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Președintele Consiliului de Stat,
Nicolae Ceaușescu, a primit 

pe ministrul finanțelor și economiei 
din II. F. a Germaniei, Karl Schiller

ÎNTREAGA ȚARĂ INTIMPINĂ 
MAREA SĂRBĂTOARE 

PRIN MUNCĂ ENTUZIASTĂ

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, a 
primit la 11 august, la Palatul Con
siliului de Stat, pe Karl Schiller, 
ministrul finanțelor și economiei al 
Republicii Federale a Germaniei, 
care face o vizită în țara noastră.

La primire a participat Cornel 
Burtică, ministrul comerțului exte
rior.

Președintele Consiliului de Stat a 
discutat cu oaspetele despre sta

diul actual șl perspectivele promo- ; 
varii schimburilor comerciale și 
cooperării economice și tehnico-ln- 
dustriale dintre România și R. F. a 
Germaniei. Apreciindu-se progre
sele realizate în ultimii ani, au fost 
subliniate interesul comun și do
rința de a încuraja în continuare 
dezvoltarea schimburilor în aceste 
domenii, în interesul ambelor state, 
al colaborării internaționale.

întrevederea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială.

ȘCOÂLA- 
mai ferm angajată 

in pregătirea pentru viață
BUZĂU. __ Colectivele de muncă din industria jude

țului Buzău îr.timpinâ ziua de 23 August cu o depășire a 
planului de producție evaluată la 42 000 000 lei, sumă ce 
reprezintă 88 la sută din angajamentul pe acest an. Au 
fost livrate, peste plan. însemnate cantități de sirmă și 
produse din sirmă. materiale de construcții, confecții și 
alte bunuri materiale.

binatul de articole tehnice din cauciuc, C.E.I.L., Fabrica de 
stofe „Argeșana", filiala „Musceleanca" etc., care au obți
nut remarcabile succese in întrecerea socialistă.

DEVA. _ (corespondentul „Scinteii*). în întrecerea 
entuziastă, desfășurată în lntimpinarea zilei de 23 August, 
constructorii de pc șantierul termocentralei Deva-Mintia 
au ajuns victorioși la capătul unei importante etape, înce
pută cu am in urmă : la 10 august a avut loc conectarea 
la sistemul energetic național a celui de-al patrulea grup 
energetic de 210 MW., cu 11 zile in avans față de angaja
mentul constructorilor. Pulsînd primii kWh in rețeaua 
energetică a țării, la noul grup s-au creat condițiile punerii 
Iui in funcțiune cu 40 de zile înainte de termenul prevăzut 
in planul de stat

MIERCUREA CIUC. _ (corespondentul „Scînteii") 
— Datorită eforturilor comune ale oamenilor muncii, ro
mâni, maghiari și de alte naționalități, unitățile economice 
din județul Harghita au îndeplinit, încă înainte de sfirșitul 
lunii iulie, sarcinile de plan pe primele 7 luni ale anului. 
Din situația centralizată la direcția de statistică reiese că 
industria județului raportează o depășire in valoare de 
aproap? 49,5 milioane lei la producția globală, peste 50 mi
lioane lei la producția-marfă și circa 62 milioane lei la 
producția-marfă vindută și încasată. Prin îmbunătățirea 
organizării științifice a producției și a muncii, a utilizării 
raționale a capaciiăților de producție, colectivele de sala- 
riați au dat peste plan, între altele, 1 000 tone fontă, aproa
pe 900 m c cherestea rășinoase, aproape 400 m c cherestea 
fag, peste 2 000 m p plăci din particule aglomerate, 12 000 
m p uși-ferestre, precum și confecții în valoare de peste 
2 milioane lei.

Bacăul industrial își respectă 
angajamentul de a produce

MAI MULT, MAI BUN,
MAI IEFTIN

a tinerei generații!
Ideal, vocație, profesiune... Cum putem permanentiza un echilibru 

durabil intre toți acești factori ? O asemenea întrebare, sintetizind una 
din marile probleme ale omului contemporan, revine frecvent in dis
cuțiile cercurilor școlare și universitare, cele dinții chemate să împli
nească idealul educării tineretului in acord cu vocația lui pentru pro
fesiunea aleasă. Această întrebare se pune cu sporită responsabilitate 
partinică astăzi, in lumina expunerii tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
consfătuirea de lucru a activului de partid din domeniul ideologiei și al 
activității politice șl cultural-educative.

Sub semnul acestei esențiale sarcini a dezvoltării noastre sociale 
și umane a debutat convorbirea avută cu prof. unlv. ing. ION CU- 
RIEVICI, decanul Facultății de chimic industrială din Iași.

GALAȚI. _ La șantierul Uzinei cocso-chimice de la 
Combinatul siderurgic Galați, a fost Încheiată turnarea 
betonului prin metoda glisării, la cel de-al doilea coș de 
fum aferent primei baterii. Constructorii au folosit atit 
experiența obținută la coșul de fum anterior, cit și alte 
metode și procedee avansate, reușind în felul acesta să 
scurteze cu nouă rile termenul planificat la această opera
țiune.

Institutul de cercetări și proiectări navale din localitate 
a început proiectarea unui nou tip de remorcher împingă- 
tor, cu o putere de 2 400 C.P. Spre deosebire de remorche
rele similare de 1640 CP. aflate in exploatare, noua navă 
se remarcă printr-o distribuire mai rațională a spațiilor 
aferente mijloacelor de pilotare și echipajului. Pe plan
șeta de lucru se află, de asemenea, detaliile de execuție 
pentru remorcherele impingătoare de 800 și 600 CP si 
pentru navele de tranzitare a minereurilor destinate Com
binatului siderurgic.

PITEȘTI. — (corespondentul „Scînteii"). Antrenata 
eu toate forțele în întrecerea socialistă pentru îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor de plan și a angajamentelor anuale, 
colectivele industriale din județul Argeș au raportat, la 
sfirșitul celor 7 luni care au trecut, realizări remarcabile. 
Principalii indicatori de plan — producția globală, marfă, 
marfă vindută și încasată, productivitatea muncii au fost 
nu numai îndepliniți dar și substanțial depășiți. în cea de 
a 7-a lună s-a realizat o producție suplimentară în valoare 
de 30 milioane lei. sumă ce se adaugă la „zestrea" de 120 
milioane obținute la acest capitol in semestrul I al anului. 
Se remarcă in mod deosebit grupul de petrochimie, com

PLOIEȘTI. - Colectivul uzinei „1 Mai", din Ploiești,
a realizat, dupâ proiecte originale, noi tipuri de sape des
tinate forării sondelor adinei in roci dure. în perioada ac
tualului cincinal, uzina ploieșteană va produce 114 tipo- 
dimensiuni de sape, față de 49, cit se realizează în prezent 
Competitivitatea pe piața mondială a acestor utilaje este 
atestată și de faptul că aproape 80 la sută din producție 
este destinată exportului in peste 30 de țări ale lumii.

