din 
patria noastră.

în acest context și intr-o aseme
nea optică cuprinzătoare acordăm o 
deosebită atenție adunărilor genera
le deschise ale organizațiilor de bază 
consacrate dezbaterii problemelor 
activității politico-ideologice. adu
nări care au început să se desfășoa
re in întreprinderile și instituțiile din 
județ.

înainte de toate, ne preocupăm să 
asigurăm orientarea acestor adunări 
către o abordare concreta a proble
melor muncii politico-educative, in 
lumina înaltelor exigențe formulate 
in recentele documente de partid, 
către o analiză dc fond a conținutu
lui ei. a puterii ei de influențare. 
Subliniez acest fapt, deoarece in or
ganizațiile de partid din județul nos
tru au mai avut loc și altă dată a- 
nalize ale activității politico-educa
tive. dar de multe ori s-a manifestat 
tendința de neglijare a conținutului 
și a eficienței acesteia. Nu puține 
au fost situațiile cind organele lo
cale de partid au urmărit cu pre
cădere aspectele formalei organiza
torice ale activității de educație co
munistă. mulțumindu-se cu consem
narea statistică a unor acțiuni, apre- 
ciindu-le mai mult după criteriul 
cantitativ. Or. nu se poate accep
ta ca asemenea manifestări să se re
pete cu prilejul adunărilor care au 
loc în prezent. înlăturarea oricăror 
manifestări de formalism, aprecierea 
muncii educative după calitatea și 

dispune de 22 de institute de cerce
tare și proiectare cu un efectiv de 
circa 11 000 salariați, la care se a- 
daugă personalul tehnic ingineresc 
cuprins in compartimentele de con
cepție din uzine.

Se pune totuși întrebarea : este 
folosit potențialul nostru tehnic la 
întreaga lui capacitate ? își aduc for
țele noastre de concepție o contribu
ție pe măsura posibilităților lor ? 
Vorbind despre necesitatea de a a- 
corda mai multă atenție folosirii mai 
bune a forțelor proprii de cercetare 
tehnică pentru dezvoltarea eco
nomiei naționale, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — in recenta sa expunere 
la consfătuirea de lucru a activului de 
partid din domeniul ideologiei și al 
activității politice și cultural-educati
ve — arată ce dăunătoare pot fi mersu
lui nostru inainte concepția și men
talitatea unora de a apela cu ușu
rință la import, de a se ploconi in 
fața a tot ce este străin, de a mani
festa neîncredere în forțele noastre 
proprii. în cele ce urmează doresc 
să-mi spun părerea în această pro

Omul față in față cu el însuși...

• învățătoarea din Ilganii Deltei
• Părinți și copii
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eficiența ei sint condiții esențiale 
pentru ca adunările generale deschi
se să-și atingă menirba de a con
tribui la o substanțială îmbunătățire 
a muncii educative, potrivit cerințelor 
actualei etape de dezvoltare.

Măsura reală a eficienței ne-o dă 
raportarea la atitudinile oamenilor, 
la felul in care ei muncesc pentru a 
transpune in fapt politica partidului, 
a face să progreseze opera dc con
strucție socialistă. Pentru a ii mai 
explicit, mă voi referi la citeva e- 
xemple. La țesătoria de mătase 
„Victoria”, una dintre unitățile cple 
mai modern utilate din Iași, s-au în
registrat, in semestrul I al anului in 
curs, multe mii de ore pierdute din 
cauza neglijențelor în supravegherea 
mașinilor, nefolosirii lor la întreaga 
capacitate de producție, manifestă
rilor de neglijență, dc delăsare și 
dezinteres față de organizarea judi
cioasă a lucrului intr-o secție sau 
alta. Nu se poate spune că in a- 
ceastă întreprindere nu s-a desfășu
rat o anumită muncă politică. Ea 
n-a fost insă orientată spre comba
terea manifestărilor amintite. spre 
crearea unui puternic curent de oui- 
nie împotriva atitudinilor inapoiaie. 
Tnvățămintul de partid a fost, in 
mare măsură, rupt de viață, propa
gandiștii punind accentul mai ales pe 
latura teoretică a problemelor abor
date. in loc să ancoreze puternic dis
cuțiile in realitățile producției, ale 
vieții specifice unității. Chiar și cu 
prilejul convorbirilor finale s-a ..ui
tat11 că există secții unde mașinile nu 
lucrau la nivelul parametrilor pro
iectați, că se manifestau grave aba
teri de la regulamentul de funcțio
nare interioară al fabricii, că se în
registra o producție necorespunzătoa
re din punct de vedere calitativ.

O situație similară a existat în 
unele organizații de partid de la sate.

blemă deosebit de importantă și ac
tuală. Pentru perioada 1971—1975 se 
prevede o creștere a schimburilor 
noastre comerciale externe in dome
niul mașinilor și utilajelor. Potrivit 
prevederilor acordurilor de lungă du
rată încheiate cu țările socialiste, 
urmează ca schimburile reciproce de 
instalații, mașini și utilaje să crească 
in actualul cincinal de aproape două 
ori, față de realizările din perioada 
1966—1970. Este demn de menționat 
faptul că în relațiile cu țările socia
liste se găsesc tot mai multe posi
bilități de cooperare in producție pe 
baze economice reciproc avanta
joase. Sint prevăzute acțiuni de co
operare reciproc avantajoase și cu 
unele firme din țări capitaliste.

Pentru susținerea acestor acțiuni, 
a creșterii schimburilor in domeniul

Ing. Ion BUCUR 
vicepreședinte al Comitetului 
de Stat al Planificării

(Continuare in pag. a IlI-a) 

Cu toate câ în cadrul C.A.P. Graj
duri și C.A.P. Tansa Belcești, de 
exemplu, participarea la lucru a coo
peratorilor era slabă, iar mulți do
vedeau lipsă de grija față de avu
tul obștesc, activitatea poiitico-edu
cativă nu s-a oprit stăruitor asupra 
acestor aspecte, pentru a produce un 
revii'iment in conștiința și in com
portarea oamenilor. Comitetul jude
țean a cerut birourilor organizațiilor 
de bază să pună în dezbaterea adu
nărilor generale deschise, care se or
ganizează in prezent, astfel de nea
junsuri ale activității educative. 
Scopul urmărit este acela de a întări 
legătura cu viata și combativitatea 
acestei activități, a-i imprima un 
spirit militant împotriva fenomenelor 
negative, a curma atmosfera călduță, 
de îngăduință față de lipsuri. 
Referindu-se la asemenea stări

Petre MALCOMETE
secretar al Comitetului județean 
de partid lași

(Continuare in pag. a U-a)
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Constatările unei vechi 
anchete sociologice 

confruntate cu realită
țile actuale ale satului 
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întregul popor intim pină 

măreața sărbătoare
cu remarcabile succese in munci

PRAHOVA. Colectivele indus
triale prahovene angajate într-o entu
ziastă întrecere socialistă in cinstea 
marii sărbători naționale a poporului 
nostru — 23 August — înregistrează 
succese deosebite in muncă. Astfel, pe 
primele 7 luni ale anului planul pro
ducției marfă a fost realizat in pro
porție de 102.7 la sută, fabrieîndu-se 
suplimentar 193 tone oțel lichid, 7 400 
tone cărbune, 3 556 tone uleiuri mine
rale, 793 tpne acid sulfuric, 1 256 tone 
Îngrășăminte chimice, 411 tone polie
tilenă, 11 100 anvelope, 760 bucăți 
autobasculante. 20 000 mp țesături 
lină și bumbac și alte produse in va
loare de peste 240 milioane lei.

Printr-o mai bună gospodărire a 
materiilor prime și a materialelor, 
a creșterii productivității muncii, a 
organizării superioare a proceselor 
de producție, colectivele de muncă 
prahovene au realizat in bune 
condiții și indicatorii financiari. 
Astfel, la cheltuielile materiale 
pe produs s-au economisit față de 
cifrele planificate peste 65 milioane 

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, a primit marți dimi
neața, la Mangalia Nord, stațiunea 
Neptun, pe tovarășul Alvaro Cun
hal, secretar general al Partidului 
Comunist Portughez, care se află 
în țara noastră la invitația Comite
tului Central al P.C.R.

La primire a participat tovarășul 
Ștefan Andrei, prim-adjunct al

Jos Van Eynde, 
președintele Partidului Socialist Belgian

Marți după-amiază, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Ro
mân. a primit, la Mangalia Nord, 
stațiunea Neptun, pe Jos Van 
Eynde. președintele Partidului So
cialist Belgian, care își petrece 
vacanța in țara noastră.

La primire a participat tovară
șul Stefan Andrei, prim-adjunct 
al șefului Secției internaționale a 
C.C. al P.C.R.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a oferit o mase 
in cinstea tovarășului Santiago Carrillo

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Co
munist Român, împreună cu soția 
sa. Elena Ceaușescu, a oferit, marți 

lei, iar la beneficii peste plan s-a 
înregistrat pină acum suma de 
215 528 000 lei. în felul acesta, anga
jamentele la zi luate de industria 
prahoveana in întrecerea pe țară au 
fost depășite cu mult. Printre co
lectivele care au contribuții dintre 
cele mai mari la realizările arătate 
se numără Grupul industrial petro
chimic Ploiești, uzinele „1 Mai“, Fa
brica de geamuri din Scăeni, Uzina 
de anvelope din Florești, Fabrica de 
postav din Bușteni, Uzinele chimice 
din Ploiești, Rafinăria Teleajen, 
Uzina de mecanică fină din Sinaia.

PIATRA NEAMȚ. Prin *™n- 
sul ciștigat datorită îndeplinirii mai 
devreme a principalilor indicatori ai 
planului de producție, colectivele de 
muncă din întreprinderile industria
le ale județului Neamț au adăugat 
noi realizări la bilanțul activității 
economice pe 7 luni, tn urma unor 
eforturi susținute, a măsurilor luate 
pe linia mai bunei organizări a pro
ducției și a muncii, a spiritului de 
răspundere cu care acționează oa

șefului Secției internaționale a C.C. 
al P.C.R.

Tn cursul discuțiilor s-au făcut 
informări reciproce cu privire la 
activitatea celor două partide, pre
cum și un schimb de păreri refe
ritor la unele probleme ale mișcă
rii comuniste și muncitorești, ale 
situației internaționale. S-a subli
niat hotărirca comună de a dezvol
ta relațiile de prietenie și solidari
tate frățeasca existente intre Par

în cadrul convorbirii s-a efec
tuat o informare reciprocă în pro
bleme de interes comun, a avut 
loc un schimb de opinii asupra 
unor aspecte ale vieții politice in
ternaționale, a fost exprimată do
rința ambelor partide de a dezvol
ta în continuare raporturile de co
laborare și prietenie statornicite 
intre ele și a fost reafirmată hotă- 
rirea comună de a acționa pentru 

seara, la Mangalia Nord, stațiunea 
Neptun, o masă m cinstea tovară
șului Santiago Carrillo, secretar ge
neral al Partidului Comunist din 

menii din acest județ pentru transpu
nerea în viață a indicațiilor date de 
partid, sarcinile noului cincinal se 
îndeplinesc in mod exemplar. Astfel, 
planul producției globale a fost de
pășit după primele 7 luni-cu 188 mi
lioane lei. In perioada care a trecut 
de la începutul anului pină acum au 
fost produse și livrate peste plan 
2 250 tone țevi din oțel. 2 180 tone în
grășăminte azotoase. 820 tone fire și 
fibre sintetice, 10 000 tone ciment, 
9 700 mc cherestea, 4.6 milioane bucăți 
cărămizi. Realizările s-au obținut in 
condițiile creșterii continue a efi
cienței economice. în primul semes
tru. bunăoară, la fiecare 1 000 lei pro
ducție marfă realizată nivelul chel
tuielilor a fost mai mic cu 6,8 lei, 
obținindu-se in același timp un vo
lum de beneficii în valoare de 37 
milioane lei. Cele mai bune rezulta
te au fost înregistrate de colectivul 
de muncă de la Uzina de țevi din 
Roman, Fabrica de ciment Bicaz, 
Combinatul de îngrășăminte și Com
binatul de exploatarea și industria
lizarea lemnului din Piatra Neamț. 

tidul Comunist Român șl Partidul 
Comunist Portughez, In interesul 
cauzei unității mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale, a 
tuturor forțelor antiimperialiste, al 
triumfului luptei pentru pace, de
mocrație, libertate, independență 
națională, pentru progres social, 
pentru socialism.

întrevederea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă prietenească, de în
țelegere tovărășească.

dezvoltarea și diversificarea rela
țiilor politice, economice, tehnico 
științifice și culturale dintre Re
publica Socialistă România și Bel
gia, corespunzător intereselor ce
lor două popoare, cauzei păcii 
colaborării și securității în Euro 
pa și în întreaga lume.

întîlnirea s-a desfășurat într-< 
atmosferă de caldă prietenie.

Spania, și a soției sale, care se ai 
în țara noastră.

Masa s-a desfășurat într-o i 
mosferă de cordialitate.

HUNEDOARA, colectivei, 
muncă din unitățile industriale 
județului Hunedoara intimpină z 
de 23 August cu realizări superio, 
la toți indicatorii de plan. în ceh 
luni care au trecut din acest an, 
industria județului s-a obținut o i 
pășire a prevederilor planificate 
producția globală cu 163 milioane 
în această perioadă s-au produs 
plimentar 90 000 tone cărbune ! 
peste 12 000 tone fontă, 22 500 ti 
oțel (din care aproape 6 000 tone c 
luri aliate), circa 8 000 tone lamirî 
finite pline, 1950 mc bușteni și mț 
alte produse. Se remarcă faptul 
importante sporuri de produse s 
obținut în condițiile reducerii pre 
lui de cost și creșterii eficienței 
tlvității economice. în primul serr 
tru al anului, pe ansamblul judt 
lui s-au realizat economii în valo 
de 29 milioane lei la prețul de c 
iar beneficiile suplimentare obțlf 
s-au ridicat la aproape M milio 
lei.



PAGINA 2 SClNTEIA - miercuri 11 august 1971

VOM VEGHEA LA EDUCAREA
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CA BUNI CONSTRUCTORI Al SOCIALISMULUI,
DEMNI CETATENI Al TARII________ ’ »

Din toate colțurile țării, pe adresa Comitetului Central al 
P.C.R., a tovarășului NICOLAE CEAUSESCU, continuă sâ so
sească telegrame, scrisori, prin care colective de oameni ai 
muncii, numeroși cetățeni iși exprimă satisfacția fațâ de mă
surile cuprinse în recenta Hotărire a Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R. șl a Consiliului de Miniștri privind majorarea 
alocației de stat pentru copil șl îmbunătățirea regimului de 
acordare a ei, adeziunea și sprijinul deplin față de politica 
internă și internațională a partidului și statului nostru.

„Colectivul de muncitori, ingineri 
și tehnicieni din cadrul Combinatului 
siderurgic Galați a primit cu deose
bită satisfacție recenta hotărire cu 
privire la majorarea alocației dc stat 
pentru copii și îmbunătățirea regimu
lui de acordare a acesteia — «e 
spune într-o telegramă. Această ho- 
târire, caracterizată prin profund 
umanism, ai cărei beneficiari sînt 
copiii noștri — viitorii construc
tori ai României socialiste multila
teral dezvoltate — constituie incă o 
dovadă elocventă a grijii conduce
rii de partid și de stat pentru im
pună lățire a condițiilor de trai mate- 
iale și spirituale ale tuturor oameni- 
or muncii. Ca urmare a aplicării ho- 
Aririi, incepind cu 1 septembrie 1971. 
turnai in cadrul combinatului nostru 
a crește numărul beneficiarilor dc 
Jocație cu circa 10 la sulă, iar al eo
nilor cu drept de alocație Ia peste 
.3 000 ; valoarea alocației pentru eo
ni va crește cu peste 60 la sută, re- 
jrezentind — la nivelul unui an — 
in spor in bugetul salarlaților noș- 
ri de circa 8 000 000 lei. Asigurăm 
conducerea de partid și de stat, pe 
iumneavoastră, iubite tovarăș? se- 
retar general, că siderurgiștii gălă- 
eni — in frunte cu comuniștii — 
int ferm hotăriți să răspundă aces- 
ei măsuri prin îndeplinirea exem
plară a sarcinilor economice pe se
mestrul II al anului 1971 ș> prin de
pășirea lor cu 76,6 milioane de lei 
a producția globală, 67 milioane de 
el la producția marfă, 15 000 tone 
e fonta. 8 000 tone de oțel, 3 milloa- 
ie de lei piese de schimb ; benefici- 
ie suplimentare față de angajamen- 
ul inițial vor însuma peste 12 mili- 
ane de lei. Angajamentul solemn al 
derurgiștilor gălățeni este de a-și 
pori preocupările în vederea valori- 
carfl superioare a rezervelor inter- 
e. a îmbunătățirii permanente a 
rganizării muncii și producției, con- 
tienți fiind că in acest m^-d putem 
>ntribui la înflorirea și propășirea 
lomâuiei socialiste".
Manifestîndu-și adeziunea totală 

iță de măsurile cuprinse in recenta 
otărir0. personalul Unității militare 
;819 scrie : „Noi vedem in a- 
>ste măsuri transpunerea în viață 
botAririlor Congresului al X-lea al 

.C.R. de îmbunătățire permanentă 
nivelului de trai al celor ce mun- 

»sc. Folosim acest prilej pentru a 
sigura conducerea partidului și sta- 
ilui nostru, pe dumneavoastră per- 
jnal, iubite tovarășe Nicolae 
eaușescu, că vom milita activ pen- 
u transpunerea in viață a politicii 
artidului nostru, privind ridicarea 
ermanentă a nivelului pregătirii po
lice, militare și de specialitate, 
entru întărirea continuă a capaci- 
iții de apărare a scumpei noastre 
atrii, Republica Socialistă Romă- 
ia“.
„Am aflat cu deosebită bucurie de 
otărirea cu privire la majorarea a- 
>cațiilor de stat pentru copii — scriu 
asile Revnic și Ioan Petrice, din 
imuna Rus, județul Sălaj, părinți a 
ți, respectiv, 5 copii. Ne exprimăm 
ulțumirea noastră față de grija pe 
ire o poartă partidul și dumnea- 
aastră, personal, tovarășe * Nicolae 
eaușescu, pentru familiile cu copii", 
„întregul colectiv de muncitori, in- 
neri și tehnicieni din Uzina de 
umină Slatina a luat cunoștință de 
:centa Hotărire a Comitetului Exe- 
îtiv al C.C. al P.C.R. și a Consiliu- 
i de Miniștri, prin care s-a luat 
ăsura majorării, de la 1 septembrie 
71, a alocației de stat pentru copii 

se spune într-o altă telegramă, 
rin această hotărire se vine in aju- 
rul tuturor salariaților și al copiilor 
■estora, aducindu-se o contribuție 
tbstanțială la creșterea nivelului de 
ai al oamenilor muncii. Hotărirea 
loptată arată grija conducerii noas- 
e de partid și de stat, a dumnea- 
►astră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
;ntru creșterea bunăstării întregului 
istru popor, atenția care se acordă 
embrilor societății noastre. Oamenii

rmare din pag. D

lucruri, tovarășul Nicolae 
aușescu sublinia, in expunerea sa 

consfătuirea activului de par- 
din domeniul activității poli

o-educative, că „* nu pune lucru- 
e clar in fața oamenilor înseamnă 
le face și lor un prost serviciu, in- 
imnă a face un deserviciu și parti- 
lui, întregii noastre activități. Este 
opul să punem capăt acestor stări 
lucruri. Să Introducem in intrea- 
noastră activitate ideologică spi- 

ul de partid, spiritul clasei mun- 
jare, combativ, ferm ; nu pot fi 
;ute concesii de la politica parti- 
ui. de la principiile marxist-leni- 
te“.
Tonul pentru desfășurarea intr-un 
rit de inaltă exigență și comba- 
itate a adunărilor consacrate dez- 
erii problemelor muncii educative 
Imprimă informările prezentate in 
mări de birourile organizațiilor de 
-ă. De aceea, comitetul județean 
partid Îndrumă birourile să elabo- 
« cu toată răspunderea aceste in- 
mări. abordind frontal neajunsu- 
. principale, precizînd cine poartă 
punderea lor. Astfel de infor- 
ri au fost prezentate In adunările 
e au avut loc zilele trecute in or- 
ilzațiile de partid de la serviciul 
nologic al Fabricii de antibiotice, 
viciul tehnic-proiectări de la Di- 
tia regională C.F.R.. secția fila- 
i cartată a fabricii „Țesătura", 

muncii din uzină au primit cu vie 
satisfacție noile măsuri, de mare În
semnătate socială, și se angajează ca, 
și în continuare, să depună eforturi 
susținute pentru ca — alături de 
întreg poporul — să-și aducă contri
buția la edificarea societății socialiste 
multilateral dezvoltate. în cinstea 
celei de-a 27-a aniversări a eliberării 
României, nc angajăm să dăm o pro
ducție suplimentară, pe luna in curs, 
de 2,850 milioane de lei".

„Ne exprimăm profunda recunoș
tință pentru măsurile adoptate — se 

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

spune în telegrama trimisă de colec
tivul de salariați ai Circumscripției 
sanitare umane Bughea de Jos, jude
țul Argeș — și vă asigurăm, iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom 
depune și in viitor toată străduința 
și priceperea pentru a ocroti sănăta
tea populației din comună, convinși 
fiind că așa vom contribui la aplica
rea in viață a programului elaborat 
de partid".

„Recenta hotărire confirmă încă o 
dată — scrie Constantin lonescu. por
tar Ia Institutul de cercetări și pro
iectări pentru industria celulozei și 
hirtici București — grija pe care par
tidul și guvernul nostru o poartă co
piilor, generației care va ridica mîine 
pe o culme și mai inaltă prestigiul 
scumpei noastre patrii, România so
cialistă. Pentru mine, portar' la 
I C.P.C.H., care am 7 copii, din care 
4 sub 16 ani, noua hotărire constituie 
un puternic sprijin material, urmind 
să primesc o alocație lunară de 720 
de lei, sumă ce completează sprijinul 
pe care statul il acordă prin asigura
rea invățămintului gratuit, a asisten
ței medicale și a celorlalte compo
nente ale salariului social. Exprimin- 
du-mi recunoștința pentru grija ma
nifestată de partid și guvern față de 
copiii oamenilor muncii, promit să 
veghez, ca părinte, pentru ca ai mei 
să devină cetățeni demni și devotați 
ai Republicii Socialiste România, iar 
ca muncitor să îndeplinesc cu vigi
lență sarcinile profesionale ce le am".

Colectivul de muncitori, tehnicieni, 
ingineri și funcționari de la Com
plexul de sticlărie și faianță Sighi
șoara scrie : „Am luat cunoștință 
cu un profund sentiment de satis
facție de prevederile hotăririi referi
toare la îmbunătății ea regimului de 
acordare a alocației de stat pentru 
copii și majorarea cuantumului aces
teia. Noile măsuri reflectă incă 
o dată grija permanentă pe care 
o poartă partidul, Comitetul său 
Central, în frunte cu dumnea
voastră, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, pentru creșterea bună
stării, a nivelului de trai al ce
lor ce muncesc. In aceste zile, cind 
in complexul nostru se desfășoară 
dezbaterea pe marginea documente
lor privind îmbunătățirea muncii 
ideologice, ne angajăm — ca răs
puns la grija conducerii partidului 
— să depunem tot efortul pentru în
deplinirea și depășirea indicatorilor 
de plan pe anul 1971, aducindu-ne 
prin aceasta contribuția la dezvolta
rea multilaterală a patriei ‘
dragi, Republica Socialistă 
nia“.

Dind glas satisfacției față _ __
gurile cuprinse in recenta hotărire. 
cetățenii din comuna Recea, județul 
Argeș, scriu, la rindul lor : „Vazind 
în aceste măsuri rodul preocupării 
permanente a conducerii partidului, 
a dumneavoastră personal, stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru 

noastre 
Roma-

de rnă-

Cum pregătim adunările 
generale deschise

serviciul energetic al Uzinei de fibre 
sintetice, sectorul zootehnic al C.A.P. 
Tătăruș și in alte organizații de par
tid și tocmai prin analiza concretă, 
la obiect, prin spiritul lor critic ele 
au stîrnit interesul comuniștilor care 
au participat in număr mare la dis
cuții.

Meritoriu, demn de relevat mi șe 
pare exigența care se manifestă in 
aceste adunări față de comportarea 
în muncă și in întreaga viață socială 
a comuniștilor, atitudinile neconforme 
cu calitatea de membru de partid 
fiind combătute cu tărie. Organizați
ile de partid dovedesc astfel că au 
înțeles un adevăr esențial, și anume 
că pentru a desfășura cu succes 
munca lor educativă in rindurile ma
selor largi, pentru a putea propaga 
larg normele eticii comuniste, ele 
trebuie să asigure in primul rind ea 
membrii de partid să fie model dc 
conduită la locul de muncă, in socie

ridicarea nivelului de trai al oame
nilor muncii din patria noastră, sin- 
tem hotărlți ca, sub îndrumarea co
mitetului comunal de partid, să de
punem eforturi sporite pentru a ob
ține noi și tot mal mari succese in 
înfăptuirea politicii partidului nostru, 
de edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate în patria 
noastră’’.

Alexandru Dobrilă, muncilor la 
serviciul mecanlc-șef al I.I.S. „Au- 
tomaHca"-București, scrie : „Am pri
mit cu o foarte mare bucurie hotărî- 
rea cu privire la majorarea alocațiilor 
pentru copii. Avînd un salariu de 
1 400 de lei, beneficiez de o alocație 
lunară maximă ; față de 400 de lei, 
cit primeam pînă acum pentru cei 4 
copii pe care ii am, voi mai primi, in 
plus, 270 de lei, bani cu care pot 
să-mi întrețin copiii cit mai bine, 
încă o dată, mulțumesc partidului 
pentru grija pe care o are față de fa
miliile de muncitori cu copii mulți".

„Colectivul de salariați din secția 

de scaune a întreprinderii „Steaua 
roșie”-Zalău, in frunte cu comuniștii 
— se spune intr-o altă telegramă — 
am primit cu deosebită satisfacție și 
recunoștință recenta Hotărire a Comi
tetului Executiv al C.C. al P.C.R. și a 
Consiliului de Miniștri cu privire la 
majorarea alocației de stat pentru co
pii și îmbunătățirea regimului de a- 
cordare a acesteia. Ca beneficiari ai 
acestei măsuri importante — și, în 
mod direct, copiii noștri, viitorii con
structori ai societății comuniste in 
scumpa noastră patrie — adresăm 
mulțumiri fierbinți și profundă re
cunoștință conducerii superioare de 
partid și de stat, personal dumnea
voastră, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, pentru grija ce ne-o pur-, 
tați nouă și copiilor noștri, pentru 
căldura părintească cu care înconju
rați și cuprindeți întreaga națiune.

Foto : Gh. Vințilă

tate și familie, un exemplu de prin
cipialitate comunistă, de combativi
tate și spirit militant. Exigențele față 
de membrii de partid cresc în ra
port direct cu răspunderile care li 
s-au încredințat.

Desfășurarea adunărilor deschise de 
partid și a plenarelor cu activul ale 
comitetelor de partid pe întreprin
deri, unități agricole, instituții, co
mune, orașe, municipii in care se a- 
nalizează activitatea ideologică, edu
cativă, este eșalonată in județul nos
tru pentru Întreaga perioadă "a lunii 
august și prima jumătate a Iui sep
tembrie. Nu înseamnă însă că pen
tru a se lua măsuri de îmbunătățire 
a acestei activități, trebuie să se aș
tepte adunările, plenarele. Documen
tele de partid, expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu au indicat cu cea 
mai mare claritate ce trebuie făcut 
pentru a ridica nivelul întregii munci 
politice ideologice și de educație co

u

in vederea ridicării continue a bună
stării și fericirii poporului. Această 
hotărire — ca și toate celelalte care 
au precedat-o, făcind parte inte
grantă din obiectivele stabilite în do
cumentele celui de-al X-lea Congres 
al P.C.R. — ne Întărește și mai mult 
încrederea in politica justă a parti
dului nostru, pentru a cărei aplicare 
in viață ne angajăm să muncim cu 
abnegație și devotament, depunînd 
toate eforturile și capacitatea noas
tră de muncă pentru realizarea și 
depășirea sarcinilor de plan pe anul 
1971. Promitem să luptăm cu perse
verență pentru a asigura copiilor 
noștri o educație sănătoasă, de pe 
principiile programului adoptat de 
partid, ca să putem astfel face din 
ei oameni' demni de epoca pe care o 
trăim, adevârați constructori ai so
cietății socialiste multilateral dez
voltate".

Comitetul de partid, comitetul exe
cutiv, membrii cooperatori, aparatul 
tehnic-administratlv din cadrul coo
perativei „Solidaritatea“-Rm. Sărat 
scriu : „Luînd cunoștință de recenta 
hotărire, noi vedem in măsurile pe 
care le prevede o transpunere in 
viață a hotărlrilor Congresului al 
X-lea al P.C.R. Folosim și acest pri
lej pentru a asigura conducerea de 
partid și de stat, pe dumneavoastră, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom 
căuta in permanență să muncim cu 
elan și cu simț de răspundere pen
tru realizarea sarcinilor de plan pe 
anul in curs, pentru îmbunătățirea 
calității produselor și o deservire ci
vilizată a populației. Sarcinile ce 
ne-au mai rămas pînă la sfirșitul a- 
nului vor fi realizate înainte de ter
men, conform angajamentelor luate".

Electricianul Ion Mateița, din co
muna Plopșor, județul Gorj, scrie, 
manifestindu-și satisfacția in cu
vinte puține, dar emoționante : „Am 
luat cunoștință cu deosebită bucurie 
de măsurile luate de Comitetul Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. și Consiliul 
de Miniștri cu privire la majorarea 
alocației pentru copii și vă mulțu
mim din inimă pentru grija ce ne-o 
pur tați".

Asemenea mesaje, vibrind de o 
ncdisimulală emoție, pătrunse de re
cunoștință, de demnitate și vădind un 
înalt sentiment al responsabilității 
civice, sosesc, fără contenire, din 
toate județele și așezările patriei 
noastre...

munistă a maselor desfășurate de 
organele, organizațiile de partid, de 
organizațiile de masă și obștești, de 
organismele de stat, de instituțiile 
de propagandă ideologice și cultural- 
artistice și tocmai de aceea Comite
tul județean de partid Iași a în
drumat organizațiile de partid să ia 
de îndată măsuri pentru aplicarea 
amplului program de educație comu
nistă in raza lor de acțiune. în adu
nările de partid consacrate dezbate
rii problemelor muncii educative se 
examinează telul cum s-au aplicat a- 
ceste măsuri, ce rezultate s-au obți
nut De asemenea, se stabilesc măsu
rile care urmează să fie aplicate in 
continuare pentru a indeplini integral 
sarcinile trasate in acest domeniu de 
conducerea partidului. Comitetul ju
dețean urmărește ca aceste măsuri 
să îmbrățișeze toate mijloacele de 
influențare politico-educativă de care 
dispun organizațiile de partid —

Cu dragoste
pentru

frumusețile
patriei

Un vibrant apel a- 
dresat iubitorilor de 
drumeție l-am intHnit 
in revista studenților 
din politehnica timi
șoreană care poartă 
sugestivul titlu : „Mi
cron". 11 reproduc în
tocmai :

„Ți-e fugar gindul 
spre crestele ce în cu- 
rtnd te vor îmbăta cu 
înălțimile lor ? îți ce
rem ca înainte de a 
păși pe masivul ales, 
să cauți a cunoaște oa
menii și locurile spre 
care te vei îndrepta ! 
Ți-e privirea limpede, 
dornică de zarea stră
vezie precum crista
lul ? Iți cerem să păs
trezi poienile păduri
lor. firul potecilor, o- 
glinda taurilor $1 pan
tele munților, neînti
nate, spre bucuria ta și 
a celor ce te vor urma ! 
Ți-e sufletul plin de 
poezia tinereții și a 
dragostei ? Iți cerem 
să nu curmi firul vieții 
gingașe a florilor care 
se vor oglindi in ochii 
iubitei! Ți-e pasul 
sprinten și ușor și ești 
gata să străbați multe 
locuri minunate ? îți 

' cerem să nu distrugi 
marcajele montane și, 
dacă ți se oferă posibi
litatea, să ajuți la re
facerea lor Ți-e dorul 
aninat de ospitalitatea 
blindă a cabanei care 
te așteaptă cu căldura 
căminului in faptul se
rii cind, obosit, drumul 
ți se pare că nu se mai 
termină ? îți cerem să 
te consideri întotdea
una fiu demn al aces
tei mari familii a dru
meților și să nu trans
formi cabana în local 
de petrecere ! Ți-e ini
ma dornică de susurul 
izvoarelor, de muzica 
vîntului din orga, pă
durilor. de tăcerea grea 
a spațiilor ? Iți cerem 

să nu tulburi această 
simfonie a naturii și 
sâ uiți în fundul 
rucsacului aparatul cu 
tranzistor! I Ți-e sete 
de albastrul zărilor și 
de cerul pur al înălți
milor spre care te urcă 
lama unei creste se
mețe ? Iți cerem ca, 
urcind, să poți spune : 
„Mi-a inima cinstită și 
gindul curat !"