SUCEAVA. _ Ca urmare a bunel organizări a pro
ducției și a muncii, a folosirii cu maximum de randament 
a timpului de lucru și capacității utilajelor din dotare, mi
nerii din Bazinul Domelor au anunțat îndeplinirea sarci
nilor de plan pe primele opt luni ale anului. Din estimările 
făcute rezultă că pină la sfirșitul acestei luni ei vor ob
ține o producție suplimentară de circa 4 milioane lei.

O dată cu aceasta, harnicul colectiv al exploatării mi
niere din Vatra Dornei și-a onorat și angajamentele anuale 
asumate in întrecerea socialistă.

PORȚILE DE FIER. _ Miercuri în situațiile ope
rative ale Hidrocentralei de la Porțile de Fier a fost în
registrat cel de-al 1 500 000 000-lea kWh energie electrică 
produs de la intrarea in funcțiune a primului agregat. 
Dedicată zilei de 23 August, atingerea acestei cifre de 
producție este întărită de îndeplinirea, cu 20 de zile mai 
devreme, a sarcinilor de plan pe primele opt luni ale 
anului.

(Agerpres)

MONUMENTE CONTEMPORANE

PE PLATFORMA INDUSTRIALĂ DIN TÎRGOVIȘTE

Dezvoltarea sarcinilor de plan pe 
anul 1971 a scos in evidență mari re
zerve interne, pe care oamenii mun
cii din unitățile industriale ale jude
țului Bacău și-au propus să le valori
fice cit mai intens, in vederea înde
plinirii și depășirii prevederilor pla
nului de stat pe primul an al noului 
cincinal. Cu acest prilej, muncitorii, 
inginerii și tehnicienii din întreprin
derile industriale ale județului s-au 
angajat să realizeze peste prevederile 
planului o producție marfă de 110 
milioane lei, să livreze suplimentar 
la fondul pieței mărfuri in valoare 
de peste 15 milioane lei, iar la ex
port produse de peste 5 milioane lei 
valută, să obțină peste plan beneficii 
in valoare de 40 milioane lei.

Ca rezultat al efortului creator de
pus de oamenii muncii din întreprin
derile județului și ai perseverenței 
cu care organizațiile de partid au mi
litat pentru aplicarea în practică a 
propunerilor făcute cu ocazia dezba
terilor de către salariați a cifrelor de 
plan, putem raporta astăzi cu mîn- 
drie că aceste angajamente se reali
zează cu succes. De-a lungul celor 
șapte luni care au trecut din acest 
an au fost identificate noi rezerve 
de suplimentare a angajamentelor. 
Astfel, răspunzînd inflăcăratei che
mări a Consiliului Național al Fron
tului Unității Socialiste, colectivele 
unităților industriale din județ, anali- 
zind mai aprofundat posibilitățile 
de creștere a gradului de utilizare a 
capacităților de producție și a forței 
de muncă, de reducere a consumuri
lor specifice de materii prime și ma
teriale, și-au majorat angajamentele 
inițiale cu 20 milioane de lei la pro
ducția marfă, cu 10 milioane de lei 
la livrările către fondul pieței, iar la 
beneficii cu peste 15 milioane de lei.

In centrul muncii organelor de par
tid au stat în permanență prețioasele 
indicații ale conducerii partidului 
nostru. ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, îndeosebi cele referitoare 
la folosirea mal intensă, cu indici su
periori, a capacităților de producție. 
Un accent deosebit am pus pe creș
terea gradului de încărcare a mașini- 
lor-unelte din unitățile constructoare 
de mașini și din atelierele mecanice 
ale celorlalte întreprinderi, asigurin- 
du-se în acest scop, prin calificarea 
la locul de muncă și prin ucenicie, 
un număr cît mai mare de muncitori 
calificați. Ca urmare, Ia Uzina meta
lurgică din Bacău, Fabrica de șuru

buri din Bacău, Fabrica de postav 
din Buhuși, Combinatul de exploa
tare și industrializare a lemnului din 
Bacău s-au înregistrat în acest an 
coeficienți de schimburi superiori 
perioadelor anterioare, variind intre 
2,22—2,26. Pe această cale, Uzina me
talurgică din Bacău a realizat in pri
mele șapte luni ale anului o produc
ție marfă peste plan de peste 2,4 mi
lioane de lei, Fabrica de șuruburi — 
de aproape 2,2 milioane de lei, iar 
Combinatul de exploatare și indus
trializare a lemnului din Bacău — de 
circa 27 milioane de lei, depășindu-se 
astfel substanțial angajamentele asu
mate. în egală măsură, s-a urmărit 
atingerea rapidă a parametrilor pro
iectați la noile capacități industriale, 
ceea ce, de asemenea, a dat posibili
tatea obținerii unor producții supli
mentare peste prevederile planului. 
Bunăoară, numai în cadrul Grupului 
industrial de petrochimie din Bor- 
zești s-a realizat în acest mod o pro
ducție marfă suplimentară in valoare 
de 21 milioane de lei.

Cu multă perseverență s-a urmărit 
în acest an să se asigure, deopotrivă, 
creșterea gradului de folosire inten
sivă a utilajelor din dotare. La Fa
brica de postav din Buhuși, de pildă, 
indicele de utilizare a războaielor de 
țesut lină a fost în primele 7 luni

Inq. Radu MANOLIU 
secretar al Comitetului județean 
Bacău al P.C.R.

(Continuare în pag. a IV-a)

— Pentru început, am vrea să 
Incercafi a defini, cit mai a- 
proape de realitatea lor com
plexă, raporturile educative din
tre aceste concepte, precum și 
răsfringerile lor concrete in viata 
tinerei generații.

— Cu toate că, în general, o core
lație strict obiectivă între aceste trei 
concepte nu este întotdeauna sesiza
bilă, in viața cotidiană și în ființa 
fiecăruia dintre noi o asemenea co
relație nu poate să nu se manifeste 
pregnant. Lăsind la o parte faptul că 
orice om petrece în interiorul profe
siei cel puțin o treime din viață, dacă 
ne-am baza aprecierile doar pe frec
vența preocupărilor comunicate de Ia 
un om la altul, adică pe ceea ce vor
besc oamenii intre ei chiar în afara 
orelor de lucru, se poate ușor con
stata că cea mai mare parte din a- 
ceste discuții sînt strins legate de 
profesie, de locul de muncă. Chiar și 
tinerii care n-au încă o profesie (e- 
levi, studenții vorbesc foarte mult 
despre o cvasiprofesie care în cazul 
de față se identifică cu viața și preo
cupările de elev sau de student.