Nu știu cine este au
torul acestui apel, dar 
în sufletul lui tresaltă 
poezia. $1 respectul 
pentru frumusețile ță
rii, 
tea 
lor. 
în 
„Prietenii naturii" pu
blicat la această rubri
că, îmi vine următoa
rea scrisoare : „Nu 
putem concepe țara și 
poporul român fără 
acest arc carpatin care 
ne-a însoțit de-a lungul 
istoriei noastre și este 
prezent in toate ma
nifestările spiritului 
românesc. Pentru noi, 
munții țării reprezintă 
mai mult decit locurile 
de drumeție din va
canțe ; ei fac parte in
tegrantă din ființa 
noastră națională. Vom 
continua, căci este 
vorba de o continuare, 
acțiunile începute in 
vara anului 1969, cu 
entuziasmul studenților 
Institutului politehnic 
din Timișoara. Am 
realizat marcaje și am 
îngropat „urmele de 
vizitare" in masivele 
Retezat și Piatra Cea
iului. Anul acesta s-a 
marcat rezervația chei
lor Nerei șl se va par
ticipa la realizarea a- 
menajărilor turistice 
din Bucegi. Dar nu 
amintirea acțiunilor 
noastre a fost mobilul ' 
acestor rînduri, ci fap
tul că numai dorința

Si responsabilita- 
pentru păstrarea 

Tot din Timișoara, 
urma articolului

munca politică de masă, cu toate for
mele ei, învățămîntul de partid, ac
tivitatea culturală de masă etc. — să 
aibă un caracter cit mai concret, a- 
daptat, firește, condițiilor specifice în 
care activează fiecare organizație, să 
incorporeze propunerile și sugestiile, 
observațiile critice ale comuniștilor 
și ale celorlalți oameni ai muncii. Ne 
îngrijim, de asemenea, și ne vom în
griji de aplicarea măsurilor adopta
te. de soluționarea problemelor ridi
cate in adunările de partid, ca și în 
plenare, urmind ca acele probleme 
care nu pot fi soluționate pe plan 
local și privesc instituțiile centrale 
să fie înaintate Comitetului Central, 
în aceasta vedem o chezășie a efi
cienței dezbaterilor din adunări.

Pentru a sprijini efectiv adunările 
generale deschise ale organizațiilor 
de partid, membrii biroului comi
tetului județean de partid, ca și alți 
activiști de partid și de stat cu munci 
de răspundere, psrticipă nemijlocit la 
pregătirea și desfășurarea acestora. 
Ne-am propus ca periodic — la in
tervale de 5—6 zile — secretariatul 
comitetului județean să se întilneas- 
tă oentru a face un schimb de pă
reri asupra modului in care s-au 
desfășurat adunările și a lua operativ 
măsurile ce se impun. Astfel, o ase
menea intilnire o vom avea la mij
locul săptăminiî în curs pentru a a- 
naliza calitatea adunărilor desfășu
rate pină în prezent.

In mod deosebit ne preocupăm de 

de participare a tinere
tului nu este suficien
tă. Fără concursul ofi
ciilor județene de tu
rism, cărora statul le-a 
încredințat. nu numai 
sarcina exploatări.. dar 
șl aceea a îngrijirii 
masivelor muntoase, nu 
se pot realiza mari 
lucruri și, din păcate, 
sint rare cazurile cind 
sin tem sprijiniți. Din 
cauza aceasta am fost 
nevoiți să renunțăm la 
proiectatele amenajări 
din masivul Retezat, 
care are nevoie mai 
mult ca oricare altul 
de mîini harnice și de 
devotamentul nostru : 
o cabană arsă la Gura 
Apei, un adăpost mon
tan, rămas de vreo doi 
ani neterminat la Po
iana Rotundă, alt adă
post pe cale de ruinare 
la Gura Bucurii, gu
noaiele care pătează pe 
nesimțite poienile și 
urițesc oglinda lacu
rilor, marcaje defec
tuoase, toate așteaptă 
să li se redea chipul 
curat și prietenos. Aș
teptăm, in acest sens, o 
a doua „picătură de 
cerneală" cu un tot 
atit de vibrant mesaj, 
avînd de data aceasta 
ca motto: „Oficiilor 
județene de turism in 
vacanță".

lat-o 1
A fost scrisă, in fapt, 

de doctor inginer 
GHEORGHE ATANA- 
SIU, șef de lucrări la 
Facultatea de electro
tehnică din Institutul 
politehnic timișorean, 
custode onorific al 
Consiliului Monumen
telor Naturii. Eu n-aș 
fi putut s-o fac mai 
bine. De aceea, nu 
semnez, decit pentru ■ 
conformitate.

loan 
GRIGORESCU

Extinderea gamei 
de tratamente in 
stațiunea Amara
în acest sezon, stațiunea Ama

ra, din județul Ialomița, oferă 
vizitatorilor și bolnavilor cu a- 
fecțiuni reumatice variate pro
ceduri de tratament balnear : 
băi calde cu apă din lac, împa
chetări cu nămol, precum și he- 
lioterapie și nămol rece pe pla
jă, urmate de băi in apa lacului. 
Concomitent, serviciile de trata
ment aplică băi de lumină par
țiale, băi galvanice, aerosol cu 
apă sulfuroasă de la izvorul a- 
menajat în stațiune pentru afec
țiunile cronice ale căilor respi
ratorii etc.

După cum ne informează dr. 
Andrei Radulescu, medicul-șef 
al stațiunii, tratamentele sînt re
comandate pentru ameliorarea 
diferitelor forme ale reumatis
mului cronic și pentru afecțiuni 
ale aparatului locomotor, seche
le după fracturi și altele.

Planul de viitor al stațiunii 
prevede, printre altele, extinde
rea, în continuare, a capacității 
de cazare. Anul acesta au fost 
date în folosință 3 vile noi, alte 
două noi pavilioane aflindu-se 
in construcție. începînd de anul 
viitor, după terminarea lucrări
lor la instalațiile de încălzire, 
stațiunea Amara va avea un ca
racter permanent.

pregătirea adunărilor în numeroa
sele instituții cultural-educative din 
județul nostru (Asociația scriitori
lor, filialele din Iași ale Uniunii ar
tiștilor plastici și ai Uniunii compo
zitorilor, Teatrul Național, Opera si 
Filarmonica, precum și de la comi
tetul județean de cultură și artă) 
încit ele să contribuie Ia înră
dăcinarea șl mai adîncă a spiritu
lui partinic revoluționar, la promo
varea fermă a ideologiei partidului 
în toate acțiunile întreprinse de a- 
ceste instituții.

O mare atenție acordăm pregătirii 
temeinice a adunărilor organizați
ilor de partid din școli și facultăți, 
adunări ce vor avea loc în primele 
zile după deschiderea anului școlar 
și universitar. In acest sens, biroul 
comitetului județean de partid a 
hotărît să organizeze la începutul 
lunii septembrie a.c. o instruire spe
cială cu activul de partid din institu
țiile de Jnvățămînt.

Desfășurarea dezbaterilor în orga
nizațiile de partid din județul nos
tru ne îndreptățește să afirmăm de 
pe acum că ele vor conduce la o 
substanțială îmbunătățire a întregii 
activități de formare și dezvoltare 
a conștiinței socialiste a celor ce 
muncesc, potrivit societății socialiste 
multilateral dezvoltate. Vom face tot 
ce depinde de noi pentru realizarea 
acestui țeL

IFAPTUL 
'divers 
! Catastrofa 

' n-a avut loc
S-a Intimplat, zilele trecute, 

in cartierul Turnișor din Sibiu. 
Trccind pe sub podul de cale 
ferată ce traversează șoseaua de 
Alba lulia, o autobasculantă 
avînd drept încărcătură un ex
cavator a lovit foarte puternic 
podul. Șocul, deosebit de dur, a 
provocat deplasarea podului cu 
cincisprezece centimetri. Fără 
să-și dea seama de pericolul pe 
care-1 provocase, conducătorul 
auto a pornit mai departe. Pri
mejdia a fost observată, in 
schimb, de un trecător, Florca 
Alpin. Dindu-și seama că trece
rea oricărui tren peste pod s-ar 
fi putut solda cu o catastrofă, a- 
cesta a trecut la acțiune. Expli- 
cind unui copil de 14 ani — Ma
rius Ianu — in ce constă pri
mejdia, l-a trimis în gara Turni
șor, să anunțe șeful stației, el 

I însuși răminind pe loc, gata să 
oprească orice tren ar fi sosit. 
Intervenția s-a dovedit oportună. 

I Sosit în gară cu citeva minute 
înaintea plecării personalului 
2 051. care urma să circule pe 
ruta Sibiu—Vinț, M.I. a prevenit 

Io catastrofă iminentă. Intrind 
imediat in acțiune, muncitorii 
secției L 4, au reparat in două 

| ore defecțiunea, circulația fiind 
I reluată normal. O reușită pentru 
| care, atît Florea Alpin cit și 

copilul Marius Ianu. merită, cu 
I prisosință, toate laudele.

Cu... cîntec
| Deși este de profesie inginer 

constructor, Mihai Osibov a 
ajuns... organizator de spectacole 
la Casa de cultură a tineretului 
din Iași. In această calitate, el 
a realizat, după cum au constatat 
recent organele de control, o 
întreagă „gamă" de fapte ne- 

I cinstite. Astfel, întocmind acte
de plată fictive pe numele unor 
soliști instrumentiști și vocali 
inexistenți, a reușit, intr-un timp 

I relativ scurt, să „transfere" in 
propriul buzunar 10 820 lei din 
fondurile instituției. Pentru fap- 

Itele sale, urmează să apară in 
curînd la rampa instanței de ju
decată. Reține atenția insă un 

Ialt fapt... de culise. Deși se știa 
că anterior numirii in funcție 
mai avusese la activ o condam
nare pentru delapidare, i s-a în- 

Icredințat totuși minuirea unor 
valori materiale. Este și aceasta 
o problemă „cu cîntec" pe care 

I credem, că organele de anchetă 
o vor elucida.

I îl cunoaș-
■ teți ?
I Se numește Dobrescu Octa- 
Ivian și este de profesie tehni

cian constructor. A lucrat, pină 
nu dc mult, la întreprinderea 
de construcții și proiectări Ba- 

Icău. A lucrat cit a lucrat și, 
intr-o bună zi, a dat bir cu fu- 
giții. Nu înainte însă de a pă- 

Igubi întreprinderea băcăoană 
de 8 963 lei. De atunci, este cău
tat pesîe tot. Dar, ia-i de unde 

Inu-i. Parcă a intrat in pămint.
Mai mult ca sigur insă — fiind 
constructor — s-o fi urcat pe 
undeva, pe vreo schelă. Cei 

Icare-I văd sînt rugați să-1 pof
tească să coboare și să-i amin
tească adresa întreprinderii la 

Icare e debitor : Str. Tineretului 
44 — Bacău. Este așteptat cu 
banii peșin de către întreprin
dere — și nu numai de ea 1

I O adresă 
| pentru 
poștași

De curînd la Oficiul P.T.T.R. 
din Tirgu Jiu s-a expediat suma 
de 1 673 lei pe adresa lui R.R., din 
str. Rahmaninov nr. 2. scara D, 

Iap. 33 sectorul I București. Deci 
o adresă cit se poate de precisă. 
Nu mică le-a fost insă mirarea 

I celor de la oficiu cind, peste 
citva timp, s-au trezit cu man
datul retur și precizarea că in 
Capitală nu există nici o stradă 

Icu numele de Rahmaninov. Iată 
insă că in „Ghidul străzilor mu
nicipiului București", la pagina 

1143, este consemnată strada mai 
sus menționată cu specificația 
că ea se află in sectorul I Bucu
rești, fiind redată și grafic in 
planșa nr. 42 E din același ghid. 
Poștașii din Capitală nu se... a- 
dresează, din cind în cind, a- 
cestei cărți ? Sau „rătăcirea" este 
de altă natură ?

Vizita 
bătrînei... 
ursoaice
IAflați într-o tabără de corturi 

pe malul frumosului lac vulcanic 
Sfinta Ana, elevii Școlii gene

rale de 10 ani nr. 4 din Sfintu 
Gheorghe au avut parte, in- 
tr-una din zile, de o vizită cu 
totul neobișnuită. însoțită de doi 
ursuleți, o ursoaică a sosit în... 
schimb de experiență. „întreve
derea" a decurs fără incidente. 
După ce a mîncat piinea oferită 
de copii, ea a luat un ursuleț sub 
braț și „indemnîndu-l“ pe celă
lalt din spate, a dispărut în pă
dure. In următoarele zile tabă
ra a mai fost vizitată de ciudatul 
musafir încă de erei ori. De fie
care dată, ursoaica s-a comportat 
ca un oaspete civilizat, mulțu- 
mindu-se doar cu ceea ce îi ofe
reau copiii. Intimplarea, cu totul 
ieșită din comun, va rămine, cu 
siguranță, o amintire de neuitat 

pentru elevii din tabără.

Rubrică redactată de t
- Gheorqhe DAVID 

Gheorghe POPESCU 
cu sprijinul corespondenților 

Scînteii".
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pagina economică
Șantierele de irigații în cel de-al doilea semestru

Îmbunătățirea aprovizionării
ADUNĂRILE GENERALE ME SALARIAȚILOR DIN ÎNTREPRINDERI'

TEHNICO-MATERIĂLE
CONDIȚIONEAZĂ REDUCEREA 

TERMENELOR DE EXECDTIE
Amenajările pentru irigații consti- 

tuie cel mai important capitol din 
programul național privind gospodă
rirea rațională a surselor de apă și 
extinderea lucrărilor de Îmbunătățiri 
îfcnciare.

Knul acesta s-a făcut o bună pre
gătire a planului da investiții, prin 
executarea in devans a documenta
țiilor. contractarea și livrarea la ter
men a utilajului de dotare și a celui 
tehnologic, precum și deschiderea la 
timp a finanțării lucrărilor. După cum 
ne arată tov. Ing. Nfcolae Manii. se
cretar general in Departamentul îm
bunătățirilor funciare, departamen
tul s-a preocupat intens și de îmbu
nătățirea activității și organizării șan
tierelor de irigații. în acest sens s-a 
hotărit ca în cadrul sistemelor mari 
să se organizeze mai multe șantiere, 
dar mai mici, care să poată fi cu
prinse mai bine de aparatul tehnic 
existent. S-au luat măsuri ca proiec
tele de execuție să fie verificate de 
constructor înainte de începerea lu
crărilor, pentru eliminarea din prima 
fază a eventualelor neconcordanțe sau 
greșeli. De asemenea, s-au făcut ana
lize pentru îmbunătățirea indicilor de 
exploatare a utilajelor din dotare.

Din analiza efectuată de Departa
mentul îmbunătățirilor funciare re
zultă că din suprafața restantă ce 
110 500 ha., prevăzută a fi dată în 
funcțiune la 30 iunie a.c.. au fost pre
luate de beneficiari peste 104 000 ha. 
iar pe restul suprafeței de circa 6 500 
ha. lucrările sint terminate și, in pre
zent, se efectuează probele generale 
cu apă. Lucrările continuă intens și 
pe celelalte șantiere. în 1971, primul 
an al cincinalului in curs, urmează să 
fie amenajate pentru irigat 175 000 ha. 
Dar din nou, ca și în ceilalți ani, au 
început să se înregistreze unele res
tanțe. Care sint cauzele care deter
mină aceste noi restanțe, ce trebuie 
întreprins pentru a se preintimpina 
situațiile din anii precedenți ?

Executarea la tiirm a lucrărilor 
presupune folosirea cu întreaga capa
citate a utilajelor de pe șantierele de 
amenajări. La departament se afirmă 
că. raportat la planul de amenajări 
pentru irigări, la utilajele terasiere. 
există un deficit de capacitate, ca si 
la screpere și buldozere. Totuși, la 
unele din aceste utilaje, indicii de 
utilizare sint nesatisfăcâtori. Pe lingă 
stagnările datorate defecțiunilor^ și 
lipsei pieselor de schimb, o cauză a 
acestei situații o constituie și folo
sirea incompletă a timpului de lucru 
al unor utilaje. Pe șantierele din 
subordinea Trusturilor de construcții 
pentru îmbunătățiri funciare din Ti
mișoara și Oradea nu se lucrează de
cit intr-un singur schimb, ceea ce face 
ca o mare parte din timp, utilaje de 
mare capacitate și randament să stea 
nefolosite. Aceasta nu face decit să 
ducă la sporirea fictivă a deficitului 
de capacitate.

însă, cele mal multe neajunsuri, 
care duc la răminerea în urmă a lu
crărilor sint determinate de lipsurile 
în aprovizionare. Pe două dintre 
marile șantiere de irigații — Pietro- 
fu— ștefan cel Mare și Gălățui—Că
lărași, după cum ne relata tov. ing. 
Aurel Popa, directorul T.C.I.F.- 
București, executantul acestor lucrări,

-*? întâmpină greutăți la aprovizio
narea cu materiale de construcții.

Pe aceste șantiere, precum și pe 
șantierele Tâtaru din complexul de 
irigații Valea Carasu, există o restan
ță la zi de aproape 220 km tuburi din 
azbociment. Deși fluxul tehnologic de 
execuție necesită acum numai tuburi 
ac diametre mici de 150 $1 200 mm, 
totuși fabricile din Medgidia și Tg. Jiu 
nu respectă sortimentele cerute și li
vrează tuburi de 250 mm. care sint 
mai rentabile. Din această cauză, pe 
șantiere, utilajele nu sint folosite co
respunzător. lucrările nu avansează 
in ritmul dorit. De altfel, la fi
nele semestrului întii, din acest motiv 
Ministerului Industriei Materialelor 
de Construcții i s-a imputat suma de 
1 200 000 de lei. reprezentind daune 
prin stagnarea utilajelor. Necazurile 
pe care le provoacă nerespectarea 
sortimentului cerut in livrarea tubu
rilor din azbociment nu sint cunoscute 
fie ieri sau de azi. ci de mai mult 
timp. De liccarc dată insa. Ministerul 
Industriei Materialelor de Construcții 
a încercat rezolvarea situației prin 
soluții de provizorat, fără a ataca 
fondul problemei. Tot așa s-a pro
cedat și in cazul restanței de 184 km 
tuburi din azbociment, înregistrată 
pe semestrul întii. Din contractele 
nerealizate de fabricile din Tg. Jiu 
și Medgidia, la 7 iulie ministerul a 
anulat cantitatea de 114 km., can
titate care era necesară pe semes
trul întii pentru darea în exploa
tare a capacităților de irigații ră
mase restante din anul trecut A- 
ceastă măsură apare ca un act unila
teral, care, in loc să conducă la înde
plinirea promptă a obligațiilor asu
mate prin contract, reglementează in 
propriul interes restanțele ce au a- 

, părut la finele unei perioade de bi
lanț.

Se întîmpină greutăți și în legătură 
cu livrarea ritmică a altor materiale 
de construcții : cimentul, balastul și 
piesele accesorii pe rețea, situație 
constatată mai ales pe șantierele Pie- 
troiu—Ștefan cel Mare și Găiățui— 
Călărași. în ceea ce privește piesele 
accesorii — jibouri, teuri. coturi. re
ducții și altele, deși problema e ve
che. încă nu există garanția satisfa
cerii in timp util a întregului nece
sar, deoarece in țară numai două uni-

7
tăți. din Ploiești și lași, produc ase
menea piese, dar in cantități insufi
ciente.

Pentru anul viitor sint prevăzute a 
se amenaja in sisteme moderne circa 
150 000 hectare, in perimetrele : Te
rasa Viziru. Terasa Corăbiei. Olt— 
Călmățui, Mostiștea și altele. Cons
truirea lor necesită o puternică bază 
tehnică-materialâ, formată din utila
je de dotare și tehnologice, materiale 
de construcție și accesorii. Asigurarea 
acestora presupune o temeinică co
relare intre posibilitățile de produ
cere ,și livrare ale industriei cu ter
menele de punere în operă .și cele de 
dare în funcțiune a capacităților pla
nificate. De aici necesitatea ca execu
ția propriu-zisă să fie însoțită de o 
judicioasă pregătire a investițiilor. 
Care este stadiul acestor pregătiri ? 
La departament există o preocupare 
deosebită pentru asigurarea din timp 
a documentației tehnice, care să per
mită mai buna organizare a șantiere
lor, cit și pentru întocmirea unui plan 
de aprovizionare tehnico-materiala 
concret și precis. După cum ne arăta 
tov. ing. loan Zamfir, director tehnic 
in Departament, din cele 34 de lucrări 
noi din lista de titluri nominalizată 
pentru 1972, studiile tehnico-ecor.omi- 
ce sint elaborate in totalitate — 16 do
cumentații sint aprobate, Iar alte 11 se 
află la organele de avizare. Din gra
ficul întocmit rezultă că, piuă la 30 
septembrie, se vor elabora toate pro
iectele de execuție. Deocamdată 
mai ridică unele probleme în legă
tură cu contractarea anumitor uti
laje și materiale, probleme care tre
buie să-și găsească o rezolvare ur
gentă.

De buna desfășurare a lucrărilor de 
irigații este răspunzător nu numai 
Departamentul îmbunătățirilor fun
ciare, ca organ titular de investiții, 
ci toate forurile care, intr-un fel sau 
altul, trebuie să-și dea concursul la 
asigurarea condițiilor tehnico-mate- 
riale. De aici apare necesitatea coor
donării perfecte a activității pe linia 
aprovizionării, dotării tehnice, asigu
rării pieselor de schimb, în vederea 
realizării in cele mai bune condiții 
și la timp a lucrărilor de Irigații.

Ing. Aurel PAPADIUC

Succese ale minerilor 
din Munții Apuseni

ALBA IULIA (Coresponden
tul „Scinteii" Ștefan Dinică). 
întreprinderea minieră din Ba
ia de Arieș, care coordonează 
activitatea exploatărilor din 
Zlatna, Roșia Montană, Baia 
le Arieș și altele, a înregistrat 
In ultimii ani însemnate reali
zări. Planul producției globale 
și marfă a fost îndeplinit pe 
primele 7 luni a.c. in proporție 
de 104,5 la sută. Un volum im
portant din producția supli

mentară realizată s-a obținut 
pe seama creșterii randamentu
lui in subteran. în perioada a- 
niintită, productivitatea muncii 
a sporit față de prevederi cu 
6,2 la sută. Modernizarea și 
mecanizarea muncii în subte
ran cunosc, de asemenea, o 
continuă dezvoltare. La rinduJ 
el, salina Ocna Mureș a dat 
peste plan, pinâ acum, peste 
8 500 tone sare.

B Q s H □ □ a
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mașinilor și utilajelor, s-au prevăzut, 
bineînțeles, și măsuri corespunzătoa
re. Este suficient să amintim in acest 
sens că, potrivit planului cincinal. în 
1975 nu mai puțin de 60 la sută din 
producția construcțiilor de mașini se 
va realiza pe seama produselor noi. 
Se preconizează de asemenea o con
centrare a celor mai bune cadre de 
concepție și execuție pentru ridica
rea continuă a nivelului tehnic al 
unui nomenclator de produse Dre- 
văzute la export în vederea menți
nerii competitivității acestora pe 
plan mondial. Se prevede deci o lăr
gire a schimburilor și a acțiunilor 
de cooperare in acest domeniu, ur- 
mînd să crească atit importul cit si 
exportul de instalații, mașini și uti
laje-

Nu ne propunem și nici nu ar fi 
posibil să producem totul in țară. 
Creșterea importului nostru de ma
șini și utilaje este însă strins legată 
de preocuparea tuturor factorilor j
pentru creșterea corespunzătoare a 
exportului de asemenea produse, de 
* găsi formele cele mai potrivite de 
«chimburi, de cooperare, astfel incit i
«ă încheiem cu partenerii noștri 
operații reciproc avantajoase.

Rezultă deci că prima datorie a 
oricărui conducător de unitate este 
ea. atunci când solicită la import in
stalații, mașini, utilaje, materii pri
me sau alte produse din import, să | 
se întrebe cu ce plătește parteneru
lui străin, dacă unitatea pe care o 
conduce s-a străduit sâ realizeze un 
export echivalent. De asemenea, este 
obligația fiecărui conducător de uni
tate, a fiecărui proiectant ca, atunci 
cind introduce in proiect un utilaj, 
să se gândească de unde și în ce con
diții U procură, să-și facă toate cal
culele necesare, astfel incit să alea
gă varianta cea mai avantajoasă pen
tru economia națională.

Sînt încă unele domenii în care, 
tfefi avem un potențial tehnic ridicat, i

HECQBSBB
deci condiții foarte bune pentru fabri
carea în țară, se apelează cu mul
tă ușurință la import. Dacă ne 
referim numai la industria chi
mică cu multiplele sale subramuri 
constatăm că, deși avem o bază 
de cercetare puternică, specialiști cu 
experiență, cu toate că in acest do
meniu am obținut unele realizări im
portante. se apelează încă mult la 
importul de instalații complexe, plă- 
tindu-se nu numai utilajele, ci și va
loarea tehnologiei, licenței, asistența 
tehnica etc., care majorează cu sume
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RĂSPUNDERE 
MUNCITOREASCĂ

pentru bunul mers 
al întreprinderii
Am ascultat la Combinatul de indu

strializare a lemnului Pipera, împreună cu 
reprezentanții celor peste 3 000 de salariaț.i 
ai unității, darea de seamă prezentată de 
ing. Aurel Rizca, președintele comitetului 
de direcție. Ceea ce am reținut din analiza 
tăcută asupra activității întreprinderii a fost 
faptul că, dincolo de rezultatele pozitive 
obținute in primul semestru — planul pro
ducției globale a fost îndeplinit in pro
porție de 101,2 la sută, cel al producției marfă 
in proporție de 101,1 la sută, iar la beneficii 
s-au realizat circa 2 milioane lei suplimentar 
— darea de seamă a etalat un pronunțat 
spirit critic și autocritic, prezentind pe 
larg neajunsurile care s-au manifestat in
tr-un sector sau altul, precizind răspunde
rile și măsurile care se impun, subliniind 
că este de datoria fiecărui muncitor, a fie
cărui salariat să se 
angajeze din plin cu 
toate forțele pentru 
a realiza exemolar 
sarcinile de produc
ție. De fapt. in. întrea
ga desfășurare a adu
nării generale s-a 
desprins dorința sin
ceră de autodepașire.
hotărîrea fiecăruia de a nu precu
peți nimic, de a participa cu în
treaga pricepere și energie la efor
tul creator al colectivului, pentru a 
duce pe mai departe tradiția rezultatelor 
de prestigiu, așa cum stă bine unui colectiv 
deținător, de doi ani, al titlului de fruntaș 
pe țară in întrecerea socialistă.

— îmi place să mă mindresc cu între
prinderea noastră. cu rezultatele muncii 
noastre, spunea Vasilc Pătru, muncitor la 
fabrica de mobilă, dar să nu uităm că în 
fiecare zi putem să muncim mai bine decit 
in ziua precedentă. Mă gindesc la rezervele 
care extetă în uzină în domeniul reducerii 
cheltuielilor materiale, creșterii productivi
tății rhuncii, pentru a căror valorificare tre
buie să antrenăm intreaga masă a salaria- 
ților. să ridicăm nivelul conștiinței și răs
punderii lor în gospodărirea întreprin
derii.

S-au scos în evidență o serie de cauze 
care duc uneori la ingreunarea activității 
productive, intre care s-a insistat asupra 
lipsei unei bune conlucrări a serviciilor, 
lipsei de operativitate in luarea unor deci
zii, organizării necorespunzătoare a produc
ției in unele secții.

— îndeplinirea planului in combinatul 
nostru nu mai constituie o problemă, spu
nea ing. Gheorghe Ciorujâ, director tehnic 
energo-mecanic. Trebuie să ne schimbăm 
optica și să analizăm cum il îndeplinim, cu 
ce ritmicitate. Se cuvine să acordăm mai 
multă atenție întreținerii și exploatării ra
ționale a utilajelor, să nu admitem, sub nici 
un motiv, incălcarea normelor tehnice de 
exploatare. Pentru aceasta trebuie să ac
ționăm nu sporadic, prin măsuri aproxima
tive, ci în permanență și pe multiple pla
nuri, fixind responsabilități precise la fie
care nivel.

Nici un moment vorbitorii nu ati lăsat 
impresia că prin critica sinceră, deschisă 
pe care au făcut-o unor stări de lucruri ne
corespunzătoare, ar diminua coeziunea co
lectivului. Dimpotrivă, ei au subliniat in 
mod convingător că este o datorie elemen
tară a fiecărui salariat ca în dubla sa ca
litate, de proprietar și de producător, să 
manifeste exigență și fermitate față de 
neajunsuri, să dovedească o înaltă răspun
dere atit față de propria muncă, cit și pen

însemnări de la C.I.L. Pipera

tru bunul mers al treburilor generale ale 
colectivului. Nu inlimplător, in luările de 
cuvint au revenit ideile și tezele mobiliza
toare cuprinse in expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la Consfătuirea de luciu 
privind problemele muncii politico-ideolo- 
gice, subliniindu-se că nu este suficientă 
numai o înțelegere a prețioaselor indicații, 
ci trebuie să se treacă neîntârziat, cu toata 
energia la aplicarea lor în practică.

— Nu o dată, muncitorii, tehnicienii între
prinderii noastre au dovedit că. atunci cinci 
se manifestă încredere in capacitatea lor 
creatoare, sint in măsură să realizeze lu
cruri minunate, arăta muncitorul Vasile Ța- 
tomir. Mă gindesc numai la cele 10 utilaje 
realizate prin autodotare în atelierul nostru 
mecanic, la zecile de piese și subansamble 
realizate in aceleași condiții. Asa am reușit 

să reducem o bună 
parte din cheltuie
lile valutare și să ne 
asigurăm la timp u- 
tilaiele de care a- 
vem nevoie. Din 
perspectiva unor a- 
semenea realizări, ca 
și în lumina indica
țiilor prețioase cu

prinse în recenta expunere a secretarului 
general al partidului, trebuie să facem din 
plin dovada priceperii și capacității noastre 
creatoare, să ne bazăm mai mult pe forțele 
proprii in rezolvarea oricărei sarcini pe 
care partidul ne-o pune in față.

In aceeași ordine a reținut atenția critica 
severă pe care au făcut-o unii salariați. 
printre care și maistrul Mihai Udrca, comi
tetului de direcție pentru lipsa de atenție cu 
care au fost tratate unele din propunerile 
de inovații și raționalizări făcute de către 
muncitori. Nu este admisibil ca o idee no
vatoare să fie neglijată, să fie trecută cu 
vederea, fără să se dea un răspuns Opera
tiv și convingător, fără să se caute, posibi
lități de aplicare în practică.

Numeroase și categorice au fost interven
țiile in discuție care s-au axat pe necesita
tea întăririi muncii de educație in rindul 
muncitorilor, ridicării nivelului pregătirii 
ideologice. „Trebuie să fim intransigenți cu 
cei care fac o treabă de mintuială, cu cei 
care acumulează absențe nemotivate — sub
linia Vasile Pătru. Pierderea a circa 20 000 
ore om prin absențe nemotivate, în ciuda 
faptului că astăzi unitatea noastră are unul 
din cei mai inalți indici de utilizare a fon
dului de timp maxim disponibil din econo
mie. trebuie sâ constituie pentru noi toți un 
serios semnal de alarmă. Să nu așteptăm o 
nouă ședință în care să aflăm că se menține 
un mare număr de absențe, ci să acționăm 
hotărit, atit pe linie educativă, cit și admi
nistrativă și sâ punem capăt oricărui act de 
indisciplină în producție”.

Pe fondul unor asemenea dezbateri des
fășurate in spirit combativ, constructiv, sur
prinde insă lipsa din discuții a analizei 
profunde a situației financiare a întreprin
derii. Or. în acest domeniu, realizările de 
pină acum puteau sâ fie superioare dacă 
ținem seama de sarcina ridicării mai ra
pide a eficienței economice, de posibilită
țile existente in unitățile combinatului, de 
angajamentele pe care colectivul și le-a a- 
sumat pentru acest an.

Dan CONSTANTIN 
Adrian A. POPESCU

□ a a h ti a s

CONTRASTE

Nici după 200

de adrese
Din toamna anului 

trecut și pinâ in pre
zent, conducerea Com
binatului de celuloză 
și hirtie din Suceava 
a expediat către Mi
nisterul Industriei U- 
șoare. Ministerul 
dustriei Lemnului 
Inspectoratul pentru 
controlul calității pro
duselor aproape 
de adrese, prin 
solicita să fie 
măsuri Dentru a de
termina unitățile
D.C.A. din țară să sor
teze deșeurile de saci 
de hirtie ce sint livra
te acestei unități. Din 
comoditate, unitățile 
D.C.A. trimit anual cir
ca 7 000 tone din de- 
șeul amintit in ames
tec cu peste 10 la sută 
alte impurități : polie
tilenă, bitum, ciment, 
substanțe minerale 
ele.

Introducerea acestor 
impurități in procesul 
de fabricație nu poate

In-
si

200
care 

lu-ite

fi. evitată șl. astfel, nil 
numai că uneori are de 
suferit calitatea hâr
tiei, dar mineralele 
respective duc și la 
erodarea utilajelor, 
scoțindu-le prematur 
din uz. Pe această 
temă. Ministerul In
dustriei Ușoare a or
ganizat la Suceava șl 
un schimb de experi
ență. Dar lată câ nici 
pină acum problema 
sortării deșeurilor res
pective nu a fost re
zolvată. De unde se 
vede treaba că cei de 
la D.C.A. au tratat cele 
aproximativ 200 de a- 
drese îndreptățite aie 
unității sucevene tot 
ca... niște deșeuri. Râ- 
mîne de neînțeles de 
ce nici unul din orga
nele, mai sus amintite, 
în virtutea atribuțiilor 
ce le revin prin lege, 
nu trezesc la realitate 
pe prea vitejii perse- 
verenți In... indiferen
ța de la D.C.A. :

Nu zice hop...

pină nu auzi

cum bat suveicile
Nu demult, la țesăto

ria „Teleormanul" din 
Roșiorii de Vede, ju
dețul Teleorman, a fost 
dată in producție, îna
inte de termen, o hală 
cu 240 de războaie au
tomate. Tocmai cind 
iși făcea socotelile că 
va obține un important 
metraj peste plan, con
ducerea țesătoriei s-a 
trezit că îi lipsesc 314 
suveici și 13 500 cane- 
te. Aleargă in stingă, 
strigă in dreapta, dar 
pină să fie auzită, nu 
puține războaie stau 
în repaus forțat. Și 
stau cu prețul ne
reali zării a multor mii 
de mp de țesături pe 
zi. La Ministerul In
dustriei Ușoare se afir-

mă că, fiind prea mo
derne războaiele insta
late la țesătoria „Te
leormanul", fabrica 
„Ambalajul" din Timi
șoara nu produce su
veici în- cantități 
$i de .calitate sa
tisfăcătoare. La rîn
dul ei. cooperativa 
„Victoria44 din Tășnad, 
județul Satu-Mare, * 
răspuns că deocamda
tă nu dispune de atîtea 
raosorele cit are nevoie 
țesătoria din Roșiori. 
Acestea fiind zise, nu 
ne rămâne decit să pa
rafrazăm dictonul 
popular : chiar și cind 
e vorba de războaie, 
nu-i bine să zici hop, 
pină nu auzi cum bat 
suveicile.

Falșii grădinari

sint buni de plată

Nu trebuie omis nici faptul că 
unele din instalațiile importate cu 
eforturi financiare mari nu au atins 
parametrii proiectați vreme îndelun
gată, provocind pagube economiei na
ționale. Subliniind citeva din impli
cațiile ce pot avea loc asupra econo
miei, nu înseamnă că opinez pentru 
a realiza toate instalațiile tehnolo
gice în țară. în acest domeniu va 
trebui să Împletim și să comple
tăm experiența și posibilitățile noa
stre în anumite domenii, cu cele 
ale partenerilor noștri externi, să

blemă de conștiință (politică, etică, 
profesională), domeniu in care trebuie 
incă muncit pe linia educației comu
niste.

Există o altă categorie de mașini 
și utilaje speciale și specializate, pen
tru care fiecare unitate constructoare 
de mașini are posibilitatea să și le 
realizeze prin autoutilare, ținînd sea
ma de nivelul de dotare actual al în
treprinderilor noastre. Unele realizări 
deosebit de valoroase, cum ar fi liniile 
agregat pentru blocul motor de la Uzi
na de tractoare și uzina „Steagul roșu*'

AUTOUTILAREA
importante valoarea instalației. Unii . 
beneficiari de investiții — probabil, 
pentru a avea cit mai puțină grijă in 
perioada realizării obiectivului — 
preferă să primească intreaga insta- . 
lație din import — dacă se poate „la 
cheie44 — chiar dacă avem experien
ță și condiții de execuție în țară. în 
asemenea cazuri se ajunge să se im
porte in complexul instalației și 
pompe, compresoare, elemente de 
automatizare. diferite aparate de 
măsură și control etc., care se execută 
in producția de eerie în țară la un 
nivel tehnic corespunzător și pentru 
care avem capacități suficiente. Este 
bine să se știe că, in general, efortul 
de investiții făcut de economie pen- | 
tru o instalație procurată in între
gime din import este mai ridicat de- i
cit în cazul ci nd s-ar realiza in i
țară. Trebuie reținut și dezavantajul 
că, deși aparent se oferă termene mai 
scurte de obținere a utilajelor, atunci | 
cind apar întârzieri în livrare 
nu se poate acționa prin măsuri in
terne, ceea ce duce la nerespec- • 
tarea termenului de punere în func
țiune. Și asemenea cazuri am avut, 1

încheiem acțiuni de cooperare pen
tru realizarea in comun a anumitor 
instalații, astfel incit operațiile să 
fie reciproc avantajoase. în acest fel 
va exista mai multă răspundere atit 
din partea beneficiarului, cit și a 
furnizorului, atit in respectarea ter
menului, cit și in realizarea parame
trilor proiectați.

încurajarea practicii unor benefi
ciari de a solicita numai instalații 
complete din import, chiar in do
menii in care avem condiții bune 
în țară, este dăunătoare nu nu; 
mai pentru economia națională, ci 
chiar pentru specialiștii noștri din 
domeniile respective. Prin aceasta, 
cercetătorii și proiectanții noștri nu 
numai că nu sint stimulați în a-și 
perfecționa calificarea, in a se docu
menta, pentru a pătrunde tot mai 
mult în tainele domeniului in care 
activează, pentru a crea noi tehno
logii, noi utilaje și instalații, ci dim
potrivă determină o anumită pasi
vitate șl dezinteres, ceea ce duce, 
bineînțeles, la o răminere în urmă 
în domeniile respective. Evident că 
aceasta este înainte de toate o pro-

din Brașov, agregatul pentru prelucra
rea fremelor și bielelor de la pompele 
de noroi pentru foraj la uzina „1 
Mai“-Ploiești, pentru a enumera nu
mai citeva, sau expozițiile recente 
organizate de Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini, Ministerul 
Construcțiilor Industriale și Ministe
rul Industriei Ușoare cu mașini și 
utilaje realizate prin autoutilare, au 
demonstrat din plin ce posibilități 
mari au intreprinderile noastre in 
acest domeniu.

Trebuie sâ spunem insă că sint 
incă întreprinderi care mai solicită 
utilaje de acest fel din import, fără 
sâ se gindească la folosirea capacită
ții creatoare a numărului mare de 
ingineri, tehnicieni și muncitori de 
înaltă calificare, specialiști care 
ar putea să-și aducă o contribu
ție substanțială în realizarea aces
tor utilaje, chiar în întreprinderea 
respectivă. îmi amintesc că în urmă 
cu cițiva ani uzinei „23 August" îi 
era necesară o mașină de călit arbori 
cotiți prin curenți de înaltă frecvența 
care — susțineau unii specialiști —

I nu putea fi procurată decit de la o 
anumită firmă occidentală si necesita 
un volum important de fonduri va
lutare. Intrucit termenul oferit de 
furnizorul străin era foarte lung, s-a 
luat măsura de a fi realizată în 
uzină, astfel că aceasta a fost execu
tată prin autoutilare numai în citeva 
luni și a costat mult mai ieftin. Din 
păcate însă, acest succes și altele ob
ținute de sus-numita uzină in a- 
cest domeniu nu a declanșat o acțiu
ne de amploare pentru fabricarea in 
întreprindere a unui număr mare de 
asemenea utilaje specifice, ținind 
seama de potențialul și capacitatea 
tehnică a acestei mari unități indus
triale.

De aceea, fiecărui comitet de direc
ție îi revine datoria să analizeze cum 
decurge acțiunea de autoutilare, ce 
utilaje s-au realizat in acest mod in 
întreprindere, cîți ingineri lucrează 
in unitatea respectivă și cîți din a- 
ceștia nu au mai proiectat și conceput 
nimic după terminarea facultății. Tn- 
tr-un cuvint, să-și pună întrebarea 
fiecare dacă modul cum sint folosiți 
inginerii din uzină contribuie la ridi
carea nivelului lor de calificare pro- 

j fesională.
Sarcina de a folosi în mai mare 

măsură forțele proprii de cercetare 
tehnică pe care conducerea partidului 
o pune în fața tuturor comuniștilor, 
tuturor lucrătorilor din economie, este 
deosebit de importantă. Pentru înde
plinirea ei, este de datoria conducăto
rilor unităților economice, din centra
le, întreprinderi, institute de cercetări 
și proiectări de a manifesta o atitudi
ne mai intransigentă față de cei care 
apelează cu ușurință la Import, de a 
desfășura o largă muncă de educație 
in rindul salariaților, de a convinge 
colectivele respective că au capaci
tate profesională, că dispun de forțe 
suficiente și posibilități intelectuale 
pentru a realiza în țară mai multe 
instalații, mașini și utilaje de înalt 
nivel tehnic, pentru a sprijini cit 
mai activ, mai angajant, procesul 
de dezvoltare și modernizare a ba
zei tehnice a economiei naționale în 
actualul cincinal. __

Legumele sînt plan
te pretențioase : cer un 
teren bun, care sâ fie 
pregătit grădinăreșie. 
Și cind spui „grădină- 
rește" te gindești la 
un pămint mărunțit și 
îngrășat, fără urmă de 
buruieni. La cooperati
va agricolă „înainte" 
din Siliștea Crucii, ju
dețul Dolj, cei însărci
nați cu conducerea tre
burilor obștești — con
siliul de conducere — 
și cu aplicarea măsu
rilor agrotehnice — 
specialiștii — n-au ți
nut seama de cerințe-' 
le amintite mai sus. 
Ba mai mult. Au cul
tivat legumele sau mai 
bine zis au încercat sâ 
le cultive contrar ce
rințelor. Să fi vrut să 
demonstreze că legu
micultura poate fi fă

cută și altfel ? Și 
cum au procedat, 
șiile in suprafață 
peste 20 hectare 
fost amplasate pe 
teren infestat de buru
ieni și prost pregătit. 
Buruienile, la întrecere 
cu roșiile, au ieșit în
vingătoare. Tot așa s-a 
intimplat și cu usturo
iul. iar mazărea culti
vată in terenuri ne
corespunzătoare a dat 
o producție extrem de 
mică. Poate că. in a- 
cest caz, s-a învățat că 
nu se poate trece peste 
anumite cerințe ale 
plantelor. Dar cei care 
caută să facă „expe
riențe" pe asemenea 
suprafețe, ar trebui să 
fie buni de plată. O 
demonstrație este ne
cesară 1

iată 
Ro

de 
au 
un

De-ar putea plantele

să vorbească
Centrul de avertiza

re Caracal, județul 
Olt, înștiințează pe
riodic unitățile agrico
le despre stadiul umi
dității solului, 1 
cind momentul Irigă
rii culturilor și 
mele de apâ necesare. 
Numai că unele uni
tăți din cadrul siste
melor de irigație Olt, 
Olteț, Caracal și in 
mod deosebit cele din 
sistemul Stoenești — 
Vișina nu țin seama de 
indicațiile date de spe
cialiștii centrului de 
avertizare. Deficitul de 
apă înregistrat zile 
de-a rindul a fost des
tul de mare, de unde 
și necesitatea imperi
oasă a udărilor. Dar 
degeaba. Consiliile de 
conducere și specialiș
tii din acest» unități

indi-

nor-

agricole neglijează 
faptul că plantele au 
nevoie de apă. Agre
gatele de aspersiune 
sint ținute la umbră, 
iar plantele se perpe
lesc la soare. în ziua 
de 26 iulie, la coope
rativa agricolă Băbî- 
ciu, bunăoară, din cele 
50 de agregate de as
persiune existente în 
unitate, au funcționat 
numai două. Situația 
este asemănătoare și 
la Scărișoara, Jieni și 
Ipotești. Nici culturi
lor succesive nu li se 
dă 'mai mare atenție. 
Dacă plantele nu pot 
să vorbească, cine poa
te să tragă la răspun
dere pentru indiferen
ta de care dau dovadă 
conducerile acestor u- 
nitățl ?
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Alcf. oamenii șl pădurea au urcat 
fnină in mină țn baladă.

Aici, intr-o răscruce a timpului, un 
bfiri inspirat a murmurat pentru intiia 
oard. infiorindu-se poale și el <Jc potri
virea oeniald o vorbelor cu ecou tâcut 
in itciurt : „Pe-un picior dc ploi / 
J’c-o pură de rai...*

tot aici, din cine știe ce adincd 
derere, a izbucnit aMfuri stripâtul — 
blestem . „Foaie verde și-un duddu / 
Ce n-a tăcut dumnezeu / Pdmlnft/l 
cu-nruietoare / Șd-l denrut eu cind md 
doare...*

In nlrlmul de lcpcndd și istorie al 
T'ranc.-i, cu ane modeste în amiaza ve
rii — Futna, Zăbala. Milcovul — uredm 
pînd la Birsești. ținta călătoriei. Așeza
re alcătuită din neamul de feciori al 
Vrîncioaiei, străjuită de un monument 
de piatră, pe o culme, ridicat spre 
ci»vv rea celui care a /ost Ștefan cel 
Mare.

Pătrundem 1n Birsesti rememorlnd no
tația riguroasă r sociologului de acum 
p?=te treizeci de ani in lucrarea : „Bir
sești. Un sat răzășesc din Nordul Vrancei". 
Biblioteca dc Sociologie, Etică și Politică. 
București 1943 :

„Birseștii nu lasă Impresia unul sat 
vesel. Casele au crescut șl s-an grămădit 
mult uncie intr-altele. Iar grădinile, asa 
strimte cum au rămas, nu-și ingăduirsc a 
adăposti decit puțini pomi care sâ aștear
nă putină umbră peste dogoarea satului.» 
Te o întindere de aproape 1 km* sint în
grămădite unele intr-altele 286 locuințe 
despărțite dc uliii șerpnite, atit do înguste 
uneori incit abia frece un car cu fin..."

..Ceea ce domină viata satului (Birsesti 
n.n.) este dezechilibrul economic — mai 
scria sociologul de scum trei decenii. Este 
un moment psihologic interesant refrenul 
ce se aude prea des pe airi: ..trăim greu, 
sintem săraci-. Pămint puțin. Imburâfăflt. 
Aratul — cu pluguri primitive. Multora 
nu le ajunge ..păpușoiul" pină la recolfa 
viitoare, trebuind să-I cumpere uneori 
chiar dună Crăciun... Lipsa de pămint. 
vile puține, lipsa altor mijloace de frai 
fac ca via(a celor mal mnlti oameni de 
aici sâ fie strimtorafă... (I din 5 gospodă
rii au un buget deficitar)**.

Dar oare numai Birseștilor li se potrivea 
acest tablou al unei triste și crude reali
tăți ? Cite alte sute și sute de așezări, din 
creierul munților sau din inima fierbinte 
a Bărăganului, nu-și duceau aceeași exis
tență. intr-o lume a sărăciei și mizeriei, 
cu piinea — mai exact : cu mămăFga — 
amară de sudoarea cu care era trudiră pe 
moșia boierului, in pădurea boierului. în 
cariera de piatră a boierului. în mina de 
sare a boîesulul ? Birsestli erau doar un 
fragment în această vastă frescă a mize
riei, la care o orînduire nedreaptă și po
trivnică omului de rind condamnase mili
oane de oameni.

Cercetătorului pasionat de viața acestui 
colt de tară i-au trebuit atunci douăspre
zece ore să străbată cri 52 kilometri citi 
sint intre Focșani și Birsesti. Cum i s-a 
Înfățișat acest drum ? Niște poteci dc 
munte pentru caii răbdători și rezistenți 
care-i purtau pe oameni la cele două iar
maroace anuale de la Vidra. Mai rar la 
Focșani „pentru că prea departe se lungea 
calea...". Și mai rar la Tecuci sau Panciu, 
„doar atonei cind omul era minat de cite 
un proces sau mai știu ce altă nevoie...**.

Azi ? Sociologul care s-ar abate pe aici 
ar avea de consemnat înainte de toate 
noua condiție economică a omului asup~a 
căreia și-au pus amprenta relațiile noi so
ciale, făurite de partid, din viata colecti
vității. Această condiție și-a găsit cea mai 
grăitoare expresie si lapidarul răspuns pe 
care l-a dat un localnic reporterului la în
trebarea : „Cum trăiți astăzi ?“. „Ca toți 
oamenii. Din zi in zi mai bine".

...Asfaltul fierbinte urcă pină la\ Birsesti 
și dincolo de Birsești. Sutele de kilometri 
de șosele tăiate in acești ani în Vrancea
— ca, de altfel, in atitea alte locuri altă
dată lăsate in voia „naturalei nepăsări" — 
cei peste 500 kilometri cit reprezintă arte
rele autoforestiere au însemnat nu numai 
o izbindă împotriva steiurilor muntoase, 
dar și împotriva unor stări de lucruri în
țepenite. Alături de magistralele luminii, 
ele s-au constituit drept avanposturi du
rabile ale civilizației socialiste.

Sintem în crucea amiezii șl văzduhul 
așezării dintre munți — cu meri arcuițl 
prin grădini, cu varul alb al caselor — 
vibrează.

— Se lucrează Ia centrul de fabricat 
lâdițe — ne lămurește cineva. Ș-apoi merg 
in plin și cele două gatere...

Birseștii au deja primul nucleu indus
trial. Cincizeci de localnici și-au schimbat 
condiția tradițională de cioban, de agri
cultor pe fișiile spînzurate Intre văile re
pezi, de cojocar sau lemnar, și inaugurea
ză astfel, primii în familii, noi profesii, cu 
o caracteristică industrială. Alături de ei 
alte citeva sute pot fi întilniți in acțiunea 
de mari proporții a Împăduririi Vrancei
— in cincinalul trecut aproape zece mii de 
hectare de munte dezgolit de exploatarea 
sălbatică din trecut au fost acoperite cu 
puieți de brad, pin — și, bineînțeles în 
munca tenace, bărbătească, plină de ero
ism a plămădirii noilor artere de circula
ție. Masivii de piatră sint străpunși, îm
blânziți, puși să lucreze pentru om. Așadar 
șî această așezare montană, legănată de 
secole in legende, loc unde plugul de lemn 
a supraviețuit pină mai încoace in timp — 
de peste două decenii devenind insă obiect 
de muzeu — aduce contribuția sa In cir
cuitul celor peste un milion de brațe de 
muncă ce vor spori in acest cincinal ar
mata muncitoare a țării.

Pe o casă mai veche, cu virf ascuțit. îl 
aflăm pe Vasile Cojocaru. Scoate cu in- 
deminare șindrila Înnegrită și așează la 
loc alta, nouă.

— Cit a ținut ?
— Păi. dacă eu am 73 de ani, înseamnă 

că șindrila a împlinit și ea 40. A imbâtri- 
nit mai repede decit mine.

Vasile Cojocaru face parte din vita ce
lei mai vechi familii din Birsești. Pină de 
< urind exista chiar o uliță a Cojocărești- 
lor.

— Ciți copii al, moș Vasile ?
— Șapte. Ciți ai Vrîncioaiei Tudora. Si 

treisprezece nepoți.
— Nepoții mai poartă gumari ?
Vasile Cojocaru pare amuzat de între

bare.
— Păi, cum asta ? Că-s luxoși azi I
în urmă cu peste treizeci de ani, socio

logul nota că „gumarii** — niște încălțări 
modeste, din cauciuc, un fel de teniși — 
erau purtați și la muncă și in ziua de 
sărbătoare. Ca și opinca de altfeL

— Că-s luxoși nu-mi pare rău — adau
gă Vasile Cojocaru. Eu Insă, din cind in 
cind. tot le arăt nepoților niște gumari 
vechi. De ce ? Păi să nu le treacă cumva 
pnn gir.d că viața, numai așa, ca azi, a 
fost, a curs...

„Primăvara, în timpul muncilor agrico
le, hrana aici o formează borșul de buru
ieni : urzici, știr, lobodă, bureți sau fier
tură de fasole acrită cu fructe verzi...* 
reținem din cercetarea sociologică.

— De cind n-ai mai mincat borș cu știr, 
moș Vasile ?

Interlocutorul nostru ad-hoc ride nestin- 
gberit

— Rar, așa. dteodată, mal fac ! Să nu 
uit nici eu. Dar nu scrie asta că mă ride 
cine aude.

„Piinea se consumă in cazuri rare : po
meni, masă de nuntă, de mort... Zahărul 
ae consumă in cantitate extrem de mică..."

— Piine de cind n-ai mai mincat, moș 
Vasile ?

— De azi.
— înainte ?

— Nu vă mint. Eu eram un fel de bru
tar. Șl mă rog. ca brutar... Ceilalți Insă 
din Birsești — dar parcă numai el ? — 
rar de lot aveau piinea pe masă. Cind se 
indurau să cheltuiască un leu, acolo. Ori
cum. numai să-și astimperc pofta...

Deci, pline doar dc... poftă. Zl-i asta ce
lui tinâr, din Birsești și-o să vezi ce ochi 
face 1

— Zahăr ?
— Păi ce. lipsește zahărul la cineva 7 

Tot omul are in casă.
Vasile Cojocaru rostește vorbele acestea 

cu siguranța omului care polemizează 
parcă cu o altă viață, trăită in parte și 
dc dinsul. Viață in care înaintașii Iul s-au 
zbătut și răzbit cu greu. Era timpul in 
care statisticile vremii notau că și in a- 
ccastă așezare de munte din inima Vrancei, 

BiRSEȘTIi

VRANCEI
în urmă cu trei decenii

și în anii aceștia

® Constatările unei vechi anchete sociologice
confruntate cu realitățile actuale ale satului

e Integrarea Vrancei în dezvoltarea armonioasă
a

care dominau în trecut aceste locuri
„dezechilibrul

economic7
țării a înlăturat înapoierea și

oamenii „nu aveau puterea să cumpere de- 
cit „buiaua“ cu care înroșeau borșul de 
urzici, de știr, de verzături !“ Deschidem 
aici o paranteză despre lealitatea contem
porană : Anual, in noul și impunătorul 
edificiu din Birsești, care se cheamă ma
gazinul universal, se vind mărfuri in va
loare de aproape trei milioane lei. Se 
vinde, desigur, și „buia**, dar prioritățile 
s-au inversat, gospodinele fiind obișnuite 
cu piinea și cu uleiul, cu zahărul și maca
roanele, cu orezul și felurite alte mărfuri. 
,.Toate astea le avem cit ne trebuie — 
il completa cineva pe Vasile Cojocaru. 
Oamenii caută acum îndeosebi mobila și 
televizorul**. Am notat remarca drept un 
semnal pentru cei indrituiți să satisfacă sn 
mai bună măsură cererile cumpărătorilor 
birseșteni.

Pe vremuri, moș Macovei Cojocaru, vă
rul interlocutorului nostru, Vasile Cojocaru, 
spunea sociologului : „O dată dovedea pă- 
mintul pe lume ; azi dovedește lumea pe 
pămint".

Procesul „imbucătățirii** pămîntului, în 
fapt procesul pauperizării, al mizeriei — 
stare de impas fără vreo ieșire in cadrul 
realităților capitaliste — ne este sugerat 
aici, in spusa lui Macovei Cojocaru, cu 
o cutremurătoare putere de sugestie. 
„Trăim greu, sintem săraci...**. Refren ne
cunoscut de generația care a crescut in 
Birsești în acest răstimp, ai cărei ..atomi 
marcați** sint amplele prefaceri socialiste. 
Generație care a durat aici, la izvoarele 
de geneză ale Mioriței, 425 case noi. în 
numai două decenii. în fapt, aproape 
toate cele 1 365 suflete — Birsești! n-a cu
noscut in anii noștri vreun deficit demo
grafic — locuiesc in case noi, cu temelii 
de beton, cu trei, cinci și șapte camere. 
„Cine mai construiește două pe sală ? — 
ne spune un locuitor al satului. Gospoda
rul are azi camere separate pentru copii, 
bucătării de vară despărțite de corpul de 
casă**. (..La locuitorii mai nevoiași — re
ținem din notația sociologului — una din 
ele (e vorba de cele două camere pe sală 
cum frecvent se construia Înainte !) e fo
losită de multe ori in timpul iernii pentru 
adăpostitul oilor sau chiar al vitelor 
mari...)-

Cind am fost la Birsești nu l-am găsit 
pe primarul comunei. Era plecat la Foc
șani sau Galați după țevi dc canalizare. 
Peste cincizeci la sută din locuitori au 
aemn canalizare Interioară. „Și oamenii 
cer mereu să-l sprijinim să-și aducă și ei 
Apă in casă — ne spune Anghcl Nislorolu, 
secretarul comitetului executiv. Nu de 
mult, la o adunare populară s-au ridicat 
Ion Păun, Victor Ursaru, Ion Văsuianu și 
au zis : „Cind aducem rețeaua și pe la 
gospodăriile noastre ? Că avem lumină 
electrică, dar lumina așteaptă și robine
tul**. Așa că...

„Trăim greu, sintem săraci...-
Nu. refrenul acesta nu-i cunoscut 

urmașii lui Macovei Cojocaru.
— Ocolești doctorul, moș Vasile T
—Păi de ce ? Cind am avut ulcer duo

de

denal, cine m-a vindecat ? Nu el, docto-. 
rul ?

Mergem la dispensar șl așteptăm, lntr-o 
sală, ca medicul Constantin Guzu să ter
mine o consultație. Costică Andrieș, ve
nise de mină cu fetița — Aurora — pen
tru tratamentul unei alergii, după cum 
aveam să aflăm. Cit stăm pe sală — aici 
se află și punctul farmaceutic — soția 
medicului, farmacista Elena Guzu este 
solicitată' să satisfacă niște rețete ale Mă
riei Murgu. Ultima înțelege destul de 
lesne virtuțile unor medicamente. Ne su
gerează acest lucru ușurința cu care con
versează cu Elena Guzu.

în sfirșit, Aurora părăsește împreună cu 
tatăl ei camera de consultații. Doctorul 
— voinic, cu părul apreape alb, amabil. 
Reinnodăm dialogul exact de acolo de 
unde l-am întrerupt cu Vasile Cojocaru :

— Ciți copii mor azi la Birsești de tuse 
convulsivă ?

— Nici unul I Intimplarea face să fi 
avut chiar azi un caz. Al lui Tătaru, din 
Tulnici. A venit doctorul. Formă ușoară. 
De altfel, nici nu-i de mirare. Ii vacci
năm pe toți.

„Intimplarea face...- Acum, tușea con
vulsivă este un accident aici, ca peste 
tot. In 1930 insă, după cum reține socio
logul poposit la Birsești, „13 copil, dintre 
care 7 sub virsta de 1 an, au murit de 
tuse convulsivă...**. Este anul cind pro
centul de mortalitate infantilă atinge apo
geul pe cei zece ani studlați. Este anul 
cu deficit demografic. „Greutățile econo
mice au făcut să se restringă pentru fie
care familie numărul dc nașteri. Numă
rul morților este reprezentat de o cifră 
destul de mare. In ultimii zece ani (1928— 
1938 n.n.) au murit în această comună 331 
locuitori. 28.88 LA 8UTA DIN DECESE 
SINT CAUZATE DE DEBILITATE CON
GENITALA. Aceasta se datorește lipsei de 
îngrijire a noilor născuțl. Din numărul 
total al morților, 57,7 la sută reprezintă 
copil sub cinci ani..."

Această realitate sumbră cerea o cer
neală incendiară, spre a fi înfățișată. Este 
zguduitoare consemnarea procentului : 
57,7 la sută ! Vieți abia născute se stin

geau înainte să împlinească cinci ani, stri
vite de nevoile părinților, de mizeria sa
tului. Pe frontoanele caselor vrlncene, 
doliul după cei morțl prematur aproape că 
devenise In acei ani un permanent și 
răscolitor element decorativ.

— Media mortalității infantile la Bir
sești — ne spune doctorul Guzu — e 
acum sub cifra pe țară din ultimii zece 
ani. Cum explic acest clștlg, pentru cft 
este un cișlig 7 Copiii sini bine br&niți. 
Beneficiază de o stare dc igienă bună. 
Au apă de la canal — la ultimii 200 de 
metri de rețea am săpat și eu. Și apoi, 
e vorba de însăși îngrijirea medicală, care 
nici nu mai suportă comparație cu tre
cutul. Circumscripția este Încadrată cu 
personalul necesar : medic, plus șapte 

a

cadre medii sanitare ; plus casă de nașteri, 
farmacie.

— Ciți mai mor de sifilis azi la Bîr- 
sești, tovarășe doctor ?

— Nici unul I Boala asta este eradicată, 
în urmă cu douăzeci și doi de ani, cind 

proaspătul doctor Constantin Guzu iși lua 
in primire circumscripția, Birseștii aveau 
peste 500 de cazuri de sifilis.

— Dar de pelagră ?
— Nimeni. De asemenea o boală eradi

cată !
— Dar de tuberculoză ?
— La fel. Eradicată.
Termenul eradicat, revine ca un leit

motiv. Revine obsedant, convingător, de- 
semnind o realitate trăită din plin de a- 
cest medic, unul din cei 57 de intelectuali 
ai comunei care au prins rădăcini trai
nice aici. Constantin Guzu vine in Bir
sești In 1949. Nu-i chiar de pe aici — e din 
Țifești, loc splendid de podgorii la poa
lele Vrancei — dar râmîne. De ce ? Dato
riile profesiei și apoi erau atitea de făcut 
chiar în această localitate cu cea mai 
veche circumscripție sanitară din județ**. 
Urgențele care-1 întimpinau ? Aveau nu
mele unor maladii împotriva cărora se de
clanșase o severă acțiune. Aveau numele 
exact al bolilor sociale care au secerat 
atitea vieți și în această zonă a țării de
cenii și secole pină încoace in timp : sifi
lisul. pelagra, tuberculoza...

Da. azi termenul eradicat apare ca un 
leit-motiv într-o conversație privind sta
rea sănătății unei așezări umane sau al
teia. Doctorul Guzu ne ajută să trecem 
dincolo de receptarea pur sonoră a expre
siei. Eradicarea maladiilor sociale face 
parte din amplul proces de înnoiri, de via
ță omenească început imediat după ce cla
sa muncitoare a luat puterea in propriile 
ei mîinl, imediat după ce poporul, condus 
de Partidul Comunist Român, a început sâ 
hotărască asupra destinelor sale. Cind tî- 
nărul medic vine la Birsești. în așezarea 
de legendă a Vrîncioaiei, șase săptămlni 
lucrează la laboratorul mobil de analiză 
trimis anume aici.

— Camera In care stăm acum de vorbă 
o transformasem In staționar. Aveam am 
biția, da, sint sigur, era mal mult decit 
datoria, era și orgoliul Începătorului de

drum In profesie, să testăm Întreaga popu
lație. Să știm ce mai avem de făcut. Nu 
ni s-a dezvăluit o stnrc prea încuraja
toare. Ponte că atunci a fost momentul e- 
scnțlal de decizie in conștiința mea : „Tre
buie să rămln. Oamenii aceștia au nevoie 
de medic ca de aer, ca dc apă".