Din această idee, de care mai ales 
oamenii in virstă se conving, rezultă 
că principalul izvor al fericirii sau 
nefericirii omului aici se situează, în 
muncă. In locul și-n modul în care 
muncește. Dacă intre profesiune, ap
titudini și năzuințe există incompa
tibilitate, orice sursă de satisfacție, 
seacă și. in același timp, eficiența so
cială a omului scade. Viața unui om 
afectat de neconcordanță între profe
siune și aptitudini devine plicticoasă, 
lipsită de tensiunea spirituală pe care 
i-o dă pasiunea, entuziasmul față de 
ceea ce înfăptuiește. Iată de ce consi
der cultivarea dragostei da muncă o

dimensiune esențială a realizării per
sonalității umane și subscriu intru 
totul la ideea subliniată in propune
rile de măsuri prezentate de tovară
șul Nicolae Ceaușescu Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., și anume 
că unul dintre obiectivele principale 
ale muncii politice desfășurate in 
rindurile tineretului trebuie să fie, 
tocmai, in numele acestui principiu, 
combaterea fermă a tendințelor de 
viața ușoară, fără muncă, de para
zitism.

— Ați abordat prin aceste 
spuse un aspect esențial al pro
cesului educativ. Cum poate un 
tinăr să-și descopere și să-și 
fructifice încă de la început a~ 
devărata lui vocație ? Unde și 
cum să se acționeze cu mai 
multă hotărîre și poate cu o pri
cepere mai înaltă a valorificării 
nuanțelor individuale, pentru a 
realiza o concordanță cit mai 
deplină intre profesiune și apti
tudini ?

— In primul rlnd e necesar să se 
împiedice căderea in greșeala de a 
confunda vocația, In sens de aptitu
dine, cu simpla dorință. Spun in pri
mul rind pentru» că o asemenea con
fuzie ii afectează pe mulți tineri. Un 
tinăr. admiră, să zicem, din copilă
rie un medic sau un navigator și-și 
cultivă dorința de a deveni medic sau 
navigator. Uneori, firește, nu se li
mitează la a dori, ci se și străduiește 
să-și împlinească o asemenea dorință 
care cumulează însuși idealul său. 
Cîteodată, această dorință se do
vedește a nu fi fost corespunzătoare

Miha! IORDANESCU

(Continuare In pag. a IV-a)
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„NE ANGAJĂM SĂ CONSOLIDĂM TOT MAI 
MULT SUCCESELE ECONOMICE OBȚINUTE 

-TEMELIA TRAINICĂ A CREȘTERII 
BUNĂSTĂRII GENERALE!“

TELEGRAME ADRESATE C.C. AL P.C.R., 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Dragi tovarăși,
Vă mulțumim cordial pentru felicitările și urările prietenești trans

mise cu prilejul sărbătorii renașterii Poloniei.
Sîntem convinși că relațiile frățești de colaborare care unesc parti

dele și popoarele noastre se vor dezvolta continuu, spre binele reciproc, 
in interesul unității comunității socialiste, pentru binele socialismului și 
păcii.

Vă rugăm să primiți cele mai bune urări de noi realizări în dezvol
tarea Republicii Socialiste România.

EDWARD GIEREK
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Unit Polonez
JOZEF CYRANKIEWICZ
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Polone

PIOTR JAROSZEWICZ
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Polone

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Vă mulțumesc în mod deosebit pentru felicitările sincere pe care mi 
le-ați adresat în numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, al poporului român și în numele dumneavoastră personal, cu 
prilejul realegerii în funcția de președinte al Republicii.

I0SIP BROZ TITO

Fundamentul progresului general 
al societății îl constituie — după 
cum a demonstrat întreaga evoluție 
socială — dezvoltarea forțelor pro
ductive, a producției materiale. Da
torită înfăptuirii consecvente a in
dustrializării socialiste, realizării u- 
nor ritmuri înalte de creștere eco
nomică, țările socialiste au asigurat 
intr-un termen istoric scurt înnoirea 
bazei tehnico-materiale a societății, 
au sporit intr-o măsură uriașă po
tențialul lor industrial. La temelia 
acestor succese se a/lă eforturile 
depuse de poporul fiecărei țări pen
tru avîntul economiei sale naționale, 
mobilizarea și utilizarea tot mai e- 
ficientă a propriilor resurse naturale 
și de muncă. Totodată, progresul 
fiecărei țări socialiste este favorizat 
de lărgirea și consolidarea colaboră
rii multilaterale cu celelalte țări ale 
sistemului mondial socialist.

In acest sens, o deosebită însem
nătate au prevederile Programului 
complex al adincirii și perfecționă
rii în continuare a colaborării șl 
dezvoltării integrării economice a ță
rilor membre ale C.A.E.R., care pre
conizează acțiuni menite să contri
buie la soluționarea unora dintre 
cele mai Însemnate probleme ale 
dezvoltării producției materiale In 
țările membre ale C.A.E.R., mai ales 
a unor asemenea probleme cum sînt 
asigurarea economiei naționale cu 
materii prime, combustibil și ener
gie, cu utilaje și mașini perfecțio
nate din punct de vedere tehnic, 
valorificarea potențialului științific 
și tehnic.

In domeniul industriei, înfăptuirea 
prevederilor Programului complex 
trebuie să înlesnească atingerea ce
lui mai înalt nivel tehnico-științific 
al producției care să asigure crește
rea productivității muncii și a efi
cienței economice, să favorizeze dez
voltarea unei structuri raționale a 
economiei țărilor, în vederea folosi
rii complexe a resurselor naturale, 
să contribuie la adlncirea specializă
rii și cooperării internaționale, la e- 
laborarea fi asimilarea tehnologiei

moderne, la Introducerea formelor 
avansate de organizare și conducere 
a producției șl a muncii.

Una dintre problemele economice 
importante la rezolvarea cărora este 
chemat să contribuie Programul 
complex este aceea a asigurării ne
cesarului crescînd al țărilor membre 
ale C.A.E.R. de materii prime, com
bustibil și energie. Datele arată că 
volumul, rezervelor de materii prime 
și combustibil este foarte diferit de 
la o țară membră a C.A.E.R. la 
alta ; în același timp, dezvoltarea 
previzibilă a construcțiilor de ma
șini, industriei electrotehnice, side
rurgiei și altor ramuri face să spo
rească necesarul de materii prime, 
combustibil și energie al țărilor 
membre ale C.A.E.R. in următoarele 
decenii. Colaborarea țărilor membre 
ale C.A.E.R. in acest dome
niu prevede coordonarea planurilor 
pe o perioadă mai îndelungată de 5 
ani, elaborarea prognozei necesaru
lui de combustibil și energie nină 
în anul 1990 și pină in anul 2000.