Constantin Guzu continuă analizele pe
riodice și măsurile întreprinde 11 dau te
meiuri optimiste. „Trimiteam la Focșani 
cite 350 de recolte de singe. Se Înțelege că 
nu era treabă ușonrfl. Dar. de la o etapă 
la alta, aveam tot mat puțini bolnavi de 
sifilis, de pelagră. Eram convins că sint 
pe drumul cel bun. că voi izbuti — dacă 
vreți pentru satisfacția mea dc- om — să 
urmez acest drum pină la capăt**.

In primul an registrul de vizite consem
nează aproape 2 000 de consultații. Oa-

pe lumea asta

tovarfișe doctor

treisprezece n»’-

ca altădată sentimentul neputinței, senti
mentul că, oriclt s-ar zbate, realitățile so
ciale din jur sint mai puternice și nu le 
poate schimba un singur om.

Nu. niciodată nu mă mal încearcă pus
tiul sufletesc. Simt că am făcut ceva aici, 
simt că oamenii au nevoie dc mine, că le 
sint absolut necesar. N-aș schimba, cred, 
eu nimic această conștiință a utilității. De 
altfel, merită oare ceva “ *
&A pun In locul ei ?

Nu, nu merită stimate 
din Birsești !

— Moș Vasile. din cel ___ r_________
poți al dumllale. clțl nu au^ștllnță de 
carte ?

Vasile Cojocaru se uită curios la noi. Să 
ne Întoarcă vorba, să nu ne-o întoarcă ? 
Se hotărăște :

— Apăi, tovarăși, eu Ia gluma asta nu vă 
răspund.

Cum 1 se răspundea sociologului poposit 
In urmă cu Dește trei decenii pe aici ?

„Față de numărul «clor declarați (e vor- 
ba de copiii de școală n.n.) nu sînt În
scriși decit in proporție dc 69.6 la sută. Din 
aceștia frecventează regulat un procent de 
60 Ia sută : far cei promovați, față dc to
talul populației școlare, doar un procent 
dc 41.8 la sută... Grija traiului dc toate 
zilele il împiedică să vadă mul departe de 
aceste nevoi. Acesteia I sc alătură șl l*P”» 
unei vil îndrumări pentru luminarea min
ții șl, deci, a vieții, prin școală" (subl. 
nst.).

Situația analfabetismului în sat, atunci ? 
„Din 271 bărbați Investigat!... nu știu 

earte un procent de 33,4 Ia sută. Din 300 
de femei peste 18 ani... nu știu carte ud 
procent de 63,4 la sută... în școlile secun
dare nu plpncă azi nici un copil din aepst 
sat. Intre 1920—1928 au plecat doar 18...".

Recunoaștem aici. în acest succint cal
cul aritmetic, starea deplorabilă in care 
fusese adusă de către clasele exploatatoa
re o întreagă națiune. între cele două răz
boaie mondiale in oricare sat ai fi mers, 
te-ar fi Intlmpinat tabloul obsedant al Bîr- 
seștilor. Cîștigarca bătăliei împotriva anal
fabetismului avea să fie, îndată după eli
berarea patriei, una dintre primele si Ini- 
nicîle victorii ale Partidului Comunist Ro
mân.

Cu Gheorghe Ignat, profesor de mate
matici, unul dintre intelectualii dați de 
comună in ultimele decenii, n-am vor
bit nici despre noile săli de clasă 
construite la Birsești, nici despre cele 
care se vor adăuga pină în 1973. N-am 
făcut nici schița biografică a celor 220 de 
copii — adică tofi copiii comunei — care 
urmează școala, și n-am discutat nici des
pre valoarea totală a manualelor gratuita 
pe care. In fiece mijloc de septembrie, 
copiii-din Birsești le primesc asemenea tu
turor școlarilor țării. N-am discutat cu 
profesorul Ignat nici despre faptul că. la 
școala de aici, predau 15 cadre didactice 

* — majoritatea localnici — în comparație 
cu cei 4 Învățători care nu puteau schim
ba elocventul procent : 33.1 la sută din 
bărbați și 63,4 la sută din femei ce sem
nau cu buricul degetului la Birsești. L-am 
rugat In schimb, pe tovarășul Tgnat să ne 
spună citi elevi, fii ai muncitorilor, țăra
nilor. ciobanilor, meșteșugarilor si intelec
tualilor din Birsești, merg anual la școli, 
mai departe :

— Pot să vă răspund cu ușurință, întru- 
clt eu sînt și director de cămin cultural și, 
în munca noastră de educație, înfățișăm 
des oamenilor noua stare de lucruri. A- 
nual, din Birsești reușesc la alte școli — 
profesionale, licee — în medie 25 de copil, 
în acești ani comuna a dat deja ingineri, 
profesori și alți intelectuali și specialiști. 
Uitati, fiul lui Ion Istrati este inginer, al 
lui V. Tafta — profesor de franceză, a lui 
Gheorghe Ignat — profesoară de psihologie 
Și, de la an la an, numărul este In creș
tere.

Ne întoarcem la notatra sccldlo.gulul. 
„în școlile secundare nu pleacă azi aproa
pe nici un copil din acest sat". Intr-un 
răstimp de aproape 10 ani doar 18 copil 
izbutiseră să meargă la diferite școli se
cundare ! Orice adăugire este de prisos. 
Cele două cifre — media de 25 pe an șl 
18 in 10 ani — sint separate de o întreagă 
epocă istorică. O epocă istorică în care 
noua orînduire, socialistă, a lichidat ne
știința de carte. A urcat și statornicit șl 
aici, la Birsești, odată cu șoselele tăiate 
prin sleiurile de piatră, odată cu lumina 
electrică, odată cu condițiile de viață civi
lizată, și dragostea pentru cultură. ,20 000 
de volume sînt puse la dispoziția îndră- 
gostîțîlor dc carte prin biblioteca sătească.

Alăturăm aici realitatea consemnată de 
sociologul Birseștilor : „în sat există trei 
biblioteci — cea școlară, parohială și cea 
a societății culturale „Tudora Vrincloaia" 
— care nu sînt puse la dispoziția săteni
lor". Și. mai departe :

„în zilele de lucru, ca șl de sărbătoare, 
se cîntă puțin. Am spune că munca n-o în
tovărășesc niciodată cu cîntec... Doar cind 
se găsesc la „deal" cei mal tineri dintre 
ci iși aduc aminte să cînte și atunci vezi 
că au uitat ce ciatau bătrinii... Grija vieții 
de toate zilele stăpinește prea mult pe a- 
cești oameni care nu mai au răgazul *=1 
pentru viata sufletească... O resemnare to
tală ii domină atit in viața sufletească cit 
Și în orice manifestare a vieții sociale..."

Replica prezentă a acestor feciori ai 
Vrîncioaiei ? O efervescență greu de ima
ginat a vieții lor spirituale. O participare 
intrată în tradiție la manifestările obștești, 
Ia deciziile luate de obște, în numele ei. 
Spectacolele la cămin, dansul popular, cîn- 
tecul popular, cinematograful sînt elemen
te de fiecare zi ale existenței celor din 
Bîisești.

Sociologul de acum treizeci de ani con
stata la Birsești resemnare. S-a bătut 
multă monedă pe această temă aici. 
E posibil ca o asemenea trăsătură să fi 
reprezentat o dominantă In comportamen
tul vrînceanului acelei vremi. Nevoile de 
tot felul, starea de înapoiere socială l-or 
Ii adus în această stare de neîncredere, 
de scepticism. Dar confruntările cu omul 
de azi al Birseștilor și al Vrancei ne dau 
cu totul și cu totul altă Imagine. Cine a 
tăiat șoselele în munții de piatră ? Cine 
a tăiat arterele de circulație pină la bazi
nele forestiere condamnate cindva la i 
moarte biologică ? Cine a adus peste stin- 
cile neprimitoare magistralele de lumină ? 
Cine a strunit riurile, pîrlurile, cine a du
rat viaducte, poduri, cine a înălțat școli șl 
cămine ?

Oameni stăpinl pe destinelo lor, în
făptuitori ai unei vieți noi, oameni cu
rajoși, optimiști, încrezători în puterea lor, 
in trăinicia operei pe care o edifică sub 
conducerea partidului. Oameni pe care-i 
definește acțiunea, un Înalt ideal moral 
și social în numele căruia se cheltuiesc 
cu pasiune, cu devotament. Și, In fruntea 
lor, mereu comuniștii 1

— Tot ceea ce vedeți aici In față — ne 
spune Gheorghe Ignat, arătîndu-ne o 
coastă înverzită — era o rîpă albă. Se 
numea „La Zlene". Piatră pe piatră. Vara 
se infierbinta atit de tare, Incit ii simțeam 
căldura pină aici. In urmă cu cîțiva ani 
s-a început acțiunea de împădurire. Din 
capul locului, oamenii au fost receptivi 
la aceasta idee. S-a plantat mai întîi că
tină. S-a prins — șl oamenii au prins și 
ei curaj. S-a tăiat cătina și s-a pus brad, 
molid, pin. Tot satul a participat la 
această acțiune. A fost una din primele 
bătălii clștigate. A urmat la rind îndigui
rea văii Vilcica. Apoi, plantațiile masive 
de pomi fructiferi. Numai anul trecut 
s-au plantat 12 000. Apoi canalizarea, elec
trificarea. Sint toate acestea o replică la 
resemnarea de altădată a vrînceanului ?

SINT. CU PRISOSINȚA.

menii încă se mal sfiau sâ vină la doctor. 
In urmă cu trei decenii sociologul ex
plică în felul lui : „E greu, chiar atunci 
cind ești convins de eficacitatea sa, să plă
tești un „șip" de doctorie cu aproape banii 
pe care i-ai luat pe o oaie Și cind resur
sele materiale sînt așa de puține șl ne
voile așa de mari...'*.

Și. mal departe :
„Cind puterea babelor și a descîntecelor 

e socotită mai mare ca a doctorului, a- 
tunci nu poți lupta nici atit...**

Și. în sfirșit :
„Și peste aceasta s-ar fi putut trece dacă 

s-ar fi încercat o ofensiva sanitară, așa 
cum cere starea sănătății satului'*...

Cine să încerce această „ofensivă", 
atunci ? Cei care-1 spoliau pe omul mun
cii, fie că trăia în Bîisești sau aiurea ? 
Existența acestor oameni intrase într-un 
cerc vicios și nu exista altă ieșire decit 
printr-o soluție fundamentală, prin răstur
narea revoluționară a vechii societăți și 
instaurarea unei alte orînduiri, socialiste, 
în care omul muncii, apărarea vieții Și bu
curiilor acestuia devin obiectivul princi
pal al preocupărilor partidului și statului.

„E intr-adevăr de mirare — consemnea
ză documentul sociologic amintit — 
că. fată de bolile care sint un dușman se
rios a! oamenilor de aici și cu slabele mij
loace de Igienă cu care se luptă împotriva 
acestora, răzbește deseori constituția re
zistentă a oamenilor"... Copiii ..trăiesc mai 
mult ca aer (rum se zice) căci tnipnl lor 
slăbit ș| nehrănit sufb’ient nu Intirzie să 
slăbească începind cu perioada școlară Șî 
cea de mancă**.

Azi, nu mal miră pe nimeni la Birsești 
că pentru un „șip de doftorle" pentru copil 
nu mal trebuie să plătești nimic, dară- 
mi-te cit luai pe o oaie. Nu mal miră pe 
nimeni că numai anul trecut, de pildă, 
valoarea medicamentelor acordate gratuit 
în sat s-a ridicat la 60 000 lei. Nu mai miră 
pe nimeni că. anual, peste 100 de femei 
dau viață pruncilor la casa de nașteri, cu 
asistență medicală calificată, că nimeni nu 
mai cheamă babele, că nimeni nu-și mal 
așteaptă sorocul pe lebedeu, la căsoaie.» 
Pe medicul din Birsești nu-1 mai chinul® Iile TANASACHE
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O căutasem. !n primăvara trecută. 
Ir» timpul marilor inundații ; aflasem 
cine era și Încercasem sâ o cunosc, 
-di se spusese că era in sat sau i.i 
matele înconjurătoare $1 era ocupată 
cu evacuarea copiilor din deltă, cu 
ajutorarea satelor, cu Împărțirea aju
toarelor pentru «inistrați. Umblind 
atunci citeva zile, prin valurile ace
lei stihii, a fost imposibil să o gâ-

Mi se spusese că este Învățătoarea 
Elena Pirvan — cea mai veche În
vățătoare In deltă — dar plecasem 
fără să o întilnesc.

îmi era teamă că nici acum n-am 
a-o găsesc. Dintr-o confuzie — două 
sate cu același nume : Ilganii de 
Sus. Ilganii de Jos — o căutasem 
pe Dunărea Sulinei. M-au înconju
rat femeile, copiii deltei :

— O răutăți pe tovarășa Elena Plr- 
vsn. învățătoarea ? O găsiți pe brațul 
celălalt, spre Sfintu Gheorghe, acolo 
o găsiți. La școală. La Ilganii de Jos.

Am ajuns pe la amiază. Sătucul 
părea nelocuit, 
cițiva oameni cu 
căruțele treceau 
Dunărea cu bacul.

— Unde-i școa
la ? — am strigat 
de pe fluviu.

— Pe cine cău- 
tați la școală ? 
învățătoarea Pir
van a plecat a- 
cum cu copiii sli 
strîngă mușețel. 
Uitați-vă. se văd 
cum se duc. Gră- 
biți-vă și-o 
jungeți.

Am sărit 
mal. am „____
pasul. Un mic roi 
de albine se de
părta repejor prin 
ierburile scăldate 
in soare pe ma
lul fluviului : in- 
Vâiătoarea și ele- 
vU/ Nu se deose
bea cu mult de 
elevele ei. Tmi 
creasem despre 
ea imaginea unei 
femei uriașe : a- 
veam în față o a- 
dolescentă, o ele
vă ceva mai răsărită. Am identifi
cat-o după rochița infloratâ : elevele 
purtau uniformă. Cu un glas liniștit, 
apropiat, le-a spus copiilor să 
ple coșulețele, borcanele, cutiile cu 
mușețel și să se întoarcă la școală.

Am mers de-a lungul satului ; am 
admirat casele frumos văruite, zu
grăvite, unele noi ; grădinile fru
moase. vița de vie și porumbul cres
cut uriaș Satul era liniștit — creș
tea parcă în această uriașă liniște.

Satul fusese mai'frumos, îmi spune 
învățătoarea : inundațiile il distruse
se. Acum iși revenea, oamenii refă- 
cuseră totul, fuseseră ajutați. Va ară
ta din nou frumos. Oamenii sint vred
nici, muncitori, buni. Am admirat 
ostrovul înalt, verde, uriaș.

— Ostrovul este prietenul nostru. 
Ne ocrotește — l-a prezentat domni
șoara Pirvan. Reține din puterea a- 
pelor. Dacă nu ar fi el aici, mai sus 
de sat. apele ar veni cu o și mai 
mare furie.

Am trecut printre case, printre 
grădini, am ajuns la școală. In față 
— curtea de joc a copiilor, acoperi
tă cu iarbă, cu mușețel ; doi sau trei 
platani tineri, frumoși ; in spate — 
g.rădina semănată tîrziu, pentru că 
școala fusese înconjurată de apă. 
Școala, ceva mai mare, mai înaltă 
decit casele din sat, cu ferestre 
mari. O săliță albă, cu linoleum pe 
jos, cu un cuier, cu o instalație de 
apă pentru copii, cu cănile, paharele 
lor înșirate pe fereastră și, lingă pe
rete. pantofii lor cu care intră in 
clasă. învățătoarea s-a aplecat, a 
luat cîțiva pantofi lăsați mai negli
jent și i-a așezat in rind cu ceilalți. 
Și clasa — ca un nufăr înflorit, mi
rosind, liniștitor, a mușețeL Feres
trele pline cu mușcate crescute cit 
fereastra O hartă, citeva tablouri 
intuitive, băncile, tabla, catedra. To
tul modest, totul curat, intr-o ordine 
liniștită. In fundul sălii mari, pe niște 
table — mușețelul la uscat E vacanță

?i mușețelul we va usca In liniște. Te 
bănci pachetele de cărți primite gra
tuit predate cu grijă clasei care ur
mează. Pe tabla mare a rămas o 
problemă, cu veșnicele Întrebări prac
tice ale școlarilor: o transcriu cn pe o 
poezie, ca o întrebare eternă aici, in 
mijlocul amiezii, in mijlocul apelor, 
necesară pentru noi toți: „Ciți lit.i 
de apă consumă toate vacile ? Ciți 
litri de apă consumă caii ? Cit con
sumă caii și vacile ? Ciți litri de apă 
consumă oile Șiruri lungi de o- 
perații aritmetice se înghesuiau, um
pleau tabla. încercind să răspundă la 
aceste întrebări vitale. Pină la toam
nă nu-și va mai pune nimeni ase
menea întrebări stăruitoare, vor ve
dea ei, aceia care au de adăpat și 
vacile, și caii, și oile. Dar problema 
va rămine poate pe tablă, neatinsă, 
dind senzația covirșitoare că viața 
aici nu s-a oprit, că elevii nu au ple
cat, că sint doar intr-o recreație mai 
lungă și se vor întoarce să-și ducă 
mai departe problema. Tot ce văd

O fată ca toate fetele, cu o diplomă 
in buzunar, cu un geamantan și — 
sufletul A plecat pe jos de la Tul- 
cea, pe drum a ajuns-o o căruță șl 
n luat-o ; a mers pină la comuna 
Nufărul și do acolo, cu barca, la 
Ilgani. O preveniseră : era un sătuc 
cam uitat, școala era părăsită de 
cițiva ani, pentru că nici un învăță
tor nu stătuse acolo. Nici nu era do 
fapt școală, fusese folosită o casă 
părăsită ; mobilierul școlar, dacă 
mai era. trebuia căutat și adunat de 
pe la casele oamenilor. Pe tinăra 
Învățătoare a atras-o satul acesta 
oropsit. Oamenii au primit-o cu 
bucurie. Contează modul cum ești 
primit intr-un sat. Atenția șl res
pectul lor au incurajat-o. I-au găsit 
gazdă la o văduvă de pescar ; au 
găsit o CRsă pentru localul școlii, au 
lipit-o, au văruit-o ; au adunat 
băncile, tabla, măsuța de prin sat. 
Au Inaugurat școala. Și-a început 
munca cu cei vreo 40 de elevi — 
singură la patru clase ; a început și

învftțat să lucrez cu oamenii. Așa am 
devenit și eu comunistă".

In vara cooperativizării, i-a invitat 
pe toți sătenii la școală, a stat de 
vorbă cu ei. Ic-a explicat cu răbdare, 
liniștit, sincer : s-au înscris toți In 
adunarea aceea.

Este veche membră de partid — 
o activistă neobosită. Conducerea lo
cali de partid, populația o prețuiesc : 
a fost aleasă mulți ani la rind vice
președintă a consiliului popular co
munal. Duce și in prezent această 
muncă. Satul se lumina cu petrol • 
i-a convins pe oameni și au construit 
o mică centrală electrică și in 1965 
satul a fost electrificat.

O întrebau unele colege de la Tul
cea, cind se întilneau pe la ședințe : 
..Cum stai tu în pustietatea aia I ?'*. 
Nu era pustietate. Ea n-n simțit, n-a 
văzut pustietate. Ea a văzut onmenii, 
copiii, viața. Munca însuflețește lo
cul : „M-am luat cu munca, m-am a- 
propiat de oameni. Acum știu 
bine să muncesc...............

Gheorghe Streche 
cunoscut intr-o im- 

căreia 
tîrziu.

Pg 
t-am ___
prejurarc asupra 
vom reveni mai 
Este tatăl a doi băieți 
Florian șl Emil : 
elev in clasa a 
Liceu) Gheorghe 
cel de al doilea, în clasa 
a VlI-a. la Școala gene
rală nr. 162. Amlndoi frun
tași ia Învățătură, premi- 
anți. exemple de conduită 
și conștiinciozitate. Pe 
masă — diplomele de me

an

ceva ; noi nu 
lovească.

a-

pe 
grăbit

primul, 
XI-a la 

Lazăr,

ÎNVĂȚĂTOAREA

DIN ILGANII DELTEI
Contribuții la biografia unei comuniste

um-

este cu sfințenie așezat, rlnduit, păs
trat, cu miinile unei mame. Alături 
— cancelaria — mică, îngrijită, dar 
se simte că nu stă nimeni in cance
larie : neavind alți colegi, învățătoa
rea, singură, stă în recreații cu șco
larii ei Din săliță, printr-un mic co
ridor — locuința învățătoarei.

Aș fi bucuros să stau nevăzut aici 
și să simt, să intuiesc, să mă trans
pun, să reconstitui, să înțeleg. Cum 
este cind sub această fereastră se în
tinde apa — apa împrejurul școlii — 
și cintă broaștele, nu ca acum, ca 
niște școlărițe adormite de căldură, 
ci răsunătoare, intr-un concert imens, 
pe toată delta ; cum este cind, pe 
lingă această fereastră și înalți cit 
fereastra, trec dupăind mistreții și 
urlă lupii ; cum sună viscolul aici, în 
această gingașă cutie japoneză ; cum 
răsună viscolul în inima acestei gin
gașe învățătoare ; cum e cu înzăpe- 
zirile, cu crivățul, cu vuietul sloiuri- 
lor pe Dunăre, cu ploile nemiloase, 
cu întunericul uriaș al deltei, cu glo
dul ; cum este cu izolarea, cu uriașa 
singurătate. Există izolare, e adevă
rat ce se vorbește despre izolare, des
pre singurătate ? ! Cum este cu pii- 
nea, cu focul, cu apa ; cum este cu 
școlarii ei și cu problemele lor : 
„ciți litri de apă beau vacile../'. Cum 
este să fii 24 de ani învățătoare la o 
școală cu patru clase, la Ilganii de 
Jos și la Ilganii de Sus. Cum a fost 
în deltă, în 1947, cind a venit ea 
aici 1 ? Nu cum este acum — cum a 
fost atunci, cu 24 de ani în urmă... 
Cum este in mijlocul acestei uriașe 
curgeri a apelor — și a vremii — sâ 
stai neclintit la aceste ferestre și să 
aduni sub acest acoperiș copiii satu
lui șl, împreună, serie după serie, 24 
de serii de absolvenți, dezbătînd îm
preună cu ei. cu strășnicie și credin
ță, în mii de variante, cu mii de înțe
lesuri, învățătura pe care trebuie să 
le-n dai zi de zi, ceas de ceas.

Cum a fost cind a venit ea aici ? !

Testamentul bacșișului
Subsemnatul fiu Bacșișul, ca reprezentant legal 
Al vestitei firme „Pleașca", protestez și fac scandal. 
Căci de la un timp încoace e lovită-a noastră stirpe : 
O campanie de presă vrea pe toți să ne extirpe. 
Sintem vechi in meserie, o familie întreagă : 
Șperțul-tata. Mita-mama și mătușa coana Șpagă, 
Și bunicul meu Ploconul, și cumnata Zeciuiala, 
Rudele colaterale ca Ciubucul și Ciupeala 
Să pierim prin sufocare ? O, ar fi o nedreptate ! 
Avem state de servicii, avem drepturi ciștigate ! 
Dar. de n-am să scap cu viață — am eu un presentiment — 
Rindurile următoare vi le las ca testament.
Nu mă dați la crematoriu, căci arsura n-o suport :
N-am vrut să mă frig in viață, nu vreau să mă... ard nici mort ! 
Rog să fiu in cimitirul de năravuri îngropat : 
în cavoul tagmei mele am și locul rezervat.
O inscripție pe piatră să vestească napristan 
Că s-a stins din clanul Mitei cel din urmă mohican : 
,.Zacc-aici biv-vel-Bacșișul, subt a căruia pulpană 
Lacomi slujitori trăit-au din pomeni și... de pomană 
I oate vre-un frizer, vre-un chelner și-or opri acolo pasul 
Să ofteze pentru mine, sau să-mi facă parastasul ! 
Dacâ-mi vizitezi mormintul, fii atent, stimate domn, 
Și nu-ți scoate portofelul. M-aș putea trezi din somn 1 
Transferat in lumea umbrei, ara să bat Ia alte porți, 
Căci deviza mea rămine ; „de la vii și de la morți" I 
Așadar, vă spun adio, cu regrete și suspine.
Despărțlrea-1 dureroasă, căci la voi am dus-o bine 
Si. bazat pe vechi tradiții, eu sperasem să am parte 
De-o vigoare fără margini și de-o viață fără moarte. 
Mi-am făcut numai iluzii, dar constat că, din păcate, 
Adversari ani fără număr ; zile insă numărate ! 
Doamne, du-mă mai departe pe mănoasele cărări ! 
Sint dispus să-ți dau, bătrine, un procent din încasări ! 
ZI de zi mă văd mai singur, ceas cu ceas mă simt mal prost. 
Eu nu-s eu. abia-mi trag duhul. Parcă-s de pc-acum un „fost" ! 
Căci minuni nu se intimpiă și degeaba mă prostern.
Astea-s doar deșertăciune. Nici Bacșișul nu-i etern ’

munca socială cu părinții, cu satul ; 
a început să se intereseze de viața 
lor, să pătrundă in problemele lor. 
„Să facem o școală. Să contribuim 
cu toții. Eu contribui cu atit". Să
tenii au primit bucuroși, au ales un 
comitet de inițiativă, au adunat ci
teva mii de lei. Cind a aflat de ini
țiativa lor, conducerea județului 
Tulcea le-a dat cincizeci de mii, i-a 
ajutat cu materiale de construcții — 
și in 1949 școala a fost gata. Poate 
câ era prima școală noua construită 
în deltă. De atunci, Elena Pirvan a 
devenit pentru săteni „tovarășa 
noastră" ; s-a-- strins in jurul ei ; 
sfaturile ei, cuvintul ei au deve
nit pentru oameni sprijin și faptă. 
Adunări cu părinții, la școală ; con
ferințe, lecturi, serbări, piese de 
teatru, recitări, cîntece, excursii cu 
copiii. In vacanțe, învățătoarea nu 
pleca nicăieri. Și vara și iarna 
aici : munci obștești, acțiuni volun
tare, diguri împotriva apelor, dru
muri, o șosea.

Centrul comunei este peste Du
năre, in satul Nufărul. La școala de 
acolo sint zece învățători și profe
sori ; aici este ea singură, la patru 
clase. Trece dincolo cu barca pentru 
ședințe, pentru diferite activități■; se 
întoarce noaptea tifziu, cu barca, 
peste fluviu, pe ploaie, pe crivăț, 
toamna, iarna... Din 1953 este depu
tată județeană — a fost realeasa 
mereu și la numele de „învățătoa
rea noastră", „tovarășa noastră" s-a 
adăugat numele „deputata noastră". 
De sătucul lor nu se prea interesa 
nimeni : că e mic, că nu merită 
să cheltuiești cu el. Pentru cumpă
rături, pentru chibrit, pentru zahăr, 
pentru petrol, oamenii treceau cu 
barca peste Dunăre. învățătoarea 
Pirvan a propus oamenilor construi
rea unui magazin universal. S-a în
scris prima pe lista de contribuții ; 
s-a înscris tot satul ; au făcut singuri 
chirpicii, învățătoarea a umblat, a 
stăruit, a obținut materialele de con
strucție. Au construit magazinul. Tre
ceau pe Dunăre șalupe cu activiști, 
oameni din conducerea județului : o 
vedeau pe învățătoare in rind cu să
tenii intoreînd chirpicii, zidind, apoi 
povesteau la centru : „Am văzu’t-o 
pe tovarășa Pirvan, întorcea chirpi
cii. zidea".

A început sâ scoată serii de absol
venți a patru clase, care apoi treceau 
la centrul comunei, la ciclul doi. 
Elena Pirvan primea felicitări și 
mulțumiri de la profesori pentru 
buna pregătire și educație a elevilor 
ei. E apropiată de copii, lucrează cu 
ei mult, conștiincios, ii iubește. „Școa
la mea — sufletul meu". A reușit să-i 
cucerească pe părinți, a cîștigat în
crederea și a copiilor și a părinților. 
Mamele, femeile din sat au învățat 
mult de la ea, pentru viața lor, pen
tru căminul lor. A devenit ca o soră, 
o confidentă a lor. „I-am format pe 
oameni — spune — le-am transmis 
din gindirea mea, din felul meu, din 
sufletul meu. Și ca să le transmit lor, 
m-am străduit eu însămi să-mi îm
bogățesc mereu sufletul. In privința 
aceasta mi-au stat mereu alături co
muniștii. De cite ori veneau pe aici 
mi-au vorbit pe îndelete despre 
obiectivele politicii partidului, m-au

,mai 
și eu". Un om se 

poate îngropa, ae 
poate rata in pro
fesia lui tot așa 
de bine și la 
București, — no
tez In continuare 
gindurlle învăță
toarei. Este o ab
surditate să-ți 
închipui că-ți poți 
trăi viața scutit 
de i 
țări, 
unde 
munca.
atunci _ _ 
practicată cu dă
ruire, nu —“ 
ingropa 
meni, 
intr-o 
cinstită 
noastră.
il poate 
numai .
care nu și-o înde
plinește cinstit, 
de s-ar ascunde 
el prin cele mai 
grozave cabinete, 
laboratoare, orașe 
din lume. Nu sin- 
tem nici primii 
care venim in 
deltă și nici ulti- 
sigură, vor veni 
pentru că trebuie 
i, pentru copiii 
enii aceștia care

unele renun- 
indiferent 

! îți duci 
Profesia, 
cînd e

poate 
pe ni- 

nicăieri 
societate 

ca a 
Profesia 
îngropa 

pe acela

mii. După noi, sint 
alții mai vrednici, . 
să fie și aici cineva, 
aceștia, pentru oameni 
ne respectă, ne prețuiesc, ne ajută, 
au nevoie de munca noastră".

Cuvinte, ginduri limpezite in timpul 
de început al activității sale. Confir
mate de realitate. Mai ales in ultimu 
ani au venit in deltă învățători, pro
fesori, medici, ingineri, cadre tinere. 
Nu râmin toți; pe unii Delta nici nu-i 
înregistrează, ii uită îndată ; mulți 
râmin însă, se apucă de 
tinerește. Și învățătoarei 
a început sâ-i fie ușor, 
simtă mai

muncă, 
Pirvan 

__ _ . să se
....... .  ...... puțin singura. Delta e 
mare, satele îndepărtate ; nu prea 
avea legături cu toți acești intelec
tuali nou veniți, comunicau rar, se 
întilneau pe la ședințe ; alții erau 
din alte sectoare — știindu-i 
insă aici, ocupați cu fel de fel 
de munci, știind că nu mai este sin
gură, a căpătat și ea tot mai multă 
siguranță, încredere, putere. Nu mai 
era izolată, simțea cum este cuprin
să tot mai mult in marea constelație 
spirituală a deltei. îi cunoștea 

învățătorii de la Caraonuan, 
la Crișan, de la Mila 23, 

la Chilia, .de .la Sf. Gheorghe și 
cei de la Nufărul, mai aproape 
ea. Erau viscole, erau' nopți apă

sătoare, ploi nesfirșite ; o copleșea 
uneori singurătatea, uritul, oboseala ? 
Undeva, in mijlocul nisipurilor, la 
Caraonuan, la Rosseti, la Sfistofca 
erau niște colege ale ei ; undeva, 
peste întinderi de stuf și ape, peste 
grinduri și ostroave, la Chilia Veche, 
la Sfintu Gheorghe. la Crișan, la 
Mila 23 erau niște colege, niște co
legi. încerca să se transpună în lo
cul lor : „Ce fac ei. ce vor fi făcind 
ei, la vremea asta ?“ Și se simțea 
mai puțin singură, li simțea aproa
pe ; simțea că țoale dificultățile se 
impart, se înfruntă pe un front larg 
— prindea curaj, încredere — ca și 
colegii ei.

A fost distinsă cu Medalia Muncii, 
cu titlul de învățătoare fruntașă : 
1 s-a acordat Ordinul Muncii și înal
tul titlu de învățătoare emerită, în 
1966.

— Cine v-a plantat arborii aceștia 
frumoși la ferestrele școlii ? Au atita 
forță și frumusețe in ei...

— Sint platani. Eu i-am pus în 
1959. Da, au crescut frumoși, voi
nici... Am avut gard viu în jurul 
școlii ; am avut pomi — s-au us
cat după inundații... Vom planta al
ții. Aici zidim mereu, plantăm me
reu.

...Am stat în bănci în locul elevi
lor, am povestit. Din 24 de ani in 
deltă — rezumatul tuturor rezumate
lor dincolo de care răminea, ca un 
tiuviu bine indiguit, uriașa ei viață 
acolo in deltă. 6 viață de om închi
nată oamenilor, de comunist Închi
nată vieții noastre noi, o viață exem
plară pentru intelectualul înaintat al 
obștii noastre care nu dă înapoi din 
fața greutăților, care are vocația și 
satisfacția înfruntării și birulrii locu
rilor grele.