In vederea soluționării probleme
lor ce se ridică și ținind seama că 
industria extractivă solicită impor
tante investiții care se recuperează 
după un timp mai îndelungat, țările 
membre ale C.A.E.R. preconizează 
diverse forme reciproc avantajoase 
de colaborare, între care se numără 
cooperarea in construirea sau dez
voltarea cu eforturi comune a unor 
obiective sau capacități de produc
ție în țările care dispun de mai mul
te rezerve de materii prime, com
bustibil și energie electrică. Astfel, 
se preconizează dezvoltarea extrac
ției și construirea prin eforturi co
mune ale țărilor interesate a unor 
capacități de producție pe teritoriul 
Uniunii Sovietice pentru minereuri 
de fier, cocs metalurgic, feroaliaje, 
mangan, cupru și nichel ; în R.P. 
Polonă — pentru producția de cocs 
metalurgic, cupru și zinc ; în R. P. 
Bulgaria — pentru feroaliaje de 
mangan ; în R. P. Mongolă — pen
tru dezvoltarea extracției de cărbune 
energetic fi cocsificabll fi folosirea

în comun a zăcămintelor de cupru, 
cositor, wolfram și molibden. Do 
asemenea, în scopul satisfacerii ce
rințelor crescînde de combustibil, se 
preconizează crearea de capacități 
suplimentare pentru extracția șl 
transportul țițeiului și gazelor din 
U.R.S.S. in unele țări membre ale 
C.A.E.R. pină in anul 1980, pentru 
sporirea producției de cărbune ener
getic in R P. Polonă. Dezvoltarea 
colaborării în domeniul energiei 
prevede examinarea posibilităților 
de construire prin eforturi comune 
a unor termocentrale, bazate pe uti
lizarea cărbunelui, construirea prin 
cooperare a unor hidrocentrale, ac
celerarea dezvoltării și introducerea 
eficientă în economia națională a 
energiei atomice pe scară indus
trială. In vederea soluționării pro
blemei asigurării cu rezerve de com
bustibil și materii prime minerale pe 
o perspectivă de 10—20 ani, se pre
conizează intensificarea lucrărilor da 
prospecțiuni geologice.

România a luat și va lua parte ac
tivă la examinarea problemelor pri
vind extinderea cooperării și cola-| 
borării în forme noi în domeniul î 
materiilor prime, combustibilului șij 
energiei electrice, aducindu-și con-l 
tribuția la realizarea măsurilor con-i 
venite Astfel, pe baza acordului în—I 
cheiat, U.R.S.S. va livra României 
în perioada 1972—1990 cantități spo-| 
rite de minereuri de fier concentrat 
și pelete ; totodată, țara noastră va! 
participa cu investiții la dezvoltarea) 
producției de minereuri de fier în 
U.R.S.S în perioada 1971—1975,. 
România va importa cocs metalur-) 
gic și cărbuni cocsificabili din 
U.R.S.S., Polonia șl Cehoslovacia, va 
coopera cu R. p. Polonă în produc
ția de utilaje pentru cocseria de la 
Combinatul siderurgic din Galați. 
România va participa, împreună cu

Conf. unlv. 
Cheorghe BADRUS 
docior în economie

(Continuare tn par. a V-a)
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SĂ PUNEM In valoare forța URIAȘA 
A CONȘTIINȚEI REVOLUȚIONARE!

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

După cum se știe, în aceste ii/e, în întreaga țară au loc adunări generale 
deschise ale organizațiilor de bază, consacrate dezbaterii problemelor activității 
politico-ideologice, de educare marxist-leninistă a membrilor de partid, a tutu
ror oamenilor muncii, în lumina programului de acțiune adoptat de Comitetul 
Executiv al C.C. al P.C.R., pe bara propunerilor prezentate de tovarășul Nicolae 
Ceausescu, secretarul general al partidului. Pretutindeni, cu prilejul adunărilor 
generale, comuniștii, masa larqă a oamenilor muncii iși exprima adeziunea de
plină față de măsurile de deosebită semnificație principiala și practică elaborate 
de conducerea partidului in vederea îmbunătățirii activității politico-ideologice, 
creșterii capacității ei de influențare și mobilizare a maselor la Înfăptuirea hotă- 
ririlor Congresului al X-lea al P.C.R. Prin conținutul lor, prin gradul înalt de exi
gență și responsabilitate, prin climatul efervescent, adunările generale de partid 
clin aceste zile constituie un prilej de evaluare în adîncime a muncii politice 
și ideologice, a succeselor și neajunsurilor din acest domeniu, de depistare a 
căilor si mijloacelor menite a determina un hotărîtor pas înainte în intensificarea 
întregii activități de ridicare a conștiinței celor ce muncesc, spre a valorifica din 
plin vastul ei potențial de transformare revoluționară a societății noastre. Este 
de datoria organelor de partid, a prezidiilor care conduc aceste adunări, să ve
gheze ca, pretutindeni, ele să se desfășoare in acel spirit de înaltă exigență par
tinică ce se degajă din propunerile secretarului general al partidului, din expu
nerea sa la consfătuirea activului de partid din domeniul ideologiei și al activi
tății politice și cultural-educative, astfel ca spiritul militant, combativitatea revo
luționară să devină trăsături definitorii ale activității tuturor organizațiilor de 
partid, ale fiecărui comunist. Publicăm, în pagina de față, relatări de la citeva 
adunări generale ale organizațiilor de partid.

„Nu cu duhul blîndeții, ci cu 
fermitate și intransigență 
putem curma atitudinile 

care contravin eticii socialiste"

Adunarea generală deschisă 
a organizației de bază nr. 
1 de la UZINA HIDRO
MECANICĂ DIN BRA
ȘOV a dezbătut, intr-o ai- 

mosferă de înalta răspundere, pro
gramul de măsuri elaborat de con
ducerea partidului pentru perfecțio
narea activității politico-ideologice 
și cultural-educative.

In centrul dezbaterilor au stat 
sarcinile perfecționării activității 
ideologice-educative, ale creșterii 
rolului acesteia în dezvoltarea 
conștiinței socialiste, tn formarea 
omului nou. Reîerindu-se, cu le
gitimă mindrie. la tradițiile revo
luționare ale colectivului uzinei, la 
înalta lui conștiință muncitoreas
că, la succesele de prestigiu obți
nute In producție, materialul ore- 
zentat de biroul organizației de 
bază a abordat cu combativitate si 
exigență realitățile de la fiecare 
loc de muncă, a prospectat resur
sele colectivului spre a , ridica la 
un nivel mai înalt activitatea po- 
litico-ideoiogică și a-i spori efi
ciența. „Una din concluziile cele 
mai importante care se desprind 
din aceste deosebit de valoroase do
cumente de partid — a spus in a- 
dunare sudorul Gheorghe Cristei 
— este necesitatea desfășurării 
unei munci mai sistematice pentru 
promovarea largă a ideologiei 
partidului, a concepției materia- 
list-dlalectice, a politicii sale mar- 
xist-leniniste, formînd și dezvol
ți nd Ia membrii de partid, la toți 
oamenii muncii trăsăturile înain
tate. proprii omului nou. Cum fo
losim. în acest scop. variatele 
forme ale muncii politice de masă 
și. mai ales, cu ce eficiență ? Noi, 
cei de Ia curățătorie, am combătut 
la timpul lor unele fenomene ne
gative ce s-au manifestat în com
portarea unor muncitori. Păcatul 
este că ne-am oprit la jumătatea 
drumului, nu am perseverat Așa 
se explică și faptul că unii mun
citori. ca Șerban Marcu. de e- 
xemplu, cu tot ajutorul primit, au 
in continuare manifestări de indis
ciplină. Socot, de aceea, să perse
verența, continuitatea in munca 
politică vor trebui să caracteri
zeze în mai mare măsură organi
zația noastră de partid. în același 
spirit, tehnologul Ervin Klein, teh
nician in secția turnătorie, a arătat 
câ organizația de bază nu a găsit 
căile cele mai potrivite pentru a 
influența conștiința unor munci
tori, nu a folosit bogatele forme 
ale muncii politice de masă. „Co
muniștii de aici — a spus el — 
purtăm o mare răspundere, deoa
rece am tratat cu duhul blîndeții 
o serie de manifestări negative, 
cum ar fi atitudinea necorespun
zătoare față de muncă. Nu am do
vedit fermitatea necesară in com
baterea acelor atitudini care con
travin eticii noastre socialiste. Or
ganizației de bază i se poate re
proșa că a tolerat asemenea aba
teri, cum au fost cele ale lui 
Gavril Suciu, care lipsește nemo
tivat sau vine in stare de ebrie
tate la lucru.

Dezvoltînd aceeași idee, a tole
rării abaterilor, maistrul Arpad 
Pinkostl a spus : „In uzină se a- 
preciază că organizația noastră are 
un spirit combativ dezvoltat. Este 
adevărat Dovadă și adunarea de 
astăzi. Dar s-a manifestat ace^t 
spirit critic în toate cazurile ? Din 
păcate, noi nu am acționat întot
deauna prompt, am tratat cu În
găduință abaterile, am așteptat ca 
cei in cauză să se „îndrepte de la 
sine", nu l-am ajutat la timp. Pro- 
cedlnd a'tfel, nu am dat dovada 
de combativitate, de exigență co
munistă. Nouă înșine trebuie să ne 
reproșăm că oameni cu un fond 
sănătos, buni meseriași, ca Arpad 
Nag?-. Dionlsie Szeghers si alții au 
ajuns in situația de a li se des
face contractul de muncă".

Datoria comunistă de a fi exi
gent față de tovarășul tău de 
muncă, de a-1 ajuta la timp, laiă 
o idee care a traversat cuvintul 
multor partlcipanți la adunare. 
„Cu toții sintem datori să muncim 
mai bine, să ne ocupăm Îndeaproa
pe de membrii colectivului nostru 
— a spus Inginerul Mihai Baciu, 
directorul tehnic al uzinei. Greșeș
te cine consideră că educația co

munistă a oamenilor este o pro
blemă exclusiv de competența or
ganizațiilor de partid, sindicale și 
de U.T.C., cadrele tehnico-admi- 
nistrative neavind nici o obligație 
in acest sens. Secretarul genera] 
nl partidului a combătut pe bună 
dreptate asemenea tendințe de 
care ne-am făcut și noi vinovați. 
De aceea sintem ferm hotăriți și 
noi, cadrele de conducere. sâ 
participăm nemijlocit la munca de 
educare comunistă a colectivului.

O bună parte din dezbateri 
a fost dedicată problemelor e- 
ducării tineretului. Se știe 
câ in uzină , muncesc mulți 
tineri harnici, capabili, care duc 
mai departe ‘radiția înaintată a co
lectivului. Dar se intilnesc aici și ti
neri care vădesc carențe în educa
ție. manifestă indiferență și nepă
sare față de muncă, față de apăra
rea avutului obștesc, comit acte 
antisociale Referindu-se. de aceea, 
la tineret, mulți vorbitori, printre 
care turnătorul Stefan Dina, au re
levat datoria re revine comuniștilor 
de a se ocupa cu perseverență de 
educarea tinerelului. sarcină pri
mordială. Vorbitorul a propus, intre 
măsurile p? care organizația de baza 
va trebui să le ia. ca fiecare mem
bru de partid cu experiență să răs
pundă de educarea unui tînăr din 
colectiv. „Grija față de tineri, a 
spus vorbitorul, nu se poate opri la 
orele de program. Ce fac ei după 
aceea, unde își petrec timpul liber? 
Pe unii ii întilnești in baruri și ca
fenele. unde capătă tot felul de de
prinderi rele. Se știe că nu toti ti
nerii au discemămintul de a alege 
între bine și fău. de a nu cădea 
pradă unor influente nefaste. De ce 
unii Iși petrec timpul la ca
fenea. la bar ? Pentru că nu 
prea au unde să se ducă. Pare 
de necrezut, dar o uzină cu citeva 
mii de salariati, ca a noastră, nu 
are măcar un club, iar localurile de 
cultură din oraș sînt si ele puține. 
Si așa. încetul cu încetul, neajutati 
la vreme, unii alunecă pe căi gre
șite. In uzina noastră, lupta împo
triva rebuturilor in producție se 
desfășoară pe un plan larg, cu te-

Răspunderea editorului comunist 
se materializează în promovarea 

unei literaturi militante

Desfășurate sub semnul in
dicațiilor conducerii de 
partid, al preocupării de 
a evalua producția edito
rială prin prisma crite

riilor ferme statuate in expunerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
Consfătuirea de lucru a acti
vului de partid din domeniul 
propagandei, al muncii politice 
și cultural-educative, dezbaterile 
din cadrul organizației de bază 
a EDITURII „EMINESCU" au
reliefat dorința comuniștilor, a re
dactorilor, a tuturor factorilor an
grenați in procesul editorial, de a 
milita pentru o literatură viguroa
să, o literatură a timpului nostru, 
animată de aspirațiile superioare 
ale poporului, de ideile promovate 
de partid. In cuvintul lor, numeroși 
vorbitori au subliniat faptul că o 
literatură nu ?e poate dezvolta decît 
pe solul mănos al respectării speci
ficului național și intr-un climat de 
îmbogățire creatoare a celor mai 
bune tradiții artistice, au relevat 
voința de a promova cărți ce trans
figurează și potențează la nivelul 
artei realitățile de acum și aici, de 
a edita opere in care să pulseze rit
murile contemporane ale societății 
noastre.