Traian COȘOVEI

Pe 
de 
de
Pe 
de

și conștiinciozitate, 
masa — diplomele de i 
rit. premiile obținute 
de an de cel doi frați.

— Aveți copii buni, 
varășe Streche.

— Copiii sint așa cum li 
creștem noi : părinții,
școala, societatea. Respec
tul față de munca, față 
de valorile morale ale po
porului, față de trecutul 
de glorie al patriei, dra
gostea față de cei ce au 
luptat pentru independen
ța și propășirea ei, pentru 
construirea noii orinduiri, 
pentru ridicarea României 
pe treptele civilizației so
cialiste sint elemente de
finitorii ale tinerei gene
rații. Idealul nostru este 
și idealul lor : înălțarea 
patriei pe culmile civili
zației șl progresului. Ca 
părinte nu am uitat nici 
o clipă că generațiile de 
după noi vor trăi in soci
etatea socialistă multilate
ral dezvoltată pe care o 
construim, in comunism, 
că învățătura și educația 
pe care le-o dăm trebuie 
sâ corespundă nu numai 
zilei de azi, ci și exigen
țelor sporite ale zilei de 
miine. Numai văzute in 
această perspectivă, di
mensiunile sarcinii noas
tre. ale părinților, ale or
ganizației de tineret iși 
arată adevărata statură.

— Unii Iși pun Întreba
rea : cine trebuie să fie 
„vioara intii" in procesul 
de educație — familia, 
școala sau societatea ?

— Problema este, cred 
eu, nu cine trebuie să fie 
primul, cine trebuie să fie 
al doilea ș.a.m.d., trebuie să 
ne preocupe mai mult cum 
ne îndeplinim această da
torie de onoare, nu in ce 
ordine. Pentru că ordinea 
— vrem, nu vrem — vine 
de la sine. Copilul pe noi, 
membrii familiei, deschide 
ochii intii, pe noi, părin
ții, ne ia drept exemplu, 
noi ii sintem primii das
căli, noi ii eliberăm pri
mul „certificat" — certifi
catul „celor șapte ani de-a- 
casă“.

— Și dacă acesta e fals, 
lipsit de acoperire ?

— Primii care plătim 
falsul sintem tot noi. fa • 
milia, căci asupra noastră 
cade, și pe bună dreptate, 
povara oprobriului gene
ral...

Sintem la judecătoria 
sectorului 7 din Capitală, 
pe urmele unor false 
„certificate" ale „celor 7 ani 
de-acasă“. Pe culoar, o re
plică ;

— O treime din vino- 
vați in boxă, două treimi 
în sală ! Să fiu in locul 
judecătorilor, l-aș sancțio
na pe toți...

Despre ce să fie vorba ? 
Ce anume a indignat in- 
tr-atit asistența, împotriva 
cui se îndreaptă ascuțișul 
acestor cuvinte ? Pătrun
dem in sala de ședințe și. 
după citeva minute, ne 
dumirim. Pe rol — un 
proces de huliganism și 
sustragere ; fapte antiso
ciale de o deosebită gra
vitate, presupunind vio
lență, încălcarea brutală 
a legii, a normelor de 
conviețuire socială. De o 
parte, infractorii — trei 
minori intre 15—17 ani ;

părinții — 
in puterea

io-

văzut așa 
l-am învățat vă 
să fure.

Strada Poiana Codru'ui 
nr. 23. în fundul curții, o 
casă in formă de L ; vreo 
patru camere, dependințe. 
In față, o grădiniță splen
didă — viță de vie sus
pendată, frumos aliniată, 
trandafiri. Curățenia, or
dinea. totul indică o casă 
de gospodari, de oameni 
deprinși cu munca. Aici 
locuiește familia Marin. 
Tatăl, Ion Marin, este ma
nipulam la depoul I.T B. 
Ciulești. Mama, Natalia 
Marin, muncitoare la „E- 
lectrccord". Și tot aici lo
cuiește 
fiul ' 
furt

șl Marian Marin, 
lor, judecat pentru

— Nu știu ce l-a îm
pins să fure — ne spune 
tatăl. Acasă a avut tot 
ce-i trebuie. A avut ne
voie de haine — l-am lu
at haine : a vrut să se 
ducă la un film — i-am 
dat bani de film. Proba
bil anturajul...

Derulăm împreună cu 
părinții lui M.M.—infrac-

de huliganism, mai multe 
furturi necalificate și o 
spargere. Cum a ajuns 
aici ? De la o notă proas
tă. de la o absență 1 C’J 
patru ani in urmă, Tudor 
Bercea frecventa, ca si 
ceilalți copii de o virată 
cu el. clasa a V-a. Notele 
proasto, chiulul de la ore 
l-au dus la repetenție. în
trebați in legătură cu a- 
cest fapt, părinții— Gciii- 
că și Ilinca Bercea, ambii 
salariați la Institutul „Pas
teur" — recunosc că au 
greșit, că nu s-au preocu
pat îndeajuns de copil, că 
nu au îndreptat lucrurile 
atunci cind totul se putea 
îndrepta ușor etc. între
bați insă in legătură cu in
fracțiunile sâvîrșite. iși 
neagă orice răspundere fa
ță de minor !

— Anturajul e de vină, 
strada — exclamă și ta
tă) și mama la unison.

Iată realitatea : lipsit de 
îndrumare, de control, co
pilul a 
Nu era 
pentru ra părinții să revi
nă la Îndatoririle lor fi

[ere.

rămas repetent, 
incă prea tîrziu

PARINȚ
Șl COPI
Situații la care nu

s-ar fi ajuns daca...

torul — filmul citorva 
ani din viața lui M.M. — 
elevul. Reținem că nu de 
îmbrăcăminte și hrană a 
dus Lipsă. Respectul față 
de cei din jur, respectul 
țață de muncă, un ideal 
căruia să-i subordoneze 
toate gindurile, toate preo
cupările, un sfat in clipe
le de cumpănă, o călăuză 
pe mișcătorul teren al în
trebărilor — iată lucrurile 
pe care nu le-a avut ; nici 
ia timp și nici în măsura 
cuvenită. In toată gospo
dăria descrisă mai sus nu 
există nici măcar un sin
gur cui bătut de mina lui, 
nici măcar o singură floa
re sădită de el Oferindu-i- 
se totul pe tavă, M. M. 
s-a deprins cu ideea noci
vă că totul i se cuvine : și 

părinți și de la 
societate !

de

I. BERG
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Pornind de la „remisa că. In caii- 
iate de cetățeni. fiecare la locurile 
noastre de muncă, ne realizăm onețt 
cu simt de răspundere, indalonrl.e, 
căpătăm implicit dreptul civic de a 
nune intrebări altora li, desigur, de 
a căpăta răspunsuri pe matura eu
geniei pe care comandamentele so
ciale actuale o impun. In acest sens 
am Infeles dorința legitimă a opiniei 
publice de • cunoafte părerea unor

lucrători din sectoarele de activitate 
direct vizate în articolul din 23 iulie 
ac. intitulat „Să stirpim bacșișul-4. 
Exprimindu-mi adeziunea deplină la 
ideile articolului, doresc să prezint 
un punct de vedere personal asupra 
problemei in discuție.

Eliberat de servituți, scutit de nesi
guranța zilei de miine, de umilințl, 
medicul este chemat In societatea 
noastră să contribuie prin activitatea 
sa la realizarea uneia din cele mai 
grele, dar și din cele mai nobile mi
siuni pe care statul socialist și-a asu
mat-o : promovarea principiului gra

de cealaltă, 
șase oameni 
vîrstei, unii cu părul încă
runțit Și unii și alții, 
izolați de restul sălii : pri
mii de barele boxei ; .cei
lalți, de bara Invizibilă, 
dar la fel de prezentă, a 
opiniei publice care parcă 
ar vrea să le spună : 
„Cum l-ați educat, cum 
v-ați făcut datoria, cum 
de l-ați lăsat să ajungă 
aici ? !". Intuind întrebă
rile, părinții vlnovaților, 
ori de cite ori Li se dă cu
vintul, vorbesc mai mu’t 
cu fața spre sală. Și. din 
cind in cind, cu o regula
ritate de-a dreptul obse
dantă, scuzîndu-se parcă, 
fiecare din ei încheia spu- 
nînd :

— La noi în casă nu a

de la 
alții, și de la 
De la disprețul față 
muncă pină la însușirea 
muncii altuia nu a mai 
fost decit un singur pas.

Evident, discutind des
pre munca unui elev, dis
cutăm 
ră. Și 
sus, și 
toare, 
pregătire, 
tenția. Fuga copilului de 
muncă s-a manifestat deci, 
în primul rind, în fuga de 
învățătură. De aceea, 
le-am pus părinților cu 
care am discutat șl urmă
toarea întrebare :

— Ce ați făcut 
cind minorul a avut 
ma notă proastă ?

— Dar ce legătură 
asta cu huliganismul 
furtul ? — ne-au replicat, 
realmente mirați, unii.

Legătura există, și încă 
una foarte strînsă. Tudor 
Bercea, din Șos. Giulești 
311, are numai 15 ani. 
Pină acum are la ..acti
vul" său numeroase acte

și despre invățătu- 
in cazul de mai 
in altele asemănă- 

am întâlnit slaba 
chiulul, repe-

atunci
pri-

are
Și

Q Q B B B

rești și, unindu-șl efortu
rile cu efortul școlii, să-l 
readucă pe calea cea bu
nă. Nu s-a intimplat așa. 
Iată ce ne-a declarat 
Gheorghe Streche, interlo
cutorul nostru de la înce
putul acestor rinduri. ta
tăl unuia din foștii colegi 
ai lui T. B., rugat de co
mitetul de părinți să ja 
legătura cu soții Bercea, . 
atunci cind elevul abia ’ 
începuse să absenteze de 
la ore.

— N-am deschis bine 
gura să-i spun despre ce 
este vorba și mama băia
tului m-a luat la zor : „E 
copilul meu, ce vă bă
gați ? Și dacă vreau eu să 
stea acasă, o să stea aca
să. O să plătesc și amen
dă ; și ce-o să fie ?“

Ce-o să fie ? In primul 
rind, T. B. a rămas repe
tent trei ani la rind : in 
al doilea rind, datorită 
faptului că era cu aproa
pe patru ani mai mare 
decit colegii săi de clasă, 
nu a mai putut fi primit 
la școală : în al treilea, 
absentele de la orele de 
curs s-au transformat 
treptat, treptat, in absențe 
de acasă. iar sancțiunea 
notei proaste s-a transfor
mat in sancțiune penală. 
Minorul Tudor Bercea a 
fost prins in flagrant de
lict în timp ce încerca să 

’ jefuiască un magazin. în 
fața instanței, argumentul 
„ e copilul meu" nu a mai 
putut fi invocat. E copi
lul meu, e copilul nostru ! 
da, dar cu atit mai mult 
sintem răspunzători pen
tru el, pentru faptele lui 
in fața societății. Calitatea 
de părinte presupune înal
te obligații sociale și mo
rale. Iar prima din aces
te îndatoriri este cultiva
rea in riadul copiilor a 
dragostei față de învăță-

tură, față de muncă, res
pectul față de normele 
noastre de conviețuire so
cială. față de valorile 
fundamentale ale orindui- 
rii noastre socialiste.

Sintem din nou la ju
decătorie. DLntre 
înscrise pe rol 
atenția citeva. 
incuipații minori 
soivenți ai școlii „ 
cu diplomă in regulă — 
unii chiar cu medii bune 
— tineri care au cunoscut 
deci munca, disciplina, 
cate s-au bucurat pinâ nu 
de mult de roadele aces
tora, de stima și dragos
tea colegilor, cunoscuților, 
a tuturor celor din jur. 
Cum au ajuns aici ?

In cabinetul președinte
lui instanței Intră La un 
moment dat un cetățean.

— Sint de la... — și pro
nunță mincinos, numeie 
unui organism social de 
prestigiu — și vreau ;â 
vorbesc cu tovarășul pre
ședinte...

I se cere legitimația. 
N-are. Este invitat totuși 
să ia loc, sa spună ce 
vrea. Iși reia tonul și În
cepe :

— Știți, fiului meu 1 ■-» 
făcut — s.n. — un necaz.

— Anume ?
Fiul — minorul Marin 

Euacnc — a Lost prins in 
flagrant pe cind încerca să 
sustragă bunuri de valoare 
dintr-un autoturism parcat 
in plin centrul Capitalei. Și 
acum, tatal grijuliu — 
Aurel Enachc. in realitate 
inspector la serviciul per
sonal I.T.B. Dudești — 
vine sâ obțină, nici mai 
mult nici mai puțin, decit 
„o pedeapsă mai mică, 
dacă s-ar putea (?!?)". Ne 
reprimăm uimirea și-1 as
cultăm :

— E băiat bun, a termi
nat opt clase, are diplomă ; 
vreau sa-1 ’ 
meserie.

— Cind 
școala ?

— Anul
— Și de __ ____________

la o meserie pinâ acum ?
Răspunsul este lămuritor, 

explica întreaga situație : 
tatăl a voit pentru fiul sâu 
o muncă ușoară și, neapă
rat, bine plătită. Nu a gă
sit. Și atunci a preferat 
să-l țină acasă, să facă din 
el un trinlor. Rupindu-1 de 
muncă, l-a rupt de cinste, 

de omenie, i-a facilitat a- 
lunecarea pe toboganul in
fracțiunii. Dintre ceilalți 
trei copii ai lui A. E. doi 
au o „meserie ușoară" : fi
ica e manichiuristă, fiuL 
barman ; iar din aceștia 
unul — barmanul — se 
află in închisoare pentru 
sustragere. Iată deci câ, in 
cazul acesta, părinții sint 
cei care favorizează lenea, 
tendințele de parazitism, 
credința periculoasă că bu^ 
nâstarea și munca sint' 
două noțiuni fără nici o 

' legătură, că „se poate și
; altfel" decit a-ți trăi viața 

și a-ți cișliga existența 
prinlr-o muncă utilă ție și 
societății. NU, NU SE 
POATE 1

Munca, cinstea, respectul 
față de valorile morale ale 
poporului, față de produ
cătorii bunurilor materiale 
și spirituale sint coordo
nate principale ale vieții 
noastre sociale. Lipsa de 
ideal, parazitismul, ten
dința de a munci cit mai 
puțin și de a cere, in 
schimb, societății cit mai 
mult contravin normelor 
noastre etice, principiilor 
noastre de viață, degene
rează în abateri de la lege. 

Superioritatea societății so
cialiste stă in primul rind 
in superioritatea relațiilor 
noastre sociale, a idealu
rilor noastre, este dată de 
profilul moral al oameni
lor ce o alcătuiesc. Cu atit 
mai mare este deci răs
punderea celor ce au în 
sarcină educarea tinerei 
generații, formarea omului 
nou, profund devotat pa
triei. partidului, idealuri
lor noastre socialiste. Iar 
in această privință răspun
derea părinților este dintre 
cele mai importante. De 
aceea, .,certificatul" pentru 
„cei șapte ani de-acasă" 
și-1 dau, în primul rind, lor 
inșile, reprezentind un au
tentic atestat al conștiinței 
lor plvice, al maturității 
lor politice, al capacității 
lor de a fi modele și edu
catori intransigenți și de 
larg orizont ai tinerei ge
nerații.

cauzele 
ne rețin 
Unii din 
sint ab- 
generale,

dau să invețe o

terminat

trecut—
ce nu l-ați dat

Titus ANDREI
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tuității șl accesibilității asistenței sa
nitare. In munca de zi cu zi medicul 
trebuie să transpună în viață politica 
sanitară a partidului și statului nos
tru.

Alături de cadrele medico-sanitare 
care și-au înțeles pe deplin rolul so
cial, care iși exercită profesiunea cu 
dăruire, cu eroism chiar, mai există 
insă și elemente cu o mentalitate 
înapoiată, puși pe chiverniseală, ade- 
vărafi neguțători de sănătate, care au 
abandonat cele mai elementare prin
cipii și, in fond, s-au exclus singuri 
din rindul nostru. Oricit de mic ar 
fi numărul acestor practicanți și be
neficiari ai mercantilismului, exis
tența lor trebuie privită ca un per
manent pericol social și asta in pri
mul rind noi, cei care lucrăm in 
sectorul sanitar. Toate profesiile au 
același drept, toate elementele corup
te trebuie să suporte același trata
ment, inclusiv cei din sectorul sani
tar. Acestea sint faptele și socotesc 
că, in afară de înfierarea, demasca
rea și condamnarea lor, nu există 
un alt răspuns.

Bacșișul este în egală măsură o 
„boală44, atit pentru cel ce-l întinde, 
cit șl pentru cel care il solicită sau 
il acceptă. $1 această boală nu are 
nimic comun cu afecțiunile pe care le 
tratăm în meseria noastră. Totuși, 
asemeni tuturor maladiilor, el trebuie

să beneficieze de o terapie socială 
adecvată timpurilor pe care le trăim. 
Promptă și fermă.

Sebastian I. NICOLAU 
medic specialist pediatru 
la Spitalul unificat Mizil, 
secretarul organizației 
de baza P.C.R.

NE SCRIU CftDRE DIN COMERȚ
......... ■■■■■■■■■■■■■ i ;

Noi, lucrătorii din Organizația co
mercială locală mixtă Turnu-Măgu- 
rele, am urmărit cu deplină apro
bare campania desfășurată in presă 
împotriva amatorilor de venituri 
nemuncite. Trebuie tă combatem 
cu toată tăria bacșișul, șperțul, mita, 
fapte ilicite care iși fac simțite efec
tele nocive și In sectorul nostru de 
muncă. Aceasta cu atit mai mult cu 
cit asemenea apucături umbresc ac
tivitatea majorității lucrătorilor din 
comerț care înțeleg să-și desfășoare 
activitatea in mod cinstit.

La noi, imediat după apariția arti
colului din „Scinteia", s-a organizat 
prelucrarea lui cu toți lucrătorii pe 
sectoare de activitate, s-au luat mă
suri de a se afișa in unitățile de ali
mentație publică (restaurante, bufete,

cofetării) anunțuri vizibile, care sună 
astfel : „Tovarăși consumatori, nu 
primim bacșiș !“, „Nu primim bacșiș, 
sintem lucrători ai comerțului de 
stat !'• etc. De asemenea, la citeva 
zile după acțiunea întreprinsă de noi 
s-a ținut o adunare generală de 
partid deschisă, cu toți lucrătorii din 
sectorul de alimentație publică, in 
care am prezentat o informare cu 
privire la respectarea regulilor gene
rale de comerț, am criticat faptele 
negative petrecute in rindurile lucra
torilor noștri, am subliniat părerea 
opiniei publice asupra acestor mani
festări.

Cu această ocazie solicităm spriji
nul maselor largi de consumatori, 
care nu trebuie să se lase duse in 
eroare de către unele elemente care 
ar mai încerca, poate, pe diferite căi 
să obțină bacșișuri. Noi, imensa ma
joritate a lucrătorilor din comerț, 
sintem împotriva bacșișului. Și vom 
fi primii care ii vom denunța pe cei 
care oferă bacșiș 1 împotriva nărăvi
telor la bacșiș trebuie să facem front 
comun toate conducerile unităților so
cialiste, cooperativelor, organizațiilor 
de maSă și obștești, iar organele de 
stat să-i prezinte prin toate mij
loacele pe acei care sint descoperiți 
că mai primesc sau dau bacșiș. Sub
scriem intru totul la apariția unei legi 
care să sancționeze penal aau contra-

vențlonal pe cei care mai practici 
sau încurajează bacșișul.

I. DRAGOMIR
președintele comitetului de direct ie,
N. DANCIU
secretarul comitetului de partid,
E. COJOC
președintele comitetului sindical

Salut cu deosebita satisfacție acțiu
nile de înfierare a practicii înjositoa
re a bacșișului, propunerile pentru 
adoptarea celor mai adecvate mij
loace de desființare a acestui nărav. 
Am găsit in materialele publicate 
exemple grăitoare pentru modul in 
care unii obțin importante venituri 
nepermise, in măsură să 
opinia publică, precum și 
neabătută a cetățenilor de a stirpi 
bacșișul. Fără îndoială, lupta trebuie 
dusă pe diverse fronturi, in mod or
ganizat, dar, In special, in mod sus
ținut

Personal, fin să relev citeva as
pecte privind sancționarea acestui 
mijloc de căpătuială. Unele organe de 
stat au uitat, probabil, că anumite 
forme da bacșiș «int incriminate in

Codul pena! sub denumirea de „pri
mirea de foloase necuvenite44. Citez 
din articolul 256 : „Primirea de către 
un funcționar, direct sau indirect, de 
bani ori de alte foloase, după ce a 
îndeplinit un act in virtutea funcției 
sale și la care era obligat in temeiul 
acesteia, se pedepsește cu închisoare 
de la o lună la un an sau cu amendă". 
Nu-mi explic pasivitatea unor organe 
de conducere ale comerțului sau din 
alte domenii unde se practică acest 
nărav degradant în fața anumitor si
tuații flagrante de încălcare a legii. 
Pe de altă parte, trebuie să recu
noaștem că însuși acest text are o 
sferă de aplicabilitate limitată, nu se 
aplică și membrilor cooperatori decit 
in măsura in care aceștia au și sarcini 
administrativ-gospodă rești. Pentru 
stirpirea. formelor de bacșiș practica
te in cooperație, se impune deci atit 
activizarea organelor în drept pentru 
depistarea cazurilor de primiri de 
foloase necuvenite și trimiterea vino- 
vaților înaintea instanțelor de jude
cată, cit și îmbunătățirea cadrului 
legal menit să asigure aplicarea echi
tabilă a legii in absolut toate cazurile 
de abatere de la litera și spiritul ei 1

Dr. Ștefan ȘICLODI 
jurist
București, str. Academiei 
nr. 35—37, sector 1
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Copacii mor atunci eînd 
tint smulși din rădăcină. 
Am văzut o dată. In Mun
ții Apuseni, copaci firavi și 
cnpad bâtrini, odată fal
nici. smulși parcă de o 
mină gigantică, răsturnați, 
cu rădăcinile încă încleșta
te In bulgări mari de pw- 
mlnt, îndreptate spre un 
cer descurajant de semn, 
în care zadarnic ar fi în
cercat să se lmpllnte. Un 
f' 1 de lume Întoarsă pe 
dos. Peisajul era grandios, 
dar cumplit,

într-o relativ 
t^eierare prin 
munte la mare. 
Iile dacice dJn ___ _ _
râștiei la barajul de la Por
țile de Fier, de la clmpiile 
arate de-a doua oară ale 
Moldovei și Bărăganului 
«;pre viile și gospodăriile 
dobrogene (acolo unde fără 
zi de vacanță «e plămă
dește plinea și se înroșește 
in soare slngele cel de toate 
clipele), din Albacul revo
luției lui Horea în ultima 
nou născută stațiune a li
toralului. Mangalia Nord, 
ce-și adaugă în fiecare an 
tnefi un nume dintr-o fa
miliară mitologie : Neptun, 
Jupiter. Venus. Saturn ele., 
etc... — îți apar rădăcinile, 
tulpina și coroana bogată a 
unui copac viu si puternic. 
Un copac bătrîn, dar tot
odată uimitor de tlnăr, 
cu rădăcinile solid implin- 
tate, trăgindu-și seva din 
adincuri și cu fruntea sus. 
Cred că nimănui nu i-ar 
fece vreodată prin minte, 
că dintr-un motiv sau altul, 
hai să admitem un motiv 
estetic. I-ar sta mai bine cu 
capul în jos. Nici un creier 
sănătos nu ar născoci ceva 
atit de năstrușnic. Dar mai 
ales atit de jalnic.

în teatru faptele nu ?e 
petrec altminteri. ..Lumea 
este o scenă**. Replica ime
diată sună : ..Scena este o 
lume". O lume a ficțiunii ? 
Desigur. O ficțiune atit de 
adevărată. Incit din imagi
ne a adevărului devine a- 
devăr. Nici un creier sănă
tos, nici un talent autentic 
nu se pune bucuros decît 
In slujba unui adevăr pa 
care-1 consideră al său.

O artă scenică româ
nească neaxatâ, in primul 
rînd, pe o dramaturgie na
țională nu este de conceput 
și în fond ea nici nu exis
tă. Ar fi un copac fără ră
dăcini. Nu cunosc nici un 
singur mare regizor 
măcar un bun regizor 
teatrului nostru, nici 
singur mare actor sau sce
nograf care să ocolească 
sau *ă refuze cu încăpățâ
nare piesa românească. 
Dimpotrivă. Și dacă ar fi 
să citei aici pe toți acei 
care au contribuit și con
tribuie prin seriozitatea lor 
profesională, prin entuzias
mul. devotamentul sau com
petența lor la afirmarea 
dramaturgiei românești în 
țară și peste hotare, lista 
ar fi atît de lungă, ea în- 
cepînd din zorii teatrului 
cult românesc, continuind 
fără întrerupere pină

scurtâ cu
tară. de Ib 
de la cetfe- 
niunții O-

sau 
al 

un

ultimii am ți pînS în ulti
ma parte a stagiunii ulti
me, incit practic Întocmi
rea ei ar Îngloba cvasi to
talitatea slujitorilor scenei 
noastre. Cum au fost făcute 
cunoscute, înțelese și apre
ciate opere de seama ale 
dramaturgiei românești ? 
Prin litera tipărită ? Sau 
prin cuvintul viu rostit de 
la înălțimea scenei ? La 
extrema contrarie, scânteie
rea imaginii scenice nu a 
indus în eroare, croind u- 
neori false opere dramati
ce. infilțind pripit pn«ia- 
mente pentru dramaturgi

proape ci-țj vine s& te în
trebi dacă țelul urmărit nu 
se indepărtcazâ vertiginos. 
In ochii lor, undeva la in
finitul matematic.

Cit știe și ce știe critica 
de specialitate despre rea
litățile teatrului care «c 
face pe scenă ? Ce legătu
ra (in afară de una pur 
teoretică) există între tea
tru și Învățămintul de tea
tru ? Și totuși pe scena unui 
teatru profesionist va acti
va mîine studentul de azi 
al catedrei de actorie, re
gie sau scenografie. Ciți oa
meni de teatru știu măcar

Să continuăm
firesc ceea ce

am început
temeinic

împotriva falsei
originalități în teatru

cam puțintei In har și duh ♦ 
Desigur, ar putea fi citată 
și .situația opusă — mari 
opere dramatice autohtone 
lansînd regizori pitici și ac
tori sau scenografi premiați 
cam la intimplare. in entu
ziasmul legitim, al vreunui 
festival.

Fără îndoială, datorii e- 
xistă. Tot reciproce. Mă 
gindesc la acei mari, foar
te mari dramaturgi ai noș
tri care nu șî-au aflat încă 
locul meritat in reperto
riile teatrelor noastre (ori. 
mai rău. au avut parte de 
o transpunere scenică me
diocră, care a încețoșat 
textul în loc să-1 slujească). 
Mă gindesc și la acei, cîți- 
va, buni actori și regizori 
care nu și-au găsit (sau nu 
și-au știut găsi) un text pe 
măsură. Mă gindesc și la 
acea compartimentare, u- 
neori prea rigidă, 
de-a ’ . ‘ ’ 
care face ca oameni por
niți pe același drum, spre 
același țel să nu meargă 
totuși împreună, cunoscîn- 
du-se și ajutîndu-se reci
proc. ci. pe traiectorii pa
ralele, supralicitindu-și 
nu unindu-și forțele.

alteori
dreptul dăunătoare

că există un Institut al 
Academiei cu o secție de 
studii de specialitate ? 
Care ar fi totuși posibili
tățile de drum împreună ? 

Poate amintindu-ne încă 
și încă o dată țelul urmărit, 
țelul imediat, real, foarte 
concret. Să zicem : forma
rea și urmărirea dezvoltării 
normale a tinărulul care va 
fi veteranul de miinc al 
scenei. Sau : echilibrarea 
unui repertoriu după alte 
criterii decît acelea, peri
mate. de a ține o justă 
cumpănă între spectacolele 
..de casă" și cele ,.dc sti
mă*4 sau acelea, statistice, 
care admit, de-a valma, 
pentru oricare teatru, ori
unde și adresindu-se orică
rui public, că un repertoriu 
este corect alcătuit dacă 
..avem o piesă românească 
de actualitate, una clasică, 
una din dramaturgia uni
versală ș.a.m.d.", pină la 
epuizarea numărului pre
mierelor prevăzute într-o 
singură stagiune. Sau...

Dar, în primul rînd, 
putem intr-adevăr uni 
forturile amintindu-ne

urmărind cu perseverență 
țelul major propus nouă 
tuturor. Teatrul nostru nu 
poate ti decil teatrul lu
mii noastre, al adevărului 
nostru.

El este cu adevărat uni
versal. numai in măsura in 
care este profund al nos
tru. avindu-și rădăcinile 
bine Înfipte in solul națio
nal, astfel Incit, cum 
se înălță drept, in lu
mină. poate fi văzut și re
cunoscut (sau cunoscut in 
specificul său) de departe.

Un teatru care vine din 
trecutul nostru, prin țoale 
rădăcinile sale și se 
dezvoltă mai departe, o 
dată cu noi, prin noi. Avem 
foarte multe de spus și de 
cunoscut despre noi înșine. 
Avem, desigur, răgaz șl 
nevoie să cunoaștem, să în
țelegem și să vorbim și 
despre ceilalți. Cei care 
împreună cu noi alcătuiesc 
popoarele acestei planete. 
Dacă viața nu înseamnă 
numai omul și faptele, gin- 
durile. dorurile și fantezia 
omului, ci un univers mi
croscopic și un altul gigan
tic. viața nu înseamnă, de
sigur, numai un colț de pfi- 
mint și oamenii acestui colț 
de pămint.

Si. totuși, in primul rînd, 
vom vorbi despre acest colț 
de pămint și oamenii aces
tui colț de pămint.

Ca să putem fi adevărați 
si profund originali. Ca să 
nu facem echilibristică pe 
sirmă. Ca să continuăm fi
resc ceea ce am început te
meinic.

Din foarte vechi timpuri, 
cintecele. legendele și bas
mele românești au conside
rat stejarul, copac al tutu
ror simbolurilor. Al stator
niciei, al năzuințelor, al 
înțelepciunii, al durerilor, 
al împăcării, dar și al vite
jiei și al împlinirilor. Un 
fel de încununare a virtu
ților trecutului și prezen
tului socialist, semn măreț 
in pragul viitorului comu
nist al patriei. De numele 
lui Horea este legat goru
nul din Țebea, la umbra 
căruia, dublu simbol. își 
doarme somnul pașnic, a- 
proape de inima bătrînului 
pămint. Avram Iancu. ne
ostoitul drumeț pe căile a- 
prîșe ale libertății și drep
tății. De numele lui Ștefan 
cel Mare este legat steja
rul din Bofzești. asa după 
cum. datorită unui mare 
poet al acestui neam, a- 
nrntiri de care nu vrem si 
nu ne putem despărți sînt 
strîns legate de un pămint 
,.de din vale de Rovine" 
pămînt mitic aflat la poale 
de zid de stejari.

Copacul dezrădăcinat nu-i 
al nimănui. Este al vintu- 
lui. al morții și al putre
ziciunii, fie ea și fosfores
centă.

Va trebui, avem datoria, 
să vorbim astăzi despre co
pacul viu.

UN NOU CONCURS
DE ADMITERE
ÎN FACULTĂȚI

9

La facultățile și secțiile care 
nu au completat cifra de școlari
zare prin concursul din 10—20 Iu
lie 1971 se va organiza un nou 
concurs de admitere in cursul 
lunii septembrie.

Pentru învățămintul superior 
tehnic, agronomic, economic, u- 
niversitar, pedagogic, medical și 
artistic, cursuri de zl și serale, 
al doilea concurs de admitere se 
va organiza între 5.și 12 septem
brie. Pentru institutele dc tea
tru. conservatoare șl învățămîn- 
tul de arhitectură, concursul de 
admitere se organizează in două 
etape. Prima etapă va avea loc 
intre 1 și 4 septembrie a.c., a 
doua etapă intre 5 și 12 septem
brie. între 25 august și 25 sep-

lembrie va avea loc. la Institutul 
de artă teatrală și cinematogra
fică din București, concursul de 
admitere pentru secția Regie de 
film cu durata de 2 ani.

Pentru invățămintul de subin- 
gineri. al doilea concurs dc ad
mitere se va organiza intre 15 și 
22 septembrie.

Pentru învățămintul superior 
fără frecvență, concursul de ad
mitere se va organiza între 15 și 
22 septembrie.

Instituțiile de învățămînt su
perior, facultățile șl secțiile la 
care se va organiza al doilea 
concurs de admitere și con
cursul pentru învățămintul fără 
frecvență sînt comunicate în 
ziarul „Scinteia tineretului".

Lucrări de interes comun

prin muncă voluntar-patriotică
în cinstea marii sărbători de la 23 

August, oamenii muncii din munici
piul Botoșani au anunțat îndeplini
rea angajamentelor anuale privind 
înfrumusețarea și buna gospodărire 
a orașului. în cadrul acestei acțiuni, 
mii de cetățeni au participat la a- 
menajarea intrărilor principale din
spre Suceava, Iași și Dorohoi, la re
parații și modernizări de străzi și 
trotuare, au amenajat un bazin de 
înot și spații verzi. Valoarea lucră
rilor efectuate se ridică la circa 22 
milioane lei.

în perioada vacanței de vară, ele
vii .și pionierii din județul Alba au 
efectuat, prin muncă voluntar-pa
triotică, lucrări în valoare de peste 
l 500 000 lei. Un număr de 2 100 elevi 
au sprijinit lucrările de întreținere 
a culturilor, de recoltare a legume
lor și a altor produse agricole, de

MITING AL PRIETENIEI
Șl SOLIDARITĂȚII 

TINERETULUI ROMÂN
CU CEL CAMBODGIAN

Sute de tineri și studenți din Ca
pitală au participat marți la mitin
gul prieteniei și solidarității tine
retului român cu cel -----
organizat dc Uniunea 
Comunist și Uniunea

stringere a plantelor medicinale. Pre
zența purtătorilor cravatelor roșii s-a 
făcut simțită, de asemenea, la ac
țiunile de înfrumusețare a orașelor 
și satelor, de reparare, curățire și 
pregătire a școlilor pentru noul an 
de invățămînt.

în cursul acestui an, locuitorii ju
dețului Prahova au construit prin 
muncă voluntar-patriotică străzi și 
trotuare în suprafață de 130 000 mp, 
2 553 poduri și podețe și au reparat 
și întreținut 800 km drumuri comu
nale. în municipiul Ploiești, în ora
șele Cimpina, Breaza, Băicoi, Sinaia., 
Comarnic și Mizil au fost amenajate 
noi parcuri, spații verzi și baze spor
tive. Angajamentul de a realiza în 
acest an lucrări edilitar-gospodărești 
in sumă de 94 milioane Ici a fost de
pășit cu 8 milioane lei.

(Agerpres)

cambodgian. 
Tineretului 

v. -_____  Asociațiilor
Studențești, cu prilejul celui de-al 
Il-lea Congres al Federației Tine
retului Khmer din Europa.

La miting au fost prezenți Vasile 
Nicolcioiu, secretar al C.C. al U.T.C.. 
Chau Seng. ministru însărcinat cu 
misiuni speciale In Guvernul Regal 
de Uniune Națională din Cambod- 
gia, Seang Huor Long, președintele 
Federației Tineretului Khmer din 
Europa, tineri și studenți cambod- 
gieni care se pregătesc in instituții 
de învățămint superior din țări 
europene.

Au fost de față reprezentanți ai 
ambasadelor R.P. Chineze, R.P.D. 
Coreene, R.D. Vietnam și Republi
cii Vietnamului de sud lu Bucu
rești.

In cuvintul său, Vasile Nicolcioiu 
a exprimat sentimentele sincere de 
prietenie și de solidaritate militantă 
ale tineretului român față de tine
retul și poporul cambodgian. Orga
nizarea la București a Congresului 
dv. are o mare importanță pentru în
tărirea și lărgirea pe mai departe a 
legăturilor de prietenie și colaborare 
dintre tinerii țărilor noastre — a spus 
vorbitorul. După cum este cunos
cut, România s-a numărat printre 
primele state care au 
constituirea Guvernului de 
une națională și l-au recunoscut o- 
ficial ca unic reprezentant legitim al 
Cambodgiei. Secretarul C.C. al U.T.C. 
a exprimat convingerea fermă a po
porului și tineretului român că în 
zilele noastre nu există forță în 
lume care să îngenuncheze popoa
rele ce-șl apără cu fermitate suve
ranitatea și independența, dreptul 
lor la libertate. Lupta 
cambodgian, laoțian și 
va triumfa !

Președintele Federației 
lui Khmer din Europa, Seang Huor 
Long, a transmis calde mulțumiri ti
neretului, întregului popor român, 
pentru solidaritatea activă cu lupta 
tineretului și poporului khmer, pen
tru sprijinul acordat în organizarea 
Congresului. Prezentînd apoi istori
cul luptei poporului khmer și a al-

salutat 
uni

popoarelor 
vietnamez

Tineretu-

tor popoare din Peninsula indochl- 
neză, pentru Apărarea ființei lor na
ționale, vorbitorul a evidențiat vic
toriile repurtate atit pe planul ope
rațiunilor militare, cit și în cele
lalte domenii. în prezent, a spu® 
vorbitorul. Frontul Unit Național al 
Cambodgiei și Guvernul Regal d« 
Uniune Națională, forțele armate 
populare de eliberare controlează 70 
la sută din teritoriul Cambodgiei, pe 
care trăiesc peste 4 milioane de lo
cuitori. Privim cu deosebită bucurie 
și optimism victoriile pe care le ob
ținem sub conducerea F.U.N.K., îm
potriva mașinii de război imperia
liste și a administrației trădătoare d« 
la Pnom Penh.

Luînd cuvintul în numele studen
ților și doctoranzilor vietnamezi din 
centrul universitar București, lng. 
Cao Dang Thlet a subliniat că mi
tingul de față constituie o imagine 
veridică a solidarității internaționale 
a tineretului și studenților din lumea 
întreagă față de eroicele popoare 
vietnamez, laoțian și cambodgian.

In cadrul mitingului a fost pre
zentată declarația adoptată de cel 
de-al II-lea Congres al Federației 
Tineretului Khmer din Europa, In 
care se spune, printre altele: Congre
sul exprimă și cu acest prilej caldele 
sale mulțumiri guvernului Republicii 
Socialiste România prietene pentru 
faptul că a fost printre primele 
te care au recunoscut oficial Gu’ .•/- 
nul Regal de Uniune Națională ca 
singurul reprezentant legitim al po
porului cambodgian. Susținem 
fermitate Comunicatul comun 
mâno-cambodgian, rezultat al con
vorbirilor purtate la Pekin de pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, Nicola® 
Ceaușescu, și de șeful statului cam
bodgian, Norodom Sianuk, care a 
deschis largi posibilități pentru în
tărirea relațiilor amicale Intre po
poarele noastre.

într-o atmosferă de entuziasm, 
participanții la miting au adoptat o 
moțiune in care se exprimă senti
mentele de caldă prietenie și soli
daritate cu lupta dreaptă a poporu
lui khmer.

în încheierea mitingului a fost 
prezentat un program artistic susți
nut de tineri și studenți cambod- 
gieni.

cu
TO-

(Agerpres)

9;

ne
e-
Si Sorana COROAMA

cinema

Noua casd de cultura din Turnu Mdgurele Foto : S. Cristian

Marea conflagrație
a secolului XX

note de lectura • note de lectură • note de lectură

Dumper-1000

,30 Divertisment muzical. 
,50 Telejurnalul de noapte. 

23,00 închiderea emisiunii.

• Brigada Diverse In alert* : 
FAVORIT — 9.15; 11.30; 13.15; 16; 
18,15; 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 — 19.30 (seria de bilete — 
3765), PATRIA — 9; 11,30; 14; 16,30; 
19; 21.15, GRADINA FESTIVAL
— 20,15.
• Direcția Berlin : FESTIVAL — 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
• Tick, Tick, Tick : LUCEAFĂ
RUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
îl, BUCUREȘTI — 8,45; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21, GRADINA DOINA
— 30.
• Omul orchestră : SCALA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, GRADI
NA SELECT — 20.
• Detașamentul roșu de femei : 
PACEA — 15.45; 18; 20.15.
• Ceasornicul universului ; Peș
tera ; Catalizatorii ; Oamenii aces
tui pămint ; Mlnltehnicus : TIM
PURI NOI — 9—21 In continuare.
• Floarea soarelui : CENTRAL — 
9.30; 12; 15; 17.30; 20,15, GR1V7ȚA
— 9.30; 12: 15.45; 18,15; 20.30, MIO
RIȚA — 10; 12,30; 15; 17,30; 20.
• Săptămlna nebunilor : LUMI
NA — 9,30—16 in continuare : 18,15;
20.30, BUCEGI — 16; 18,15, TOMIS
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18, la gră
dină — 20,15, AURORA — 9; 11,15; 
13.30; 15,45; 18, la grădină — 20.15, 
GRADINA PARCUL HERĂSTRĂU
— 20,15.
ÎL'n loe pentru îndrăgostiți :

APITOL - 9; 11; 13; 15; 17; 19; 
21, la grădină — 30; 21,45, FLO
RE ASC A — 13,30; 18; 20,30.
• II cunoașteți pe Urban 7 : LIRA 
— 15,30; 18, la grădină — 20.
• Capcana : COSMOS — 15,30; 
18; 20,15.
• Cortul roșu : POPULAR — 15,30; 
19, RAHOVA — 15,30; 19.
• Zorba grecul : CINEMATECA 
(sala Union) — 10; 12,30; 15; 17,30; 
20.
• Fetița mlnelnoaa* : Fata vln- 
tulul ; Voinicelul ; Zmeul ; Poves
tea iul Alioșa : DOINA —
11,30; 12.
• Sunetul muririi : DOINA — 
19,30.
• Ghid rine vina 1* eln* ? : U- 
NIREA — 15,30; 18, la grădină — 
20 30
• ' Indrlgoatlțll : VIITORUL — 15: 
18; 20.
• Secretul planetei maimuțelor 
EXCELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 16 
18.15; 20.30, GLORIA — 9; 11,15 
13,30; 16; 18,15; 20,30, FLAMURA 
— 9; 11,15: 13,30; 16; 18.15; 20,30. 
• Dispariția Iul Timo : VITAN — 
15; 18.
• Vagabondul : GRADINA VITAN 
— 30.
• O floare «I doi grădinari : 
VICTORIA — 9; 12,30; 16; 19,30, 
DRUMUL SĂRII — 9,30; 16; 19,19, 
MUNCA — 10; 15,30: 19.
• Turnul de aramă : LAROMET 
— 16; 18; 20.
• Notre Dame de Paria : DACIA 
— 8.30—20 în continuare.
• întoarcerea Sfîntulul Luea : 
FLACARA - 16; 1«: ».
• Romeo șt gullet* ; PROGRE
SUL — 16; 19.
• Greșeala fatală î GIULEȘTI — 
15,30; 17.45; 30, VOLGA - 9,15; 
11,30; 13.45; 16; 18.15; 30.30.
• întllnire cu o necunoscut* : 
BUZEȘT1 — 15,30; 18, la grădină 
— 20,30, MOȘILOR — 15,45; 18; 
20,15, Ja grădină — 30,15.
• Serbările galante : ÎNFRĂȚI
REA ÎNTRE POPOARE — 15.30; 
17,45; 20.
a Roata vieții : ARTA — 15,30; 
18, la grădină — 20.
• Fiii „Marii Ursoaice* : CRÎN- 
GAȘI — 15,30; 18; 20.15.

FERENTARI

17,a5 Deschiderea emisiunii. Cam
pionatele europene de atle
tism. Transmisiune directa 
de la Helsinki.

19,00 Moment folcloric cu Flori- 
ca Ungur.

19.10 Tragerea Pronoexpre3.
19.20 1001 de seri — emisiune 

pentru cel mici.
19.30 Telejurnalul de seară.
20.10 „Focuri nestinse" — un 

documentar consacrat 
dustrlel siderurgice din 
noastră. Regia : Ștefan 
man : Comentariul : 
Birlădeanu.

20.30 Teleclnemateca : „Valsul ne
muritor". Cu Femand Gra- 
vey, Luise Rainer, Militza 
Koryus. Regia : J. Duvivler.

22.10 Teleglob : Africa Centrală. 
Reportaj filmat de Iile Ciu- 
rescu, Tiberiu Tomcsany și 
Serzlu Stejar.

film 
ln- 

țara 
.. Ro- 
Victor

A

• Teatrul ae opereta Qa teatrul
de vară „Herăstrău") : ~ 4"‘
lui Marco Polo — 20.
• Teatrul Giulești (la
Romane) : Omul care
moartea — 20.
• Teatrul satlric-muzlcal „C. Tă- 
nase" (la grădina Boema) ; Vox... 
Boema — 20.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : La Izvoare de frumu
sețe — 17,30.
• Comitetul pentru cultură șl artă 
al municipiului București (la ro
tonda scriitorilor din parcul 
Cișmiglu) : Spectacol de sunet șl 
lumină — 20,15;

Secretul

Arenele 
a văzut

BAIA MARE (Corespondentul 
„Scînteii**, Vasile Gaftone). — 
In cinstea zilei de 23 August, 
colectivul de muncă de la Uzi
nele mecanice de mașini și uti
laj minipr Baia Mare a sărbăto
rit recent un -frunfos succes : de 
pe banda de montaj a ieșit cel 
de-al 1 000-lea Dumper. Cu acest 
prilej, conducerea uzinei a feli
citat, lntr-un cadru festiv, pe 
toți angajații care au contribuit 
la această realizare. Conceput 
de institutul de proiectări al 
ministerului de resort, acest uti
laj a primit pe parcurs, în ca
drul uzinei, multe Îmbunătățiri 
tehnico-funcționale. In prezent, 
uzina bălmăreană produce două 
tipuri de Dumper — cu benă 
basculantă și cu platformă, fi
ind aproape de perfectare și 
cel de-al treilea tip — toate a- 
daptate la activitățile de pe 
șantierele de construcții și în 
transporturile uzinale.

O gama 
variată

de produse
Despre cel de-al doilea război 

mondial s-a scris un număr impre
sionant de lucrări care reflectă dife
ritele aspecte ale acestui eveniment 
epocal din istoria omenirii. In dife
rite țări s-au publicat colecții de do
cumente, mulți dintre conducătorii 
politici și militari ai războiului și-au 
scris memoriile, s-au elaborat lucrări 
de sinteză. în această din urmă cate
gorie se înscrie și lucrarea apărută 
recent în Editura politică : Marea 
conflagrație a secolului XX. Elabo
rată sub îngrijirea unei comisii for
mate din : general-colonel Ion Coman, 
general-colonel in rezervă Dumitru 
Dămăceanu, general-colonel Ion 
Gheorghe, prof. univ. George Maco- 
vescu, prof., univ. dr. ing. Valter 
Roman (coordonator), general de ar
mată Iacob Teclu, conf. univ. dr. 
Gheorghe Zaharia (coordonator), la în
tocmirea ei au colaborat specialiști 
din domeniul istoric, militar, politic, 
diplomatic etc. : Gheorghe Cazan, dr. 
Nicolae Copoi u, general-maior Ion 
Cupșa, colonel Leonida Loghin, conf 
univ. dr. N. Z. Lupu, Alexandru Și- 
perco, colonel Dumitru Tutu, colonel 
in rezervă Constantin Ucrain, dr. 
Gheorghe Unc, conf. univ. dr. Alexan
dru Vianu.

Citind cartea am revăzut, ca ln
tr-un film, evenimente politice și 
militare la care am fost martor sau 
chiar participant direct în anii zbu
ciumați ai celui de-al doilea război 
mondial.

Sprijinindu-se pe o vastă documen
tare, inclusiv materiale de arhivă ine
dite, autorii au reușit o descriere cu
prinzătoare și o interpretare veridică 
a evenimentelor și acțiunilor politice 
și militare care au avut loc înaintea 
și în cursul marii conflagrații mon
diale.

Se cuvine relevat în mod deosebit 
faptul că în contextul general al eve
nimentelor politice și militare este 
amplu Înfățișată istoria României din 
acel timp, autorii urmărind lămurirea 
problemelor nodale ale țării noastre 
in întreaga perioadă a războiului.

Periodizarea celui de-al doilea 
război mondial pe baze științifice a 
permis autorilor să trateze proble
mele în mod organizat, In înlănțuirea 
lor logică, tn condiționarea lor reci
procă. Prima parte a lucrării este 
consacrată analizei cauzelor care au 
dus la izbucnirea războiului. Cititorul

poate urmări desfășurarea pas cu pas 
a mașinațiilor forțelor agresive ale 
fascismului, politica de „conciliere" a 
marilor puteri imperialiste, care în 
fapt a încurajat agresiunea fascistă, 
lupta susținută a forțelor progresiste, 
în frunte cu partidele comuniste și 
muncitorești, pentru preîntimpinarea 
războiului.

în partea a Il-a autorii descriu și 
analizează declanșarea războiului, e- 
venimentele militare, caracterizate în

Partea a IlI-a cuprinde perioada în 
care statele din coaliția antifascistă, 
mobilizindu-și toate forțele morale, 
economice și militare, au reușit să 
oprească ofensiva agresorilor, să le 
provoace primele infringeri hotări
toare, să preia inițiativa. Ma
rile victorii ale armatei sovietice de 
la Moscova, Stalingrad, Kursk etc., 
la care s-au adăugat succesele alia
ților occidentali de la El Alamein și 
de la Midway, au produs cotitura ra-

te au constituit începutul instaurării 
unor regimuri democratice.

Autorii analizează pe larg situația 
politică, economică, socială și mili
tară a României, lupta forțelor revo
luționare și patriotice, sub conduce
rea Partidului Comunist Român, pen
tru răsturnarea dictaturii militare- 
fasciste, pentru scoaterea țării din 
războiul hitlerist și alăturarea ei la 
coaliția antihitleristă. Sini pregnant 
reliefate însemnătatea deosebită a in-

general prin ofensiva și succesele 
temporare ale agresorilor, precum și 
evenimentele politice dominate de 
activitatea cercurilor diplomatice 
pentru constituirea coaliției antifas
ciste și de inceputurile mișcării d<» 
rezistență a popoarelor subjugate de 
cotropitorii germani și japonezi.

Se subliniază pe bună dreptate în 
lucrare că, atacind U.R.S.S., fascismul 
german și-a semnat sentința de con
damnare la moarte Uriașul potential 
moral, economic și militar al Uniunii 
Sovietice, vitejia și eroismul po
poarelor sovietice au constituit facto
rul hotărîtor in înfringerea cotropito
rilor fasciști, frontul sovieto-german 
fiind frontul principal al celui de-al 
doilea război mondial. Intrarea 
U.R.S.S. in război a întărit caracte
rul drept al războiului, a stimulat 
mișcarea de rezistență a popoarelor 
subjugate de fascism.

dicală în mersul războiului. Mișcarea 
de rezistență s-a organizat, s-a ex
tins, contribuind intr-o măsură tot 
mai mare la succesele coaliției anti
fasciste.

în partea a iV-a autorii analizează 
evenimentele din anii 1944—1945. Din 
punct de vedere militar, această pe
rioadă se caracterizează prin victo
riile hotăritoare aie aliaților, care au 
dus in final la capitularea necondi
ționată a Germaniei hitleriste și a Ja
poniei militariste. Cartea relevă e- 
iirturile U.R.S.S., care, continuind 
să poarte greul războiului, a adus 
contribuția decisivă la obținerea vic
toriei. Mișcarea de rezistență a atins 
cel mai înalt nivel, contribuind din 
plin la zdrobirea forțelor agresorilor, 
într-o serie de țări din Europa și 
Asia, insurecțiile naționale antifascis-

surecțiel naționale antifasciste ar
mate din august 1944, ca moment de 
cotitură în istoria poporului nostru, șt 
influența acesteia asupra desfășurării 
in continuare a războiului în ansam
blu. Bazindu-se pe documente, pe 
declarații ale unor conducători poli
tici și militari din principalele țări 
beligerante, autorii arată in mod con
vingător că evenimentele din Roma
nia. întoarcerea armelor 
Germaniei hitleriste,

Împotriva 
_______  au influențat 

profund situația militară și politică 
din Balcani și, In general, din aripa 
sudică a frontului sovieto-german și 
au contribuit la scurtarea duratei 
celui de-al doilea război mondial.

în cadrul general al operațiilor mi
litare desfășurate pe toate fronturile 
sînt descrise și analizate, succint, dar 
cuprinzător, acțiunile desfășurate de 
armata română, alături de armata so
vietică, pe teritoriul patriei, apoi in

Ungaria șl Cehoslovacia, eroismul 
luptătorilor romani, contribuția 
României la obținerea victoriei defi
nitive asupra Germaniei hitleriste. 
Este evidențiat, de asemenea, faptul 
câ poporul român a pus in slujba 
frontului antihitlerist întregul său po
tențial economic. Cunoașterea volu
mului forțelor noastre armate parti
cipante la lupta impotriva cotropito
rilor hitleriști, a importanței opera
țiilor și luptelor pe care le-au purtat, 
ca și a efortului economic al poporu
lui nostru, permite cititorului să-și 
facă o imagine clară despre locul de 
cinste pe care România l-a ocupat în 
cadrul coaliției antifasciste, in a- 
ceastă etapa a războiulut.

O parte distinctă a lucrării est® 
consacrată analizei rezultatelor, con
secințelor și învățămintelor celui 
de-al doilea război mondial, care a 
mistuit în flăcările sale milioane de 
vieți omenești și inestimabile valori 
materiale și spirituale.

Anexele care însoțesc lucrarea, ca 
și hărțile care ilustrează diferitele 
campanii și bătălii pun la îndemîna 
cititorului un material concentrat, 
care ii permite să revadă și să-și 
reamintească cu ușurință evenimen
tele războiului. Se adaugă la acestea 
o bogată ilustrație, din păcate insă 
de o slabă calitate sub raport tehnic.

„Marea conflagrație a secolului 
XX“ este o realizare remarcabilă a 
istoriografiei românești, alit prin bo
găția informației, cit și prin carac
terul științific al interpretării. Stilul 
clar și sobru face lectura plăcută și 
accesibilă nu numai specialiștilor, ci 
unui cerc larg de cititori. Este o lu
crare de mare utilitate pentru pu
blicul românesc, pentru toți aceia 
care doresc să cunoască evenimente 
ce au marcat procesul istoric atit de 
complex, care s-a încheiat prin zdro
birea cotropitorilor hitleriști, prin 
victoria forțelor populare antifasciste.

Cartea cuprinde un aspru rechizi
toriu la adresa cercurilor imperialiste 
agresive, care au aruncat omenirea 
în cataclismul îngrozitor al celui 
de-al doilea război mondial. In ace
lași timp, ea constituie un indemn 
pentru unirea tuturor forțelor pro
gresiste intr-un efort comun, care să 
facă imposibilă reeditarea unei noi 
conflagrații mondiale.

In economia județului Timiș 
industria locală ocupă un loc 
important- Anul acesta, bună
oară, in unitățile sale de pro
ducție și in sectoarele presta
toare de serviciu către popula
ție urmează să se realizeze 
o producție simțitor sporită. Co
respunzător acestei dezvoltări, 
s-a diversificat și gama de pro
duse și servicii. La întreprinde
rea „Electrometar*, de pildă, se 
fabrică atit utilaje pentru do
tarea sectoarelor de producție 
din celelalte întreprinderi de 
industrie locală, cit și bunuri 
de larg consum, ca boilere e- 
lectrice, radiatoare electrice cu 
ulei, articole pentru menaj etc. 
La rindul ei, fabrica „Extrace- 
ram“ produce și livrează unui 
mare număr de beneficiari că
rămizi, blocuri ceramice, pre
fabricate din beton și alte ma
teriale de construcții, iar în
treprinderea „Banatul" reali
zează un sortiment larg de 
mobilier pentru interioare, pro
dusele purtind marca acestei 
unități fiind preferate, pentru 
calitatea lor deosebită, la mo
bilarea noului hotel „Contlnen- 
tal‘‘ din Timișoara. Se 
amintit și Combinatul 
dustrie locală cunoscut 
nu numai la noi, ci și 
meroase țări ale lumii 
produsele industriale, 
tare, chimice sau din materia
le sintetice realizate in zeci de 
sortimente.

Nu de mult, după cum na 
spunea ing. Ion Staicu, direc
torul direcției județene de in
dustrie locală, gama produse
lor realizate de acest sector s-a 
îmbogățit cu făinurile proteice 
și grăsimile animale fabricate 
la noua unitate din Timișoara. 
Anual, 1250 de tone din aceste 
produse cu largă utilizare in 
creșterea și ingrășarea anima
lelor și păsărilor, cit și in 
laboratoarele de preparate cos
metice vor fi livrate fermelor 
de stat și cooperativelor agri
cole de producție, precum fi 
industriei chimice.

cuvine 
de în- 
astâzi 

In nu- 
pentru 

alimen-

General de armată în rezervă 
Constantin VasUlu-RAȘCANU

Cezar IOANA 
corespondentul „SetnfeTÎ'
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Primirea la Marea Adunare Națională 
a delegației de senatori din Venezuela

Delegația de senatori din Vencnic- 
la. condusă de Jovito Villalba, se
cretar general al Partidului Uniunea 
Republicană Democraticii, a fost pri
mită marți, la Palatul M.A.N.. de 
• iaria Groza, vicepreședinte al Marii 
Adunări Naționale.

La întrevedere, care a decurs intr-n 
atmosferă cordială, au participat 
Alexandru Sencovlci. președintele 
Comisiei pentru industrie, construc
ții și transporturi a M.A.N., Marin 
Enache, secretarul comisiei, Mircea

Cronica zilei
Sub 

pentru 
deschis 
artă a

auspiciile Comitetului de Stal 
Cultură și Artă, marți s-a 
tn saloanele Galeriei de 

Muzeului Banatului, din Ti- 

austriacă. La vernisaj a luat cuvin- 
tul prof. Marius Moga, directorul 
Muzeului Banatului. Expoziția cu
prinde peste 70 de creații reprezen
tative ale graficienilor austrieci con
temporani, realizate in diferite sti
luri și viziuni artistice.

Tn holul cinematografului „Colum
na*- din Alba IuLla s-a deschis marți 
după-amiază o expoziție intitulată 
. Mihai Viteazu — domn al Țărilor Ro
mâne". organizata de filiala din loca
litate a Arhivelor statului. Expoziția 
cuprinde 45 fotografii, stampe, ta
blouri și alte documente referitoare 
l.t viața și activitatea voievodului 
Mihai, care pentru prima dată in 
istoK. a unit cele 3 Țări Române sub 
o singură ocirmuire.

LOTO
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA EXCEPȚIONALA 

DIN 10 AUGUST 1971

EXTRAGEREA I : 46 90 76 51
EXTRAGEREA a Il-a : 36 59 75

81 89 17
EXTRAGEREA a III-a : 26 39 61

49 29 82 19 5
EXTRAGEREA a IV-a : 11 63 21

36 3 73 72 2
FOND DE PREMII : 1 438 222 lei

Plata premiilor pentru această tra
gere se va face astfel : in Capitală, 
incepind de la 25 august pină la 21 
septembrie a.c. ; in țară, incepind de

; Realizări de prestigiu in industria

ț

ț

PITEȘTI (Corespondentul 
„Scinteii", Gh. Cirstea). — Intre 
primele întreprinderi argeșene 
aflate cu sarcinile pe 7 luni în
deplinite in mod exemplar se 
află și Grupul industrial de pe
trochimie Pitești. La producția 
marfă vândută și încasată pla
nul a fost realizat în luna iulie 
în proporție de 116 la sută. Su
plimentar s-au înregistrat can
tități însemnate de negru de 
fum. benzi polietilenă etc. Har
nicul colectiv de muncă aJ 
grupului se preocupă intens ca 
produsele sale să fie fabricate 
la cel mai înalt nivel calitativ. 
O mare parte din producție se li
vrează la export in țări ca 
U.R.S.S., R. F. a Germaniei, Ita

Rebreunu, secretarul Comisiei ju 
ridice.

Cu acest prilej, oaspeții au fost in 
formați despre organizarea și acti
vitate* Marii Adunări Naționale, Ii 
timpul discuției au fot ab«rda’t 
unele probleme privind dezvolta* 
relațiilor dintre colo două paria-

în numele Biroului M A \'.. Maria 
Uro’M a oferit la amiază un dc-uu 
in onoarea oaspeților.

(Agcrpres)

vremea

Timpul probabil pentru It. 13 și 
14 august în (ară : Vremea va fi re
lativ frumoasă la început, apoi va 
deveni instabilă, incepind din vestul 
țării. Cerul va fi variabil, cu innorâri 
mai pronunțate in ultimele zile m 
Banat, Crișana, Transilvania, unde 
vor cădea ploi locale, sub formă de 
averse, insoțite de descărcări electri
ce și intensificări trecătoare ale via
tului. In rest — aversele vor fi izo
late. Minimele vor fi cuprinse între 
8 și 18 grade, iar maximele între 22 
și 32 grade. în București : Vreme re
lativ frumoasă, cu cer variabil. Vor 
fi posibilități de ploaie, de scurtă 
durată, dupâ-amiezele. Vînt slab, 
pină la potrivit. Temperatura ușor 
variabilă.

la 25 august pină la 24 septembrie 
a.c. inclusiv.

PRONOSPORT
PREMIILE CONCURSULUI NR. 32 

DIN 8 AUGUST 1971
CATEGORIA I : (13 rezultate) 2,20 

variante a 15 118 lei
CATEGORIA a Il-a : (12 rezultate) 

47,45 variante a 841 lei
CATEGORIA a IlI-a : (11 rezultate) 

337,55 variante a 177 lei.

lia, R. P. Chineză și altele. în 
scopul creșterii procentului de 
polietilenă de calitatea I, colecti
vul fabricii a tradus in viață ci- 
teva măsuri de mare eficiență : 
alcătuirea unui grup de ingineri 
tehnologici răspunzători in tota
litate de calitatea produsului, asi
gurarea funcționării Instalațiilor 
de polimerizare și introducerea 
unui nou sistem de uscare a pro
dusului, montarea de noi mașini 
care să mărească rezistența am
balajelor. In fabrica de negru de 
fum, cadrele tehnice au intensi
ficat supravegherea procesului 
de fabricație, intervenind și ele 
cu măsuri eficiente menite să-i 
ajute pe muncitori să realizeze 
produse de înaltă calitate.
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IERI. LA HELSINKI

Primii campioni 
europeni la atletism

HELSINKI - Ivii după anui/a, 
pe s'adioniiJ olimpic din capitali 
Finlandei — in prezenta unui foarf-* 
numeros public (circa 35.00'.) de spec
tatori) „ii i >'t <h\- tunați prim-i 
mcdaliați a) r.di(ki jubiliare (a N-a) 
a campionatelor europene de atle
tism.

După defilarea echipelor partici
pante (aproape 1000 de sportivi din 
2.) de teri), in aplauzele asistenței, 
președintele Finlandei, Urho Kekko
nen. a declarat deschise întrecerile, 
care vor dura pină la 15 august.

Pe podiumul de onoare au urcat 
mai intii primele trei clasate in pro
ba de aruncare a gr«ulă|li. Titlul a 
revenit, conform așteptărilor, record
manei mondiale, a probei, sovietica 
Nadejda Cijova, care ieri a aruncai 
30,16 m. Au urmat-o cele două a- 
runcătoare din R. D. Germană : Ma- 
ritla Lange (eu 19,25 m) și Margitta 
Guminel (19,22 m).

La 2<) km marș, o victorie oarecum 
surprinzătoare : de<i marea majori
tate a pronosticurilor indicau succe
sul mărșăluitorilor din R.D.G.. cam
pion al Europei a devenit Nikolai 
Smaga (U.R.S.S.). Timpul realizat d< 
el : 1 h 27’20’‘2 10. Pe locul doi. la 9 
sec,, G. Sperling (R.D.G.), iar pe lo
cul trei, englezul P. Nihill. campion 
la ediția precedentă a europenelor.

Cursa de 10 000 m — un adevărat 
cop de afiș in programul de ieri — 
avea sâ-i prezinte la start, bineînțe
les intre alții, pe doi dintre marii 
specialiști ai fondului : Dave Bed
ford (Anglia), proaspăt recordman 
european, și JQrgen Haase (R.D.G.), 
campion la ultimele două ediții ale 
C.E. Duelul acestora era considerat 
de bun augur pentru stabilirea unui 
nou record al continentului nostru, 
dacă nu chiar a unui nou record 
al lumii. Spre marea surpriză 
a tuturor, spre foarte marea 
bucurie a spectatorilor, titlul l-a cu
cerit insă — cu un timp foarte bun : 
27’52"8,T0 — Juha Vnataincn (Fin
landa). un alergător care înaintea 
..europenelor1* fusese creditat cu 
28T2”4,10. Medalia de argint a re
venit lui Haase, cronometrat cu 
timpul de 27’53”4/10. iar cea de bronz 
sovieticului Rasid Șarafudinov 
(27’56"4/10).