— Traversăm o epocă de elan 
constructiv fără precedent. Ar fi 
paradoxal ca această perioadă să 
nu lase despre sine mărturii con
cludente, semnificative și in planul 
artei — spunea redactorul Aure
lia Batali. Datoria noastră este 
de a lupta pentru editarea unor 
asemenea producții literare, de a 
încuraja geneza a ceea ce e8te va
loros. 

nacitate și perseverență. Puicm 
oare sâ ne Împăcăm cu ideea cu a- 
vem rebuturi la oameni, câ pierdem 
pe unul sau pe altul ? In educarea 
oamenilor, mai ales a tinerilor, să 
nu acceptăm nici un fel de pierderi 
și. de aceea, să luăm toate măsurile 
ca fiecare tînăr sâ fie pregătit și 
educat temeinic pentru viață. în 
spiritul principiilor eticii socia
liste".

Vizind aceeași problemă, turnăto
rul Gheorghc Ge- 
lovan a subliniat 
cu tărie răspun
derea comuniști
lor in educarea 
tinerei generații, 
in formarea unui 
tineret cu înalte 
convingeri comuniste, cu un pro
fund simț al îndatoririlor sale față 
de societate, caracterizat prin dra
goste de muncă, prin fierbinte de
votament față de partid și patria 
socialistă, orin ansamblul trăsături
lor proprii omului înaintat. Printre 
mijloacele cu ajutorul cărora orga
nizația poate să acționeze in aceas
tă direcție se numără organizarea 
unor intilniri Intre tineri și vete
ranii Uzinei — cum sînt maistrul 
Gheorghe Brenci, Ghedrghe Bunea 
și alții — care pot povesti lucruri 
impresionante din activitatea colec
tivului cu un puternic ecou în ini
mile tinerilor.

Mai mulți vorbitori, printre care 
economista Otiha Râdulescu, ingi
nerul Dumitru Ștefan, controlorul 
de calitate Franclsc Szilaghi și al
ții, au insistat asupra necesității de 
a se pune un accent mai mare pe 
crearea unei opinii publice comba
tive. Pare de neînțeles, dar lucru
rile se petrec cam așa : cinci unii 
muncitori săvirșesc abateri de la 
disciplina muncii, lucrurile sînt ..re
zolvate". de obicei, într-un cerc 
restrins : intre șeful secției, șeful 
atelierului și. :n unei»* cazuri, se
cretarul organizației de bază. Multe 
neajunsuri nu s-ar repeta însă, dacă 
abaterile ar fi supuse judecății 
drepte și intransigente a opiniei 
publice.

Adunarea organizației de bază 
nr. 1 a exprimat angajamentul în
tregului colectiv de a acționa cu mai 
multă fermitate, răspundere și com
bativitate pentru îmbunătățirea 
muncii politice, ideolocice și edu
cative. sporirea (orței ei de înriu- 
rire asupra conștiințelor, angajarea 
tuturor energiilor la înfăptuirea po
liticii partidului.

Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scînteii*

Documentul prezentat de organi
zația de partid ca și dezbaterile 
s-au caracterizat prin exigență par
tinică. S-a argumentat convingător 
necesitatea imperioasă a creșterii 
influenței și răspunderii politice a 
comuniștilor în viața editurii, a di
rijării integrale a procesului edi
torial din perspectiva concepției ma- 
terialist-dialectice, a esteticii mar- 
xist-lenlniste S-a subliniat impe
rativul reorganizării invățămîntulul 
de partid, astfel ca acesta să de
vină viu, direct, convingător, să evi
te printr-o desfășurare suplă, crea
toare, scolasticismul și metodele ru
tiniere, să contribuie efectiv la creș
terea nivelului politic al tuturor ce
lor ce-și desfășoară activitatea in 
editură.

Pe bună dreptate, analizînd rea
lizările obținute in perioada care a 
trecut de la reorganizarea sistemu
lui editorial, cei care au luat cu
vintul au arătat că aceste realizări 
se datorează, In primul rînd, condi
țiilor bune create de partid. Prin
tre reușite au fost menționate 
colecții ca : .Biblioteca Emlnescu”, 
„Biblioteca critică" în care au apă
rut lucrări de reală valoare artis
tică, cu certă menire educativă. De 
un deosebit ecou In rlndurile citi
torilor s-au bucurat — datorită va
lorii 1or artistice șl educative — 
cărțile tipărite In cinstea semicen
tenarului P.C.R.

Particlpanțll la adunare au apre
ciat Insă că aceste reușite au fost 
adumbrite de tipărirea unor cărți 
lipsite de virtuți artistice, mimeti
ce, veleitare, pastișe epigonice, „în 
esență falsă literatură", care au dus 

la erori editoriale regretabile. Ast
fel, au fost publicate volume ca : 
„Rebarbor" de Alexandru Moneiu- 
Sudinski, „Orașul cel Mare" de 
A. Carsiad. „Mlaștina" de E. Ze- 
han, volumele de teatru de Iulla 
Petrescu și „Autc.stop" de Iosif Na- 
ghiu. Uneori, ca urmare a unei în
guste și „comerciale* înțelegeri a 
valorificării moștenirii culturale, 
s-au retipărit scrieri insidios eroti
ce, placid? ca mesaj, incongruente 
cu concepția noastră despre lume 
precum : „Iubim" de Octav Dessila 
și „Cazul dr, Magheru" de Mihail 
Drumeș, considerate încă de critica 
interbelică drept pervertitoare ale 
gustului și percepției estetice. Ro- 
ferindu-se la volumul de schițe 
„Rebarbor", redactorul șef al edi
turii. Liviu Călin, spunea : ,.A- 
ceastă carte e o eroare colectivă pe 
care o regretăm profund și consi
derăm că nu trebuia sub nici o 
forma publicată. Acest debut este 
foarte pripit, străbătut de false 
proteste, e lipsit de o meditație ar
tistică profundă*'.