La nici una dintre finalele zilei 
inaugurale a campionatelor n-au 
participat sportivi români. Ieri insă, 
unii dintre reprezentanții atletismu
lui nostru au luat startul in serii sau 
calificări. Astfel, Ileana Silai — fără 
a forța cîtuși de puțin — a obținut 
dreptul de a participa la semifina

IN CITEVA RINDURI
NATAȚIE.— Ir. cadrul concursului 

internațional de natație de la Los An
geles, înotătorul vest-german Hans 
Fassnacht a ciștigat proba de 1500 
rn cu performanța de 16’29”43/100. In 
pruba de 100 m liber victoria a reve
nit americanului Mike Stamm, cu 
timpul de 53’’6 10.

TENIS. — A luat sfiușit turneul 
internațional de la Cincinnati (Ohio). 
Proba de simplu bărbați a revenit 
americanului Stan Smith, care in fi
nală a dispus cu 7—6, 6—3 de spa
niolul Juan Gisbert.. In finala probei 
de simplu femei, tenismana engleza 
Virginia Wade a învins-o cu 6—3, 
6—3 pe americana Linda Tuero.

AUTOMOBILISM.— Concursul in
ternațional de automobilism desfășu
rat in localitatea suedeză Linkoe- 
ping, in cadrul campionatului euro
pean (formula II). s-a încheiat cu 
victoria suedezului Ronnie Peterson, 
care a concurat pe o mașină „March-*. 
Pe locul secund s-a clasat australia
nul Tim Schenken („Brabham"). Tn 
clasamentul campionatului european 
conduce Ronnie Peterson—33 puncte.

FOTBAL. — îrtr-un meci con- 
tînd pentru competiția europeană de 

lele probei de 800 m, cișliglnd seria 
in 2’04"9 10. Ei se anunță printre fa
voritele acestei probe, constanța re
zultatelor înregistrate In arest sezon 
(deține al treilea timp mondial al 
anului: 2'01"8'10) o arată capabilă 
să ocupe un hx* cel puțin la fel de 
bun ca la Jocurile Olimpice do la 
Mexico, unde, după cum se știe, a 
cucerit medalia ele argint. Celelalte 
trei s’rii de calificări la 800 ni fe
mei au revenit altor mari favorite : 
Hildegard Falck (R.F.G.) in 2*05", 
Vere Nicolici (Iugoslavia) in 2’04" 
8 io. Gimhild Hotfmeister (R.D.G.) in 
2*05**0/10.

V.islle Sfirucan va fi prezent si cl 
în finală la săritura in lungime : 
Ieri a reușit să treacă baremul im
pus pentru calificare (7.70 m). Sără
can a surit din prima încercare 
7,79 m. Tn schimb, celălalt săritor 
român —- Valentin Jurcă — sărind 
doar 7,59 m. a ratat calificarea. Din 
păcate, infructuos a fost și debutul 
Marianei Suman (la 400 m : s-a cla
sat in seric pe locul VI cu 51**3 10). 
al lui Ion Rățol (la 400 m garduri) 
și al lui Al. Munteanu (la 100 m 
plat : locul 7 in seria sa, cu numai 
11 sec !)

Astăzi, campionatele continuă. Te
leviziunea română va transmite in 
direct desfășurarea unor probe, in
cepind de la ora 17,55.

13-15 august

SNAGOVUL DIN NOU 
GAZDĂ A CAMPIONATE 

LOR EUROPENE 
DE CAIAC-CANOE 

(juniori) 
lacul Snagov sc vor __
iu sfirșitul acestei săptâ- 
campionatcle europene de
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dis-Pe 
pută 
mini . ... ___ ____ ___
caiac-canoe rezervate juniorilor. 
La această importantă competi
ție sportivă și-au anunțat parti
ciparea tineri din 21 de țări.

Programul întrecerilor este 
următorul: vineri, cu Începere 
de la ora 9 — seriile și recali
ficările, sîmbătâ de la aceeași 
oră — semifinalele ; iar dumi
nică dimineața, cu începere de 
la ora 9, se vor disputa finalele.

fotbal dotată cu „Cupa Inter-Toto**, 
echipa vest-germană Miinchen i860 
a învins cu scorul de 4—3 (0—2) for
mația Austria Salzburg (viitoarea 
adversară a echipei U.T. Arad in 
„Cupa U.E.F.A.").

HALTERE. — ..Cupa Mării Baltice" 
la haltere a luat sfirșit cu succesul 
reprezentativei U.R.S.S.. care a tota
lizat 51 puncte. Halterofilii sovietici 
au ocupat primul loc la G categorii. 
Iată ultimele rezultate tehnice : Ca
tegoria mijlocie — Pavlov (U.R.S.S.) 
475 kg ; categoria semigrea — Kolo
tov (U.R.S.S.) 520 kg *, categoria grea 
— Iakubovski (U.R.S.S.) 552,500 kg ; 
categoria supergrea — Johansson 
(Suedia) 540 kg.

SĂRITURI IN Ar A. — Proba fe
minină de sărituri de la trambulină 
din cadrul concursului internațional 
de la Budapesta a revenit concuren
tei Hauske (R.D. Germană) cu 381,25 
puncte, urmată de româncele Sorana 
Prelipceanu 336,90 puncte și Melania 
Decuseară 330.70 puncte. In proba de 
sărituri de la platformă (bărbați), 
pe primul loc s-a clasat maghiarul 
Konkoly (416.20 puncte). Românul 
Ion Ganea a ocupat locul 3 cu 381,55 
puncte

Declarația Comitetului Executiv 
al Partidului Comunist din Spania

Intr-o recentă Declarație a C omi
tetului Executiv al P. C. din Spuma, 
fdcindu-se o analiza a situației ac
tuale din Spania, sc subliniază că, in 
eluda Încercărilor autorităților de .< 
paraliza mișcarea maselor popular- . 
ceea ce caracterizează momentul ac
tual este dezvoltarea unui larg pro
ci «• de unificare a forțelor do opo
ziție. „Mărturii ale acestui fapt au 
fost succesul înregistrat de comisiile 
muncitorești in nlegcrile sindicale, 
greva muncitorilor de la întreprin
derea S.E.A.T. șl apariția altor con
flicte sociale in cursul verii : inte
grarea in luptă a medicilor, profeso
rilor, avocaților și a reprezentanți
lor altor sectoare — se arată in de
clarație.

Prezența unui număr de 50 000 de 
spanioli la mitingul de la Purls, ve- 
niți pentru a-și proclama adeziunea 
la politica partidului comunist, a ex
primat o adincă realitate națională : 
ponderea și influența partidului nos
tru".

Relevi nd câ, pe plan economic, se 
manifesta o crescindă tendință infla
ționistă, că, pe plan politic, se înregis
trează o ascuțire 
n contradicțiilor si 
Încordărilor in si
nul claselor domi
nante, declarația 
arată că. in aces
te împrejurări, o- 
poziția polarizea
ză din ce in ce 
mai mult simță
mintele țării, ir 
mișcarea maselor 
dovedește o forță 
crescindă.

Salutind pe de- 
ținuții politici, pe 
toți democrații și revoluționa
rii de diferite tendințe care luptă 
pentru libertatea Spaniei, în declara
ție se spune : „Adresăm o chemare 
tuturor forțelor opoziției, tuturor spa
niolilor animați de sentimente uma
ne, cerindu-le să acționeze intr-o ma
nieră mai hotărită in apărarea deți- 
nuților politici".

Referindu-se la eforturile partidu
lui pentru dezvoltarea alianțelor cu 
alte forțe social-politice, declarația 
subliniază că : „Partidul comunist în
registrează cu satisfacție îmbunătă
țirea relațiilor sale cu partidul socia
list, mai ales pe planul politicii inter
ne, în pofida persistenței unor puncte 
de dezacord. Stabilirea de relații bune 
între cele două partide muncitorești 
reprezintă astăzi un element esențial 
în lupta pentru democrație : aceeași 
importanță o va prezenta miine pen
tru apărarea clasei muncitoare, 
pentru înaintarea către socialism". 
Totodată, declarația apreciază câ 
se maturizează condițiile pentru ca 
în vederea unei alternative democra
tice să conveargă un larg evantai de 
forțe politice, incluzînd comuniști, so
cialiști, democrat-creștinl de diferite 
tendințe, liberali și altele.

„Partidul comunist Iși reafirmă po
ziția potrivit căreia condițiile funda- 

| mentale in vederea stabilirii unui a- 
cord democratic sint formulate in ur
mătoarele patru puncte : Un guvern 
provizoriu de largă coaliție ; Amnis
tie totală pentru deținuți! și exilații 
politici : Libertăți politice fără nici 
un fel de discriminare ; Alegerea li
beră a unor Adunări Constituante 
(Cortes) care să hotărască asupra 
viitorului regim politic din Spania".

Cucerirea libertății, pentru care 
luptă comuniștii — se spune in de
clarație — va reprezenta un pas ho- 
tăritor pentru înaintarea către socia
lism.

Subliniind importanța deosebită a 
dezvoltării și întăririi mișcării mun
citorești din Spania, declarația afir
mă că : „Elementul important in mo
mentul de față este să știm să folo
sim în mod inteligent posibilitățile 
legale cucerite, să le utilizăm în ve

derea unei lărgiri radicale a contac
tului cu masele".

După ce se subliniază necesitate* 
ca partidul comunist sâ acționez.»* 
pentru atragerea mai largă a țărăni
mii și intelectualității la lupta pentru 
democrație, declarația arată că situa
ția politică și lărgirea mișcării d<* 
masă pun pe primul plan necesitatea 
de a face un pas înainte in dezvolta
rea partidului. ,.In acest scop este ne
voie sâ integrăm in rlndurilc noas
tre. printr-o muncă curajoasă și sis
tematică, pc miile de simpatizanți 
care acționează împreună cu noi in 
luptă și care «int in mod fundamen
tal de acord cu politica noastră". De
clarația subliniază necesitatea do n 
a.'orda o mare atenție dezvoltării 
Organizației Tinerelului Comunist, 

„Partidul Comunist din Spania ar»* 
nevoie ca in activitatea sa politică 
și teoretică sâ integreze bogăția și 
diversitatea experienței și a cuceri
rilor doblndite de revoluția socia
listă in țările in care aceasta a tri
umfat Ne proclamăm solidarităț i a 
de clasă cu toate țările in care cla
sa muncitoare a preluat puterea.

Din viata partidelor 
comuniste și muncitorești

Totodată, insușindu-ne în mod cri
tic Învățămintele acestor victorii și 
pornind de la realitățile ooncrete 
ale țării noastre, trebuie să ne ela
borăm propriul nostru drum pe care 
să înaintăm către socialism".

în ultima parte a declarației, in
titulată „Pentru aplicarea consec
ventă a internaționalismului prole
tar", se afirmă : „Partidul Comunist 
din Spania, credincios tradiției salo 
internaționaliste, iși afirmă solidari
tatea cu popoarele care luptă împo
triva imperialismului și colonialis
mului, pentru pace, democrație și 
socialism’*.

Salutind victoriile obținute de po
poarele din Vietnam, Laos și Cam- 
bodgia, declarația exprimă sprijinul 
față de programul in șapte puncte 
al Guvernului Revoluționar Provj- 
zoriu al Republicii Vietnamului de 
sud.

„Cu minie și indignare, noi, comu
niștii spanioli — se arată in docu
ment — condamnăm valul de bar
barii dezlănțuit de către guvernul 
din Sudan împotriva, comuniștilor, 
sindicaliștilor și personalităților de
mocratice și antiimperialiște. Ati
tudinea eroică a lui Abdel Khalck 
Mahgoub și a tovarășilor săi ne 
face sâ ne simțim mîndri de 
calitatea noastră de comliniști".. 
Declarația subliniază că de pe 
urma acestor crime nu profită 
decit imperialismul și forțele retro
grade, obscurantiste și fanatice, care 
încearcă să mențină popoarele arabe 
cufundate in exploatare și ignoranță 
și sâ împiedice integrarea lor depli
nă în curentul revoluționar mondial. 
„Nici un motiv de ordin tactic sau 
conjunctural nu poate anula princi
piul internaționalismului proletar 
care trebuie să călăuzească toate 
partidele comuniste și fiecare dintre 
ele, fie ele mici sau mari, de guver- 
nămint sau în opoziție, legale sau 
ilegale" — se subliniază in decla
rație. în document se condamnă cu 
toată energia exterminarea luptăto
rilor palestineni și se exprimă so
lidaritatea cu lupta popoarelor 
arabe.

tn continuare, in document se spu
ne „Credincios liotirlrlt sole de •< 
..„ntrlbul la unitatea m>’c4r“ 'X,. 
niște internaționale și de a mențin - 
relații cu toate partidele comuniste 

muncitorești, pe b»«7.aJnwrnaUo- 

schlmSS <1- experiența Putern 
anunța cu bucurie rezultatul poziti 
al demersurilor '■'fs>>tu!le. dhot»"k,.a 
tetul Executiv, Îndeplinind hotârlr ț 
nicnnrei lărgite n Comitetului Cei Irai" privind® stabilirea de relații cu 
Partidul Comunist Chinez.

Partidul Comunist din Șt»"1’ J*1 
afirmă prietenia și solidaritatea 
partidele care iși conduc P°P°“"e !n opera do construire a soctalismi- 
lnl. inaintlnd pe calea deschisă 
irlorloasa Revoluție Sncinbștă dm 
Octombrie. Sintem alaiuri de Cuba 
frățească, caro, -nb prruunlle f » 
rnenintărilc Statelor Unite, conslru- kSe socialismul". In continuare sint 

salutate succesele 
poporului chilian, 
condus de guver
nul Frontului U- 
nitâții Populare . 
ale poporului ne- 
ruvian, care luptă 
pentru dezvoltare 
< conomică și pen
tru apărarea inde
pendenței sale ; 
alt- Boliviei, ale 
poporului urugua- 
' an. De aseme
nea. se exprimă 
solidaritatea cu 

RPD. Coreeană. ..Sprijinim dreptul 
Jl. P. Chineze de a-și ocupa locul_in 
Organizația Națiunilor Unite, do a-s> 
nlirmu suveranitatea asupra rB\wanu- 
lui și de a inlăptui rolul care-i re
vine in lumea contemporana . I 
continuare se exprimă cererea de a i 
puși in libertate Angola Dat s ș. 
conducătorii negri șt Porlorl.ci;?h,mm 
time ale persecuției imperialismului 
nord-american.

Documentul afirmă in continuare 
sprijinul P.C. din Spania fata de prn 
iertata conferință pentru securitatea 
europeană, chemată sa mobilizeze o 
pinia publică in favoarea 
simultane a N.A.T.O. și a Tratat 
lui de la Varșovia, in favoarea recu
noașterii Republicii Democrate Ger
mane.

„Toate evenimentele care au loc In 
lumea contemporană — se subliniază 
in declarație — pun pe primul plan 
necesitatea ca mișcarea comunista In
ternațională să Înfăptuiască o unita
te nouă, corespunzătoare condițiilor 
actuale ; o unitate care să recunoas
că diversitatea situațiilor concrete, 
independenta fiecărui partid și sa e- 
limine amestecul in treburile inter
ne ■ care să promoveze o discuție 
frățească, fără rupturi și fără exco
municări : care sâ stimuleze 
tarea teoriei marxr»t-temmste prin 
intermediul unei analize curajoase si 
profunde, fără veto-url șl fără doc- 
me. a problemelor contemporane ; o 
unitate care să cuprinde toate pnr1'- 
dcle comuniste și muncitorești, fără 
excluderi, Și care să poată contribui 
astfel in mod eficient la cimentarea 
unui front comun al tuturor forțelor 
antiimperialiște.

De această unitate este nevoie pen
tru a da un caracter ofensiv luptei 
antiimperialiște și pentru a înclina 
definitiv balanța forțelor in lumea 
contemporană in favoarea popoare
lor. De această unitate -are nevoie 
mișcarea comunistă internaționala 
pentru a pune in mișcare uriașul po
tențial revoluționar al lumii contem
porane" — se spune in încheierea 
Declarației Comitetului Executiv a; 
P.C. din Spania.

/

Unul din procesele majore ale lu
mii contemporane il constituie 
maturizarea continuă a conștiinței 
popoarelor, creșterea combativității 
lor, activizarea politica a unor largi 
pături sociale de pe toate continente
le in lupta pentru eliberarea națio
nală și socială. Pe diferitele meridia
ne ale planetei noastre, proletariatul 
și alte forțe sociale, de o amploare 
fără precedent, se ridică cu hotârire 
împotriva exploatării și asupririi, a 
politicii imperialismului de domina
ție și dictat, de intervenție in trebu
rile interne ale altor popoare, pen
tru înfăptuirea idealurilor de liber
tate. democrație și pace.

Diverse ca însăși lumea in care 
trăim, afirmindu-și prezența și 
imensul lor potențial de luptă sub 
cele mai variate forme, forțele re
voluționare, progresiste, antiimperia- 
iiste exercită o influență mereu mai 
pregnantă asupra dezvoltării pe plan 
mondial, pentru progresul istoric al 
societății umane. De aceea, așa cum a 
subliniat și subliniază neabătut par
tidul nostru, întărirea continuă, pe 
toate căile, a acestor forțe, crearea 
condițiilor pentru afirmarea lor, asi
gurarea coeziunii lor strinse in lupta 
împotriva imperialismului și a reac- 
țiunii internaționale se impun ca u 
necesitate stringentă a actualității, ca 
o îndatorire de prim ordin o comu
niștilor, a oamenilor muncii, a po
poarelor iubitoare de pace fi progres 
de pretutindeni.

Caracteristica esențială a epocii 
noastre este afirmarea socialismului 
intr-un număr tot mal mare de sta
te, creșterea rolului și Influenței lui 
in viața internațională. Socialismul 
întruchipează o realitate socială o- 
biectivă, vădindu-și marea sa vitali
tate In 14 state ce clădesc noua orln- 
duire, călăuzindu-se după legile so
ciale obiective, pe care le aplică po
trivit condițiilor economice și politice 
de mare diversitate In care acționea
ză. Așa cum pe bună dreptate consi
deră partidul nostru, dezvoltarea și 
înflorirea continuă a țărilor socialis
te, succesele lor corespunzind inte
reselor fundamentale ale fiecăreia în 
parte, reprezintă in același timp con
tribuția principală la cauza generală 
a socialismului, progresului social și 
păcii.

în dezvoltarea lumii moderne, in 
lupta pentru țelurile progresului și 
păcii, nn rol fundamental revine cla
sei muncitoare — cea mai inaintată 
forță socială a omenirii. Sporește con
tinuu avintul luptei revoluționare a 
clasei muncitoare din țările capitalis

te, crește rolul său în înfruntarea cu 
clasele exploatatoare, cu monopolu
rile, ca și în viața politică a acestor 
țări ; aflate intr-un continuu proces 
de dezvoltare și maturizare, parti
dele comuniste iși îndeplinesc misiu
nea de exponenți ai intereselor vi
tale ale popoarelor lor. militind ca 
dlrzenie — adesea In condițiile unei 
crunte prigoane dir. partea reacțiunii 
— împotriva exploatării și asupririi 
maselor muncitoare, afirmindu-se ca 
forțe politice naționale ce au un cu- 
vint greu de spus in viața statelor 
respective.

In focul bătăliilor de clasă se rele
vă cu acuitate necesitatea închegării 
și Întăririi continue a unității de ac
țiune a proletariatului. Dezvoltarea 
legăturilor de colaborare ale partide
lor comuniste cu partidele socialiste 
și social-democrate, cu alte organi
zații ale clasei muncitoare duce, așa 
cum arată analiza proceselor contem
porane, la creșterea considerabilă a 
capacității tuturor forțelor democra
tice și progresiste de a inriuri asupra 
evoluției sociale și a viejîi politice.

In ultimele decenii, vaste imperii 
coloniale, ce păreau de neclintit, au 
fost prefăcute in țăndări. Mișcarea de 
eliberare a popoarelor de sub Jugul 
colonial reprezintă o forță considera
bilă in lupta revoluționară, antiimpe- 
rialistă a popoarelor. Tăria și comba
tivitatea acestei mișcări iși găsesc o 
expresie elocventă în puternica lupta 
anticolonialistă și antiimperialistă din 
numeroase țări ale Africii, Asiei, A- 
mericii Latine. In același timp, fostele 
țări asuprite, constituind odinioară un 
izvor de avuție și putere pentru im
perialism, aduc astăzi o contri
buție de seamă, materială și politică, 
la slăbirea imperialismului, la zădăr
nicirea acțiunilor sale, la dezvoltarea 
progresistă a societății.

O trăsătură caracteristică a miș
cării antiimperialiște — și o princi
pală sursă de energie pentru ea — 
este faptul că nu e limitată in spații 
geografice, nu înglobează numai țări 
cu o anumită orinduire sau organiza
ții șl pături sociale cu opinii șl con
vingeri Identice. în diferitele țări ale 
lumii, mișcarea antiimperialistă cu
prinde forțe sociale extrem de diver
se, care luptă pe planari multiple, 
pornind de la interese și obiective 
specifice. împotriva politicii și acțiu
nilor imperialismului. In Asia și Afri
ca, in America Latină și chiar in Eu
ropa (Islanda, Malta, Cipru) popoare 
întregi — adesea și guverne — se ri
dică la luptă împotriva dominației 
străine, denunță acorduri și tratate 
imperialiste, înrobitoare, atit pe plan 
economic cit și militar, cer retragerea 
trupelor și bazelor militare străine, 

curmarea spolierii avuțiilor naționale, 
respectarea dreptului sacru al acestor 
națiuni de a-și decide singure desti
nele, fără nici un amestec din afară. 
Dind o înaltă apreciere acestor ac
țiuni in plină desfășurare, partidul 
nostru consideră că ele constituie o 
caracteristică principală a epocii ac
tuale, un puternic proces revoluțio
nar.

Un considerabil potențial de forță 
in lupta antiimperialistă pentru pro
gres și pace il constituie masele largi 
ale țărănimii din lumea capitalistă.

UNITATEA FORȚELOR REVOLUȚIONARE, 
ANTIIMPERIAIISIE - CERINȚA IMPERIOASĂ 

A CONTEMPORANEITĂȚII
Prin înseși condițiile în care trăiesc, 
masele țărănești sint profund intere
sate in respingerea ofensivei claselor 
exploatatoare, a marilor monopoluri, 
a politicii cursei Înarmărilor și baze
lor militare, a oricăror acțiuni potriv
nice progresului, păcii și securității 
internaționale — și de aceea înglobea
ză mari capacități revoluționare.

Faptul că marile prefaceri înnoi
toare ale epocii au cuprins deopo
trivă producția materială, știința și 
tehnica conferă in zilele noastre o 
pondere deosebită intelectualității ca 
factor de seamă în lupta pentru ci
vilizație in slujba păcii și progresu
lui — și nu a exploatării, asupririi 
și războiului. Nu există problemă de 
bază a vieții internaționale, nu exis
tă eveniment politic dominant in care 
oamenii de știință și alți intelectuali 
de prestigiu, lucizi și cinstiți, să nu-și 
afirme cu vigoare opiniile progre
siste.

Așa cum e bine cunoscut, peste 
jumătate din populația globului te
restru o constituie femeile. Profund 
interesate in apărarea liniștii și secu
rității căminelor lor, a patriei lor, 
masele largi de femei reprezintă un 
inepuizabil izvor de energie și com
bativitate in mișcarea antiimperia
listă.

Niciodată încă în istorie n-a fost 
atit de impetuoasă ca astăzi intrarea 
în arena luptelor sociale a tinerei 
generații. Glasul de protest al 

tineretului se ridică ferm împotri
va nedreptăților și inechităților so
ciale ce guvernează societatea capi
talistă, Împotriva structurilor peri
mate ale școlii și universității și a 
nesiguranței zilei de miine pentru tî- 
năra generație, împotriva războiului 
in caic este chemat să dea cel mai 
greu tribut de singe.

Pentru ideile democrației, păcii, 
colaborării internaționale militează, 
de asemenea, păturile mijlocii ale 
populației diferitelor țări, cercuri 
sociale, organizații profesionale, ob
ștești de cele mai variate orientări 
politice și filozofice, oameni politici 
burghezi cu vederi realiste, repre
zentanți ai cultelor religioase, ai cu
rentelor pacifiste etc.

Toate acestea demonstrează fără 
putință de tăgadă cit de largi și de 
puternice sint forțele care luptă 
pentru progres, democrație șl pace, 
cit de vaste sint, In zilele noastre, 
perspectivele pentru desfășurarea 

cu succes a luptelor democratice, re
voluționare, antiimperialiște.

Desigur, imperialismul continuă sâ 
reprezinte un pericol la adresa păcii, 
el nu renunță la politica sa de forță, 
dominație și dictat, exprimată sub 
forme de presiuni economice și po
litice, comploturi antistatale, înscău
narea de marionete, impinzirea lu
mii cu baze militare și pină la 
intervenția armată fățișă, punind 
mereu în primejdie cauza păcii. Dar, 
așa cum arată realitățile lumii con

temporane, forțele revoluționare, 
antiimperialiște ia continuă creștere 
au capacitatea deplină de a zăgăzui 
acțiunile cercurilor imperialiste și de 
a le da, la nevoie, riposta cuvenită.

Referindu-se la perspectivele aces
tei lupte, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
sublinia : „Drumul istoric al înfrun
tării dintre forțele păcii și forțele 
războiului, dintre omenirea progre
sistă și imperialism nu este desigur 
neted, rectiliniu. Lupta cunoaște atit 
victorii, cit și inrringeri temporare, 
atit momente de ofensivă, cit și de 
reflux. Viața arată insă că superiori
tatea se află de partea frontului 
antiimperialist, că societatea merge 
neabătut Înainte, conform legilor o- 
blective ale dezvoltării istorice ; ni
mic șl nimeni nu poate opri acest 
proces, nu poate Împiedica popoarele 
să-șl făurească o viață mal bună, 
liberă și independentă I înfăptuirea 
aspirațiilor de progres alo omenirii 

cere forțelor sociale revoluționare, 
democratice, antiimperialiște sâ ac
ționeze strins unite atit pe plan na
țional, cit și international, să-și u- 
ncască eforturile și să-și întărească 
neîncetat coeziunea. Aceasta este 
condiția fundamentală a victoriei 
în lupta împotriva imperialismului, 
pentru pace șl progres social**.

Marile procese ale lumii con
temporane creează in mod obiectiv 
premisele pentru realizarea coeziunii 
tuturor forțelor revoluționare, pen
tru făurirea unui larg front antiim- 
periallst. Dar unirea tuturor forțelor 
care se ridică la luptă împotriva impe
rialismului. înmănuncherea lor în- 
tr-un unic torent care să lovească cu 
putere in pilonii imperialismului și 
reacțiunii internaționale nu poate 
veni de la sine, in mod spontan. 
Făurirea unei asemenea unități re
clamă acțiuni concrete, o activitate 
perseverentă. Forța capabilă să or
ganizeze strîngerea rindurilor miș
cării antiimperialiște, catalizatorul 
ei, este mișcarea comunistă interna
țională. Dc unitatea ei. in primul 
rind, de eforturile cl active pentru 
a-și întări conlucrarea și solidarita
tea de luptă cu celelalte forțe pro
gresiste depinde consolidarea între
gului front antiimperialist.

Sint cunoscute consecințele negati
ve pe care le-a avut asupra luptei 
antiimperialiște in diferite țări ale 
lumii, ca și pe plan general, lipsa de 
coeziune a forțelor revoluționare și 
progresiste. Și, dimpotrivă, faptele 
demonstrează că ori de cite ori for
țele revoluționare, progresiste, demo
cratice au acționat in același sens, 
animate de o voință comună, impe
rialismul a suferit eșecuri, iar cauza 
libertății popoarelor, a dreptului lor 
de a-și hotărî singure soarta, a în
registrat succese importante.

De aceea — așa cum consideră par
tidul nostru — a Înțelege necesitatea 
luptei revoluționare, antiimperialiște 
inseainnă implicit a renunța la orice 
concepții fnguste, la orice manifes
tări sectare, a nu face nimic care să 
dăuneze cauzei unității, ci, dimpotri
vă, a depune eforturi perseverente, 
neslăbite pentru unirea și atragerea 
în acțiuni comune a tuturor factorilor 
și elementelor favorabile țelurilor ur
mărite.

Detașament activ al marii armate 
revoluționare internaționale, devotat 
idealurilor de libertate, independență, 
pace și progres social, Partidul Co
munist Român acționează perseverent 
pentru întărirea continuă a forțelor și 
unității frontului antiimperialist. Nu
trind convingerea că unitatea țărilor 

socialiste, a mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale reprezintă 
o condiție de covirșitoare importanță 
pentru solidaritatea de luptă a tutu
ror forțelor progresiste, Partidul Co
munist Român a desfășurat și des
fășoară o neobosită activitate pe linia 
Întăririi legăturilor țârii noastre cu 
toate țările socialiste, acționează per
severent pentru consolidarea unității 
lor. In același sens acționează parti
dul nostru pentru dezvoltarea conti
nuă a colaborării, contactelor și 
schimbului de experiență cu toate 
partidele frățești, pentru întărirea 
coeziunii mișcării comuniste.

O latură esențială a politicii ex
terne a P.C.R.. a României socialiste 
o constituie solidaritatea militantă cu 
mișcările de eliberare națională, sus
ținerea pe toate căile a eforturilor 
noilor state independente pentru con
solidarea suveranității lor, pentru 
dezvoltarea lor pe calea progresu’ui 
economic și social, întărirea neîntre
ruptă a legăturilor cu mișcările de
mocratice din aceste țări, considerind 
că aceasta slujește cauzei forțelor re
voluționare înaintate din intreaga 
lume.

In același timp, P.C.R. și-a lărgit 
și iși lărgește necontenit contactele și 
relațiile cu partidele socialiste, cu 
organizații și mișcări democratice din 
țările capitaliste in scopul sporirii po
sibilităților pentru extinderea colabo
rării cu clasa muncitoare și forțele 
democratice din țările respective.

Partidul nostru consideră că există 
condiții dintre cele mai bune pentru 
o strînsă conlucrare, pentru unitatea 
de acțiune intre partidele comuniste 
și muncitorești și celelalte forțe re
voluționare și progresiste, în proble
mele majore ale vieții internaționale. 
De mare importanță sint în această 
privință perseverența, răbdarea și 
tenacitatea desfășurate in sprijinul 
marii cerințe a vremurilor noastre — 
făurirea unității forțelor revoluționa
re și antiimperialiște.

Partidul nostru a militat și mili
tează neabătut, cu cea mai mare fer
mitate. energie și răspundere, pen
tru întărirea continuă a forțelor revo
luționare și progresiste de pretutin
deni, pentru consolidarea unității în
tregului front antiimperialist. Ani
mați de un fierbinte spirit inter
naționalist, comuniștii români iși 
vor îndeplini cu înaltă principialita
te Îndatoririle ce le revin ca detașa
ment de nădejde al marelui front 
antiimperialist, al tuturor forțelor 
care luptă pentru cauza nobilă a pă- 
cii șl progresului.

_ Barbu STOIAN



viața internațională_____

De'așomentele forțelor de rezistența populară din Combodgia au 
I organizat, pe fluviul Snap, la 64 km nord-vest de Pnom Penh, o am- 
I busccdă împotriva unităților regimului Ion Noi, provocind inamicului 
I pierderi însemnate și copturînd numeroși prizonieri. Agențiile de 
j piesă subliniază faptul că oceaslă acțiune a fost organizată într-o 

zonă declarată de către autoritățile de la Pnom PenTi, numai cu o 
zi înointe. ca f'nd sub un ..control strici". In fotografie : Prizonieri 
din rindul trupelor administrației de la Pnom Penh, capturați de for- 

t^e de rezistență populară

NAGASAKI

MITING ÎN PARCUL 
MEMORIAL AL PĂCII

TOKIO 10. — Corespondentul Ager- 
pres, FI. Țuiu, transmite : La Naga
saki a luat sfirșit ultima sesiune a 
conferinței internaționale împotriva 
bombelor atomice șl cu hidrogen or
ganizată de Gcnsuikyo (Consiliul ja- 
jonez împotriva bombelor atomice și 
cu hidrogen).