Ca redactori comuniști, mulți 
dintre participant! s-au referit cri
tic și autocritic ia faptul câ uneori 
luciditatea, spiritul de discernămint 
șl fermitate partinică au cedat in 
fata tentațiilor comodității, a ma
nifestărilor rutiniere, meșteșugă
rești, Concesiile făcute gustului în
doielnic, pozițiilor neprincipiale, 
confuze din unele reviste au con
dus la încheierea, dună deliberări 
superficiale, a unor contracte, fără 
simțul răspunderii ideologice, la 

VIAȚA DE PARTID
publicarea unor cărți care „nu 
acuză nici o virtute artistică, nun 
muit chiar, violentează orice norma 
a probității editorului" Multe din
tre ele șochează prin vagul, atem
poralitatea evenimentelor narate, 
..transcend" pină la totală părăsire 
realitățile noastre, sub pretextul 
sincronizării, al cultivării proble
maticii general umane O asemenea 
idee e o falsă înțelegere a căilor 
prin care se poate aiunge la im
punerea literaturii noastre in Coh- 
știința universală. Evident, drumul 
către universalitate al literaturii 
noastre nu poate trece prin atem
poralitate. prin vagul și abstracțiu
nea deliberat căutate, prin îndepăr
tarea de spiritul și specificitatea 
realităților noastre. De altfel, in 
adunare, pseudo-teorici sincroniză
rii cu orice preț i-a fost contestata 
viabilitatea

— Mă îndoiesc că operele cu 
problematică manifest „general-u- 
mană", mai puțin ancorate in rea
litățile proprii ale construcției so
cialismului, vor avea mai multe 
șanse de succes în străinătate — 
afirma in adunare tov. Maria 
Graciov.

De proliferarea unor scrieri cu 
mesaj obscur — au arătat cei în
scriși la discuții — e vinovată si o 
parte a criticii literare, care s-a vă
dit preocupată mai mult de instru
mentație. de latura formală, adu- 
cînd epitete elogioase unor cârti 
incompatibile cu concepția mate- 
rialist-dialectică despre lume. S-au 
creat astfel premisele unui climat 
propice propulsării cărților fals ru- 
raioase. virtuozităților sterile. Tre
buie să semnalăm totuși că ten
dința de a rămine la aprecieri cu 
caracter general, de a nu se ana
liza concret răspunderile indivi
duale pentru „erorile editoriale" a 
făcut ca. în parte, în adunare să 
existe și momente cînd sentimentul 
aprecierii cu maturitate partinica a 
muncii să nu fie confirmat. Unii 
redactori de carte, deci critici in
vestiți cu dreptul de a decide, au 
arătat ei înșiși în cursul luărilor de 
cuvînt Insuficientă exigență și o 
sesizabilă propensiune spre latura 
formală a unor lucrări criticate. 
Astfel, redactorul responsabil al 
volumului lui Alexandru Mon- 
ciu s-a menținut In cursul a- 
nalizei Ia elogierea laturii artiza
nale a schițelor, evitînd, nejustifi
cat, să se pronunțe asupra caren
țelor mesajului, a absenței unui 
dialog constructiv cu timpul pre-

Un obiectiv esențial deseori 
neglijat în munca politico- 

educativă: apărarea 
și dezvoltarea averii obștești

O n adunarea generală a 
I comuniștilor din brigada 
I I de cîmp a COOPERA-
I TIVEI AGRICOLE DE 

PRODUCȚIE DIN CO
MUNA GALDA DE JOS, JUDEȚUL 
ALBA, participant s-au referit, în 
cuvintul lor, la cîmpul larg de ac
tivitate deschis de măsurile preco
nizate de conducerea partidului In 
vederea stimulării activității Ideo
logice, a educării comuniste a tu
turor țăranilor cooperatori. în spi
ritul expunerii secretarului general 
al partidului, participanții și-au con
centrat atenția Îndeosebi asupra 
atitudinii față de muncă, ca și 
asupra problemelor dezvoltării și 
apărării averii obștești, unul dintre 
obiectivele importante ale activi
tății politico-educative.

— Fiecare cooperator, tînăr sau 
virstnlc, vede in sporirea averii co
operativei noastre. în valoarea de 
aproape 4 milioane lei. chezășia 

rent, neluind poziție față de vi
ziunile stranii, dezabuzate, propuse 
in unele din paginile acestei cărți. 
Cantonarea în generalități, elogiul 
„metaforei polisemantice" — for
mular) și atitudini în stare cel 
mult să mărturisească lacune în 
pregătirea ideologică și estetică — 
nu puteau fi in nici un chip Însem
nele răspunderii politice a unui om 
chemat sâ contribuie la edificarea 
unei culturi umaniste. E semnifi
cativ, de altfel, că majoritatea ce
lor înscriși la discuții n-au acceptat 
un asemenea punct de vedere, o 
atare poziție estetizantă, inaccep
tabilă intr-o editură care are de în
deplinit un program educativ precis.

Concluzia desprinsă, pornind de la 
existența unor neclarități de prin
cipiu, de a se acorda o piai mare 
atenție de către organizația de 
partid pregătirii politice a redacto
rilor, creșterii răspunderii lor par
tinice față de actul editorial, este 
o concluzie îndreptățită cu atit 
mai mult. Este de așteptat ca atit 
conducerea editurii cit și organiza
ția de partid să acționeze mai 
ferm pentru întronarea in întreaga 
muncă a unui spirit adine respon
sabil, de înaltă exigență partinică.

— Conținutul pregătirii noastre 
ideologice trebuie potențat, desfă
șurat pe perioade largi. Organizația 
de partid, forurile editoriale supe
rioare ar trebui să contribuie mai 
eficace la înarmarea noastră ideo
logică, estetică. Ca vechi editor — 
a spus Silvia Sișman — mă bucur 
din toată inima că documentele re

cent adoptate ne 
dau posibilitatea 
de a ne apăra de 
impostură și me
diocritate „mo
dernistă". Ele ne 
servesc In munca 
zilnică. Nu vom 

publica decit cărți ce reprezintă via
ța și ideologia noastră**.

Sintetizînd argumentat aspecte
le discutate, directorul editurii, 
Ioanichie Olteanu, a relevat adeziu
nea totală a scriitorilor și redactori
lor față de politica culturală a parti
dului, fața de conținutul recentelor 
documente de partid.