Luni a avut loc in parcul memorial 
al păcii din Nagasaki, amenajat lingă 
locul unde, la 9 august 1945. a explo
dat a doua bombă atomică, un miting 
la care au participai șase mii de 
persoane. Primarul orașului Nagasaki, 
Yoshitake Moroțani. a depus la ceno- 
taf o listă cu numele altor 2 035 de 
victime ale bombardamentului ato
mic, identificate in cursul ultimului 
an. Dintre cele aproximativ 80 000 de 
persoane care au dispărut in timpul 
exploziei, au fost identificate pină 
acum numai 43 736.

La ora 11 și două minute, toți 
cei 420 000 de locuitori ai orașului au 
păstrat un moment de reculegere in 
memoria dispăruților. In încheierea 
mitingului, primarul orașului a dat 
citire unei Declarații a păcii, care 
se pronunță pentru interzicerea ime
diată a bombelor atomice și cu hi
drogen.

SCĂDEREA CURSULUI DOLARULUI
PI PiETELl Dl DEVIZE OCCIDENTALE

• CEL MAI SCĂZUT NIVEL DIN ULTIMII 22 DE ANI, ÎN
REGISTRAT LA FRANKFURT • CREȘTEREA PREȚULUI 
AURULUI • FLUCTUAȚII LA PARIS, LONDRA, AMSTER

DAM, ZURICH ȘI BRUXELLES

Întîlnirea tovarășului Dumitru Popescu 
cu tovarășul Budish Soskici» ’ *

PROTEST fAIA Di 1

VIETNAMUL DE SUD 10 (Ager- I 
preș). — Purtătorul de cuvin t al Mi- | 
rasterului de Externe al Guvernului I 
Revoluționar Provizoriu al Republicii ; 
Vietnamului de Sud a dat publicității 
o declarație in care condamnă inten
sificarea agresiunii S.U.A. și a admi- | 
nistrației de la Saigon împotriva j 
Cambodgiei. Declarația, transmisă de l 
agenția de presă Eliberarea, atrage a- 
tenția asupra necesității încetării | 
imediate a tuturor actelor agresive 
comise de Statele Unite și de regi- | 
mul saigonez împotriva poporului 
khmer.

Documentul reafirmă sprijinul I 
G.R.P. pentru Guvernul Regal de I 
Uniune Naționala al Cambodgiei, so
lidaritatea patrioților sud-vietnamezi 
cu poporul khmer in lupta împotriva ! 
agresiunii imperialismului american.

Situație deosebit de încordată
9

în Irlanda de Nord
o CELE MAI VIOLENTE INCIDENTE DIN ULTIMII 50 DE ANI 
• 14 M0RȚI, ZECI DE RĂNIȚI, NUMEROASE ARESTĂRI

Spirala
dezertărilor...

BELFAST 10 (Agerpres). — După 
lupte violente, care n-au luat sfirșit 
decît spre ora 3.00 dimineața, capi
tala nord-irlandezâ număra in zorii 
zilei de marți 14 morț». zeci de ră
niți. sute de persoane rămase fără 
locuințe. S-a subliniat că numărul 
victimelor din noaptea de 9 spre 10 
august este de trei ori mai mare de- 
cit al celor de la 4 iulie 1970, o altă 
..zi neagră" din istoria Belfastului. 
Ciocnirile armate dintre extremiștii 
protestanți și catolici, pe de o par’e. 
și dintre aceștia și forțele britanice 
de ordine staționate in Ulster, pe de 
altă parte, s-au intensificat după ce 
șeful guvernului nord-irlandez, 
Brian Faulkner, a anunțat adopta
rea măsurilor excepționale

In cartierul Ardoyne au fost in
cendiate aproximativ 100 de case, 
care formau o enclavă a protestanți
lor in perimetrul ocupat de catolici.

în alte două orașe — la London
derry și Newry — situația a fost a- 
nalogă celei din Belfast. Soldații

britanici și poliția locală continuă să 
fie atacați de populație. Schimburi 
de focuri intre extremiști și trupele 
de ordine au mai avut loc la Coal is
land și Armagh. Soldații britanici au 
tost atacați cu focuri de arme și la 
granița dintre Ulster și Republica Ir
landa, un militar fiind ucis. Din Bel
fast s-a anunțat marți că trupele de 
ordine au arestat cu o zi in urmă, in 
cursul unei razii. 300 de persoane sus
pecte. Incidentele semnalate luni sint 
considerate cele mai violente din ul
timii 50 de ani. Premierul Faulkner 
a declarat că provincia pc care o 
conduce se află de fapt „in stare de 
război".

■A
LONDRA 10 (Agerpres). — Ca ur

mare a situa.iei deosebit de încordate 
din Irlanda de Nord, forțele speciale 
ale poliției britanice au fost puse 
in stare de alertă. Porturile și aero
porturile engleze, care deservese 
Ulsterul. sint supuse in prezent unui 
sever control.

Dolarul american a înregistrat Iun» 
pe majoritatea piețelor de devize oc
cidentale scăderi serioase. La Frank
furt, de exemplu, dolarul a scăzut 
la cel mai mic nivel din ultimii 22 
de ani. In R. F. a Germanici, dola
rul a înregistrat luni o devalorizare 
cu 7,4 la sută, atingind cel mai re
dus nivel de la instituirea cursului 
flotant al mărcii vcsl-gerrnane, la 10 
mai 1971. Declinul a fost ajutat și de 
„Bundesbank", care, pentru a încu
raja ieșirea dolarilor din rezervele 
federale, a pus în vinzare o mare 
cantitate de asemenea valută la pre
țuri joase. Măsura a fost justificată 
de autoritățile federale prin dorința 
acestora de a diminua tendințele in
flaționiste din R. F. a Goi maniei.

Scăderea cursului dolarului pe pie
țele occidentale de devize este insă 
generală. Aceasta se datorează in 
bună parte publicării studiului Con
gresului S.U.A. asupra conjuncturii 
și perspectivelor economice și finan
ciare. in care se cerea o „realiniere" 
a dolarului fată <ie monedele vest- 
europenc. „FRANKFURTER ALLGF- 
MEINE ZEITUNG" apreciază că ni
velul prețurilor și șomajul crescând 
din S.U.A. fac ca perspectiva anu
lui in curs să ofere un serios defi
cit al balanței comerciale a acestei 
țâri.

Pe de altă parte, urmind exemplul 
Franței, care a anunțat recent o se
rie de măsuri cu caracter tehnic pen
tru a bloca intrările masive de ca
pital speculativ in țară. Banca Cen
trală a Elveției a acționat luni pen
tru reducerea consecințelor inflațio
niste ale unui aflux de devize străi
ne, Banca Centrală a ordonat celor-

lalte bănci care cumpără valută străi
nă să blocheze o cantitate de franci 
elvețieni egală cu cca a dolarilor vin- 
duți. Fondurile vor rămlne astfel „în
ghețate" pentru o perioadă de 10 zile 
și vor fi puse in circulație numai 
dacă ele vor fi folosite pentru cum
părarea de dolari americani. O fluc
tuație a valorii dolarului a fost, de 
asemenea, înregistrată ia Paris. Lon
dra, Amsterdam, Zilrich și Bruxel
les.

In relație, prețul aurului a înre
gistrat luni un salt la fel de spec
taculos. Fixat, încă din 1934, la ni
velul de 35 dolari uncia, prețul „me
talului galben" a cunoscut luni o di
ferență in plus de peste nouă dolar». 
niaj mare chiar dccit nivelul maxim 
de la 9 martie 1969. Explicațiile u- 
nei asemenea creșteri trebuie cău
tate în existența unei anumite neîn
crederi în valute a cumpărătorilor, în 
special in dolari, precum și în spe
ranțele unei reevaluări oficiale a au
rului, folosit In mod automat ca re
fugiu și consolare in vremurile oe 
..nervozitate" a valutelor, cum se ex
primă un expert financiar occiden
tal. (Agerpres)

BELGRAD 10. Corespondentul nos
tru, G. Ionescu, transmite : Tovarășul 
Dumitru Popescu, membru al Comi
tetului Executiv, secretar al C.C. al 
Partidului Comunist Român, aflat la 
odihnă în Iugoslavia, a avut marți 
la Belgrad o intilnire, la sediul Pre

zidiului U.C.I., cu tovarășul Budislav 
Șoșkicl, membru al Biroului Executiv 
al Prezidiului Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia.

Convorbirea prilejuită de această 
întilnire a decurs lntr-o atmosferă 
cordială, tovărășească.

intrevedere C. Mănescu-M. Tepavaț
BELGRAD 10. Corespondentul nos

tru transmite : Secretarul federal 
pentru afaceri externe al R.S.F.I., 
Mirko Tepavaț, a avut marți la Du
brovnik o intrevedere cu ministrul 
afacerilor externe al Republicii So
cialiste România, Corneliu Mănescu, 
care și-a petrecut o parte din con
cediul de odihnă in Iugoslavia.

Cu acest prilej, cel doi miniștri da 
externe au avut o convorbire, des

fășurată lntr-o atmosferă cordială, 
prietenească, ce caracterizează rela
țiile dintre cele două țări.

La convorbire au participat Takșa 
Petrici, adjunct al secretarului fede
ral pentru afaceri externe, șl amba
sadorul României la Belgrad, Vasile 
Șandru.

Secretarul federal pentru afaceri 
externe al R.S.F.I. a oferit un dejun 
in onoarea oaspeților săi.

WASHINGTON 10 (Agerpres). — 
Potrivit datelor oficiale aie Pentago
nului, din iulie 1970 pină in aprilie 
1971, totalul dezertărilor din cadrul 
forțelor Statelor Unite dislocate in 
Vietnam s-a ridicat la 68 449 oameni, 
echivalentul a patru divizii și jumă
tate. După escaladarea, in 1965, a 
războiului din Vietnam, dezertările 
in armata americană au sporit con
tinuu. In 1968. ele au atins cifra de 
22.5 la 1 000 de militari. înregistrată in 
timpul războiului din Coreea, pentru 
ca ultimii doi anj ratele să fie de 
52.3 și respectiv 62,6 la 1 000 de mili
tari. Cele mai multe dezertări au fost 
semnalate in rindul trupelor terestre 
ș> al pușcașilor marini.

La un an de la semnarea Tratatului 
dintre U.R.S.S. și R. F. a Germaniei

Declarația lui Walter Scheel
BONN 10 (Agerpres).— Walter 

Scheel, vicecancelar și ministru fe
deral al afacerilor externe, a decla
rat. cu prilejul împlinirii unui an de 
la semnarea Tratatului dintre R.F. a 
Germaniei și U.R.S.S.. că acest do
cument nu oferă numai posibilitatea 
de a înlătura ipotecile trecutului, dar

COMUNICAT COMUN 
după vizita în R. 0. Vietnam 

a delegației guvernamentale algeriene
HANOI 10 (Agerpres). — Agenția 

V.N.A. a difuzat marți comunicatul 
comun cu privire la vizita oficială 
in R.D. Vietnam a delegației guver
namentale algeriene, conduse de 
Abdelaziz Bouteflika. ministrul afa
cerilor externe. In convorbirile pur
tate cu o delegație a R.D. Vietnam, 
condusă de Nguyen Duy Trinh, vice- 
premier și ministru al afacerilor ex
terne, s-a făcut un schimb de pă
reri cu privire la măsurile necesare 
in vederea întăririi prieteniei și dez
voltării relațiilor politice, economice 
si culturale dintre cele două țări. 
Partea algeriană a reafirmat spriji
nul total și activ pentru cauza justă 
și invincibilă a poporului vietnamez. 
Partea vietnameză și-a exprimat ad
mirația față de lupta poporului al- 
gerian pentru consolidarea indepen-

denței, apărarea suveranității, dez
voltarea economiei și a culturii.

Comunicatul subliniază că adevă
rata cale de ieșire onorabilă a Sta
telor Unite din războiul din Vietnam 
este de a răspunde in mod serios 
propunerii in șapte puncte a Guver
nului Revoluționar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului de Sud — o 
propunere logică și rezonabilă, care 
a obținut simpatia și sprijinul vigu
ros al păturilor largi ale opiniei pu
blice mondiale, inclusiv americane. 
S.U.A. trebuie să fixeze un termen 
pentru retragerea din Vietnamul de 
Sud a tuturor trupelor americane și 
satelite, să respecte pe deplin drep
tul la autodeterminare al populației 
sud-vietnameze și să înceteze spriji
nul acordat grupului belicos de la 
Saigon al lui Nguyen Van Thieu.

constituie și baza unor mai bune re
lații viitoare intre R.F.G. și Uniu
nea Sovietică, transmite agenția ofi
cială de știri a guvernului vesl-ger- 
man. După ce s-a referii la impor
tanța dezvoltării relațiilor di’.Ti.e 
R.F.G si Uniunea Sovietică pentru 
destinderea in Europa, ministrul 
vest-german a subliniat că „stagna
rea in raporturile R.F.G. cu țările 
Europei răsăritene ar însemna în 
perspectivă o întoarcere înapoi. 
Aceasta ar perpetua diviziunile ne
firești și ar adinei și mai mult deo
sebirile". Tratatul de la Moscova por
nește <le la „situația reală și actuală" 
din Europa — a arătat in continuare 
Walter Scheel.

Vicecancelarul R.F.G. a relevat 
apoi că destinderea nu poate apărea 
de la o zi la alta. Dar — a spus el — 
noi am pus primele jaloane ale a- 
cesteia. Atmosfera s-a însănătoșit. 
Citeva realizări au putut fi deja ob
ținute. Un schimb de opinii politice 
a debutat nu numai cu Uniunea So
vietică, ci și cu celelalte țări mem
bre ale Tratatului de la Varșovia. 
S-a căzut de acord să se înființeze 
consulate generale la Hamburg și 
Leningrad. Au fost inițiate negocieri 
asupra acordurilor referitoare la 
schimburile comerciale și la trans
porturile aeriene. Bazele unui schimb 
in domeniul tehnico-științific și ale 
unei cooperări economice mai inten
se au fost puse.

„In ciuda a iot ceea ce îi deose
bește încă, cei doi parteneri au fie
care un punct de vedere mai clar 
asupra situației și intereselor celui
lalt" — a declarat Scheel.

SUDAN Măsuri privind 
excluderea din viața 
politică a numeroase 

persoane
KHARTUM 10 (Agerpres). — Au

toritățile de la Khartum au hotărit 
să interzică orice activitate politică 
persoanelor condamnate după prelua
rea puterii de către actualul regim, 
la 25 mai 1969. celor care au fost ex
cluse din administrație in acest in
terval și celor sancționate in urma 
loviturii de stat eșuate de la 19 iulie 
a.c. — anunță agenția France Presse. 
Cei afectați de această hotărire nu 
vor putea desfășura activități politi
ce in sinul „Uniunii Socialiste Suda
neze" — partid ce ar urma să fie 
creat în luna octombrie. Totodată, ei 
au fost privați de dreptul la vot și 
nu vor putea participa la plebiscitul 
de la 15 septembrie pentru alegerea 
președintelui țării'. In legătură cu a- i 
ceasta, maiorul Ăbu El Gassim Has- I 
him, ministrul tinerelului și sportu
rilor. președintele „Comitetului mobi • 
lizării politice pentru plebiscit”, a dat 
i i j. tiuiii privind alcătuirea unor 
liste cu persoanele care nu pot par
ticipa la vot.

GENEVA

Lucrările Comitetului 
pentru dezarmare
GENEVA 10 (Agerpres). — In șe

dința de marți a Comitetului pentru 
dezarmare de la Geneva au luat cu- 

reprezentanții Poloniei, Cana
da.. Aaghei și Italiei. Ei au subli
niat semnificația celor două proiecte 
identice de convenție cu privire la 
interzicerea armelor bacteriologice 
(biologice) și a toxinelor, prezentate 
in paralel, la 5 august, de țările so
cialiste membre ale Comitetului, și 
de către S.U.A. S-a relevat, totodată, 
cerința ca textul final al convenției 
să întrunească o adeziune cit mai 
largă.

Șeful delegației britanice a făcut 
unele propuneri concrete vizînd îm
bunătățirea actualei versiuni a do
cumentului.

Reprezentantul polonez, împreună 
cu delegațiile Mongoliei și Ungariei, 
a depus un document de lucru refe
ritor la adoptarea de către Consiliul 
de Securitate al O.N.U. a unui „pro
iect de rezoluție cu privire la pro
iectul de convenție asupra interzice
rii perfecționării producției și stocă
rii armelor bacteriologice (biologice) 
și a toxinelor și asupra distrugerii a- 
cestora". In cuvin tul său, delegatul 
Italiei a abordat și chestiunea inter
zicerii experiențelor subterane cu 
arma nucleară, evidențiind necesita
tea conjugării și multiplicării efor
turilor tuturor statelor membre ale 
acestui organism in vederea realiză
rii unui acord in materie. El a pro
pus instituirea unui subcomitet sau 
a unui grup de lucru al Comitetului 
pentru dezarmare, care să examine
ze aspectele tehnice ale problemei in
terzicerii experiențelor nucleare in 
mediul subteran.

ORIENTUL APROPIAT
R.A.U. $1 ARABIA SAUDITĂ AU ELABORAT O FORMULĂ 
PENTRU SOLUȚIONAREA CRIZEI DINTRE AUTORITĂȚILE 

IORDANIENE Șl REZISTENȚA PALEtETINEANA

CAIRO 10 (Agerpres). — Ziarul 
„Al Ahram’’ informează că Republi
ca Arabă Unită și Arabia Saudită au 
elaborat o formulă pentru soluțio
narea crizei dintre autoritățile icr- 
daniene și rezistența palestineană. 
Reprezentanții personali ai președin
telui Sadat și regelui Feisal. diplo
matul egiptean Hassan Sabri El 
Kholy, și, respectiv, ministrul saudit 
al afacerilor externe, Om ar SakKaf, 
vor pleca la Amman pentru a inmi- 
na regelui Hussein și liderilor pa- 
lestineni un document de lucru pro
pus de cei doi șefi de stat — men
ționează ziarul. Relevind că docu
mentul reprezintă finalizarea efortu

rilor desfășurate de R.A.U. șl Ara
bia Saudită pentru soluționarea cri
zei, „Al Ahram" arată că el se ba
zează pe acordul iordaniano-paiesti- 
nean de la Cairo din septembrie anul 
trecut și prevede respectarea suve
ranității Iordaniei, precum și liber
tatea de acțiune și securitatea uni
tăților de comando.

*
BEIRUT 10 (Agerpres). - Primul 

ministru al Libanului, Saeb Salam, 
evocînd misiunea de mediere saudi- 
to-egipteană, a menționat că țara sa 
este dispusă să participe la această 
misiune de bune oficii.

1 .________________ ____ _______ . 1
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„URMĂRIM CONSOLIDAREA 
INDEPENDENTEI NOASTRE NAȚIONALE" 

Un interviu al președintelui Boliviei
VARȘOVIA 10 (Agerpres). — In

tr-un interviu acordat ziarului „Try- 
buna Ludu". președintele Boliviei, 
Juan Jose Torres, a declarat că gu
vernul său promovează o politică ce 
urmărește recuperarea totală a bogă
țiilor naționale și accelerarea ritmu
rilor industrializării. Toate acestea, 
a declarat Jose Torres, vor permite 
să consolidăm independența noastră 
națională. Măsurile economice și so
ciale întreprinse de guvern acțio
nează asupra conștiinței maselor și 
contribuie la unirea forțelor revolu
ționare.

In domeniul relațiilor internaționa
le, a relevat în continuare președin
tele, nu practicăm nici un fel de 
discriminări și tindem să dezvoltăm 
relații cu toate • statele lumii. La
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baza politicii noastre externe stau 
principiile solidarității, respectului 
reciproc, al suveranității și indepen
denței.

Bolivia a stabilit relații diplomati
ce cu multe state socialiste, a arătat 
Jose Torres. Cu Polonia. România. 
Ungaria și Uniunea Sovietică, Boli
via a încheiat convenții preliminare 
cu privire la colaborarea economică, 
tehnico-științifică și culturală. „Co
laborarea cu țările socialiste, a spus 
președintele Boliviei în Încheiere, ne 
ajută să folosim mai bine bogățiile 
noastre naturale și contribuie la dez
voltarea industriei — baza luptei 
pentru consolidarea independenței 
noastre economice și adincirea pro
cesului de eliberare națională, de li
chidare a dependenței".

Cea de-a 27-a reuniune
* ambasadorilor U.R.S.S.. S.U.A.. An
gliei și Franței din cadrul convorbiri
lor consacrate problemelor legate de 
situația din Berlinul occidental a avut 
loc marți, anunță agenția T.A.S.S.

Convorbirile S.A.L.T. Dcle‘ 
gațiile Uniunii Sovietice și Statelor 
Unite la convorbirile pentru limita
rea cursei înarmărilor strategice 
(S.A.L.T.) au avut marți o nouă șe
dință de lucru, la sediul Ambasadei 
sovietice din capitala Finlandei.

agențiile de presă transmit:

In urma luptei indelun- 
gțjtO desfășurate de feroviarii ita
lieni, guvernul țării a adoptat un de
cret prin care sint asigurate locuri 
de muncă pentru 11000 de persoane.

0 comisie specială a for
mațiunii politice uruguaye- 
ne „Frente flmplio", °^ani“- 
ție ce reunește partidul comunist și 
alte partide de stingă și democratice 
Hin Uruguay, elaborează in prezent 
un program de acțiune in domeniul 
relațiilor externe, planificării econo
miei, reformei agrare, asistenței so
ciale și invâțămintului. Intr-un inter-

viu acordat ziarului ..El Popular", 
deputatul Jose Louis Massera. mem
bru al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C. din Uruguay, a declarat că la 
elaborarea programului sint chemate 
sâ ia parte toate forțele progresiste 
din Uruguay.

La Budapesta au ,u- 
crările primei conferințe regionale 
europene a Uniunii Geografice In
ternaționale, la care participă dele
gați din peste 40 de țâri. In șe
dința plenară a conferinței, Socie
tatea de Științe Geografice din 
Ungaria a conferit unor savanți de 
peste hotare, cu prilejul implinirii 
a 100 de ani de la Înființarea ei ■, di
ploma de membru de onoare al so
cietății. Printre aceștia se află și 
prof. univ. dr. docent Ion Șandru, 
prorector al Universității din Iași, 
vicepreședinte al Societății de 
Științe Geografice din România.

!n capitala Columbiei
luat sfirșit lucrările celei de-a 10-a

reuniuni a Comitetului special de 
coordonare al țărilor Americii Latine 
(C.E.C.L.A.) la care au luat parte re
prezentanți din 20 de state. Partici- 
panții la conferință au elaborat o 
poziție comună a statelor latino-ame- 
ricane în problemele incluse pe ordi
nea de zi a viitoarei sesiuni a Confe
rinței O.N U. pentru comerț și dez
voltare. Intr-o declarație făcută la 
încheierea lucrărilor, ministrul eco
nomiei din Columbia, Jose Valencia, 
s-a pronunțat pentru unitatea și co
laborarea tuturor statelor de pe con
tinent în vederea lichidării dependen
ței de Statele Unite ale Americii.

La Tirgul internațional 
de la Turku or«anlzat un 
pavilion al orașelor înfrățite cu ora
șul finlandez, printre care se numă
ră și Constanța. La mitingul organi
zat cu prilejul zilei orașelor înfrățite 
au luat cuvlntul șefii delegațiilor 
municipalităților invitate. Din partea 
orașului Constanța a transmis un

salut Ion Popa, prim-vicepreședinte 
al Consiliului popular al municipiu
lui Constanța. A fost prezent Mircea 
Bălănescu, ambasadorul României în 
Finlanda.

Simpozionul internațio
nal în problemele dezvoltă
rii agriculturii țărilor atri- 
CCniO, organizat în colaborare de 
Comisia Economică a O.N.U. pentru 
Africa, Fondul pentru copil al O.N.U. 
și Organizația Mondială a Sănătății, 
a început la Addis Abeba. La sim
pozion participă delegați din partea 
a 32 de organizații și fonduri inter
naționale, precum și reprezentanți at 
Organizației Unității Africane.

Convorbiri iraniano-ku- 
WCitiCnO au ^ncePut la Teheran 
între miniștrii de externe aî celor 
două țări, Ardeshir Zahedl șl Sabah Al 
Ahmed al Jaber Al Sabah.

In Franța există în pre
zent aproximativ 500 000 
de șomeri — liil4niazS săpts- 
minalul „l’Hurnanitâ Dimanche". In 
ultimul an, ritmul de creștere al șo
majului in rindul femeilor și tinere
tului a fost deosebit de mare.

Un incendiu uriaș, aPreciat 
de autoritățile londoneze drept cel 
mai mare care s-a produs în capi
tala britanică după cel de-al doilea 
război mondial, a izbucnit luni în- 
tr-un antrepozit de pe malul Tami- 
sei, care conținea cantități con
siderabile de materiale inflamabile. 
Incendiul a necesitat mobilizarea 
unui nuinăr de circa 300 pompieri, 
asistați de echipajele a 80 de mașini 
de intervenție. In cursul operațiilor 
de stingere, opt dintre pompieri au 
fost răniți.

Un puternic cutremur de 
pămîllt a z8uc^u^ Itmi Teheranul 
și o mare parte a provinciei Mazan- 
daran, din nordul Iranului. în Capi
tală, seismul n-a provocat pagube «au 
victime omenești, dar în unele loca
lități din nordul țării numeroase lo
cuințe au fost distruse.
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„LE MONDE"; 65 de mii de oameni 1 
de știință americani-șomeri j

Sub acest titlu, cotidianul „Le Monde" publică an amplu reportaj 
semnat de Dominique Verguese dezvăluind proporțiile alarmante pe 
care lc capătă șomajul în rindurilc oamenilor de știință americani. In 
articol se arată următoarele :

„S.U.A. vor arde pe rug zeii pe 
care i-au adorat ? — se întreabă 
autorul, evocind perioada de intensă 
dezvoltare a științei și tehnicii, din 
ultimele decenii. Marasmul pare să 
fi cuprins această țară. La criza 
economică se adaugă șomajul cres- 
cind, care nu-i ocolește nici pe cer
cetători. nici pe ingineri și savanți. 
Parcurgind astăzi teritoriul S.U.A.. 
nu vei mai întilni o firmă industria
lă, universitate sau administrație 
unde să nu constați amplificarea 
stărilor de spirit antimilitariste, in 
rindul unor largi pături ale popu
lației.

Opinia publică refuză să mai ac
cepte continuarea marilor proiecte 
militare, care nu fac decît să spo
rească șomajul și, prin urmare, cri
za economică și psihologică. Și a- 
ceasta în vreme ce o serie de pro
iecte axate pe problemele imediate 
resimțite de societate — lipsa de 
școli, recrudescența criminalității 
și a consumului de stupefiante, po
luarea mediului înconjurător urban 
și rural — nu sint incă puse în a- 
plicare. Congresul american pare 
paralizat in fața amplorii și multi
tudinii de probleme care necesită 
măsuri urgente și costisitoare. In 
ce privește societatea americană, 
prizonieră a vechilor și noilor con
tradicții, pare că nu știe cum să 
depășească acest impas".

★
Relevind creșterea galopantă a 

numărului cercetătorilor și oameni
lor de știință care rămîn fără lu
cru, autorul aduce ca argumente 
cele mai recente informații date 
publicității.

BOSTON : 10 mii de cercetători, 
ingineri și tehnicieni fără serviciu; 
de-a lungul străzii 128, care încon
joară orașul — altădată simbol al 
reușitei inovații tehnologice — fir
mele electronice își închid porțile. 
„Texas Instruments" a operat 200 
de concedieri din rindul celor cinci 
mii de angajați ; „Raytheon" — 
4 500, „Sylvania" — 1200 ș.a.m.d.

SEATTLE : Procentul șomajului 
atinge 13 la sută, adică dublul me
diei naționale. „Boeing", care folo
sea o cincime din populația orașu
lui, a operat o reducere a persona
lului cu 60 la sută și în prezent nu 
mai are decît 40 de mii lucrători din 
cei 102 mii cit erau la mijlocul anu
lui 1969.

SAN FRANCISCO : La Univer
sitatea din Berkeley numărul de 
studenți este staționar de mai mulți 
ani; unii profesori au părăsit cate
drele pentru alte îndeletniciri mai 
bine plătite.

STANFORD : Cel mai mare ac
celerator de electroni din lume 
funcționează cu 75 la sută din ca
pacitate, din motive financiare. La 
1 iulie au fost concediate 40 
de persoane șl pentru a se evita 
alte concedieri s-au amînat cu 6 
luni pină la 1 an majorările de sa
larii. La Stanford Research Insti
tute nu au mai rămas decit 2 650 
de salariați din 3 000.

La „Mc. Donne! Douglas", efec
tivele totale au scăzut de la 130 de 
mii la 98 de mii de persoane în 3 
ani ; la „Hughcs Alcraff — de la

32 la 28 mii : la „North American"
— de la 30 mii ia 5 mii etc.

Această enumerare pune puter
nic in evidență situația alarmantă 
a cercetătorilor de la numeroase 
firme, care trăiesc sub spectrul șo
majului.

în general, se apreciază că în 
S.U.A. există 65 de mii de cerce
tători, ingineri sau tehnicieni șo
meri, dintr-un milion și jumătate, 
adică 4,5 la sută din numărul to
tal. Dar statisticile reflectă imper
fect realitatea, deoarece mulți șo
meri nu figurează pe listele ofi
ciale, iar alții încearcă să lucreze 
temporar. Această nefolosire a for
ței de muncă are tendința de a per
sista și în lunile următoare. Sta
tisticile arată că, pînă în 1980, vor 
exista în toate ramurile științei 
30—50 la sută de posesori ai titlu
lui de doctor. în timp ce șomajul 
fizicienilor atinge 4 la sută, 1500 
de noi doctori in fizică se află a- 
runcați pe piața muncii de la 1 
iulie ; celor 11 mii de cercetători 
în domeniul chimiei, fără ocupa
ție, li se adaugă trei mii de doc
tori în această specialitate și alți 
trei mii de absolvenți ai institute
lor superioare din acest an. Une
ori, pentru un post vacant — în
deosebi în universitățile care prac
tic nu mai pot absorbi personal nou
— se prezintă sute de candidați. „A 
fi doctor înseamnă astăzi un han
dicap" — apreciază un fizician, șo
mer de doi ani, care lucra înainte 
la „Stanford Research Institute". în 
ce o privește, industria preferă ca
dre tinere cu salarii mici.

Cele mai afectate însă sint sec
toarele spatial, apărarea, aeronauti
ca, electronica, adică aproape toa
te domeniile tehnologiei avansate. 
Alte sectoare anexă, cum ar fi in
formatica, care beneficia altădată de 
privilegii, se află, de asemenea, în 
situația de stagnare, sau chiar de 
dare înapoi.

Opiniei publice americane î s-a 
făcut lehamite de marile progra
me — fie ele civile ori militare, 
spațiale, aeronautice — clnd atîtea 
mari probleme sociale necesită 
imense cheltuieli imediate.

„Science for the people" — știin
ța să fie pentru popor — sub a- 
ceastâ lozincă acționează multe din 
asociațiile și grupurile care repre
zintă alegătorul mijlociu. Acesta 
din urmă refuză astăzi ca statul să 
continue să susțină cercetarea știin
țifică și tehnologică ca scop în sine. 
Știința trebuie de acum încolo — 
spun ei — să urmărească obiective 
sociale, să contribuie la bunăstarea 
societății în ansamblul său și să nu 
servească numai intereselor unei 
minorități.

„Opinia publică cere o nouă orien
tare a activității de cercetare și 
controlul acesteia. Mulți americani 
apreciază că inovația tehnologică 
din ultimii 20 de ani a progresat 
într-o manieră autonomă, la chere
mul marilor industriași, al milita
rilor, ceea ce explică în mare mă
sură răul provocat, efectul ei no
civ asupra mediului înconjurător în 
special. Savanții și inginerii sint, de 
aceea, acuzați de a fi fost actori si 
propriei lor drame", încheie auto
rul articolului considerațiile 6ale.

1
l

1
1

î
1 
I 
ț
l
( 
I

1
1
l 
îI
(

ț

ț

i
I j
L

)

i
I
II
(
14

■ q □ a h a

REDACȚIA ȘT ADMINISTRAȚIA i București, Piața „Sclnteti", TeL 17 6010, 17 60 20. Abonamentele sa fac la oficiile poștala și difuzorii din întreprinderi £ Instituții, Tiparul Combinatul Poligrafic Casa MMI i