— De la tezele din iulie a trecut 
o lună de muncă asiduă pentru în
lăturarea lipsurilor și corectarea 
erorilor. Sintem salisfăcuți că s-au 
afirmat răspicat principiile ideolo
gice ce stau la baza activității 
noastre. în trecut am dat gir tipă
ririi unor lucrări slabe din punct 
de vedere artistic, confuze ideolo
gic, ce nu trebuiau să apară. Pe 
viitor, comuniștii, conducerea edi
turii, comitetul de direcție, ne an
gajăm să nu ne mai lăsăm furați 
de valul măruntelor preocupări co
tidiene. pierzind din vedere conți
nutul și calitatea muncii cu autorii 
și manuscrisele. Să discutăm mai 
mult despre problemele de profil 
ale colecțiilor, să reeditam numai 
lucrări realmente valoroase. Vom 
analiza periodic activitatea fiecărui 
redactor și a fiecărei secții, adop- 
tind o atitudine activă față de cli
matul literar. Cel mai prețios de
ziderat trebuie să fie pentru noi 
regăsirea capacității de inițiativă, 
elaborarea unei politici editoriale 
de lungă durată. Munca noastră 
trebuie să înregistreze un salt ca
litativ.

Colocviul amplu al comuniștilor, 
planul de măsuri adoptat îndrep
tățesc speranța că editura „Emi- 
nescu" va edita numai literatură 
pătrunsă de patosul prezentului, 
opere reprezentative pentru con
stantele noastre ideologice șl etice, 
pentru momentul istoric in care 
trăim Este examenul politic pe 
care îl au de dat In fața poporu
lui comuniștii și redactorii editurii, 
un examen care — avind în vede
re realizările de pină acum, anali
za exigentă a unor neîmpliniri — 
anticipează promovarea unei lite
raturi valoroase, animată de dorin
ța de a sluji poporul, cauza socia
lismului. o literatură prin care edi
tura sâ dovedească preocuparea 
militantă de a răspunde Îndemnu
rilor, exigențelor majore puse de 
partid In fața culturii, ca factor im
portant în edificarea conștiințelor, 
în făurirea omului nou, a construc
torului societății comuniste.

Ioan ADAM

creșterii bunăstării Întregii comune, 
a propriei lui familii. Organizația 
ae partid, adică noi, cei 38 de co
muniști, spunea cooperatorul Ioan 
Vîntu, are misiunea de a pune in 
mișcare toate mijloacele, verificate 
de experiența practică, ale muncii 
politice de masă pentru a-i educa 
pe oameni spre a prețui cum se cu
vine avutul obștesc, a contribui la 
sporirea lui In hotarul cooperativei 
nu trebuie să existe manifestări ca
re să nu ne facă cinste. Spun aces
tea fiindcă mai avem cazuri in bri
gadă cind cooperatorii nu vin la 
lucru, nu consideră activitatea din 
cooperativă ca o îndatorire princi
pală. Unii participă la muncă cu țî- 
rilta. In schimb dau buzna cind e'te 
vorba de împărțirea veniturilor. 
Noi i-am criticat la gazeta de pere
te. le-am pus caricatura la colțul 
satiric. în viitor trebuie să facem 
aceasta cu mai multă fermitate ?i 

operativitate. Dar mai ales trebuie 
să Întărim opinia de masă împo
triva lor, în fiecare echipă, brigadă. 
In întreaga cooperativă

Recoltarea griului în această vdră 
s-a desfășurat in cadrul brigăzii 1 a 
cooperativei din Galdn de Jos, in
tr-un ritm susținut. Producția me
die obținută pe cele 400 hectare in- 
sâmințate in toamna este de 3 200 
kg la hectar, cu 700 kg mai mult 
decit cea planificată. în același timp, 
organizația de partid a brigăzii 1, 
comuniștii din întreaga unitate nu 
dus pe alt front, cel al muncii po
litice, o adevărată campanie împo
triva risipei, pentru folosirea tutu
ror forțelor la recoltat

„In această vară, a arătat Vero
nica Crețu, șefa brigăzii, spre deo
sebire de alțl ani. au existat tineri 
cooperatori care s-au urcat pe com
bine. au muncit cot la cot cu cei 
virstnici. Aceasta se datorește fap
tului că am știut să-i mobilizăm, sft 
le arătăm că este rușinos să stai cu 
brațele în sin c’nd tot satul este pe 
cîmp. Am folosit mai bine agitația 
vizuală, lozincile care chemau la 
muncă, la evitarea risipei Dar mun
ca politică susținută de la om la om 
nu este o activitate sezonieră. In 
brigadă mai sînt tineri care stau 
departe, privesc de la distanță mun
ca noastră. Unii sînt copiii noștri. 
De aceea, avem datoria permanenlâ 
să-i educăm în spiritul muncii, sore 
a se achita conștiincios de obliga
țiile pe care le au față de coopera
tiva si de societatea noastră, așa 
cum ne îndeamnă tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

-Tn același context, alți vorbitori 
au subliniat că tendințele de indis
ciplină. neparticipare la muncă, in
diferență față de bunurile coopera
tivei, încercările de înstrăinară a 
averii obștești au apărut și pentru 
că, pină acum, nu s-a manifestat 
suficientă fermitate fată de autorii 
lor. munca politică a avut un ca
racter discontinuu, a vizat laturi 
periferice ale educației comuniste. 
Invățămîntul de partid, deși a nr>- 
pus spre studiu teme interesante, a 
alunecat spre abstractizare, s-a rupt 
de realitățile cooperativei. „Doar 
prin citirea ziarului sau a unei con
ferințe. alcătuită de un propagan
dist care nu lucrează efectiv în co- 
pperatjvp. n-am realizat mare lucru.

Angajarea ideologică fertilizează 
munca omului de știință

U n cercetare, ca și în 
I alte activități, profesiona- 
I Iul și politicul constituie 
I aspecte esențiale insepa

rabile. profund corelate. 
Măsura conștiinței politice este 
dată, intre altele, și de modul în
făptuirii sarcinilor profesionale, care 
constituie prima dovadă a atitudinii 
politice comuniste. Această idee a 
polarizat dezbaterile din recenta 
adunare generală a organizației de 
partid a cercetătorilor din INSTI
TUTUL DE GEOLOGIE-GEOGRA- 
FIE DIN BUCUREȘTI, consacrată 
relevării sarcinilor ce revin colec
tivului de aici în îmbunătățirea 
muncii politico-ideologice, de edu
care marxist-leninistă a membrilor 
de partid, a tuturor oamenilor 
muncii.

Caracteristic pentru această adu
nare a fost sublinierea raportului 
strlns — evidențiat atit de către 
materialul prezentat de biroul orga
nizației de bază, cit șl de mulți par
ticipant! la dezbateri — ce există 
intre educarea comunistă a cerce
tătorului și rezultatele cercetării 
științifice, relația nemijlocită dintre 
calitatea omului și calitatea muncii 
sale. Pe bună dreptate. în adunare 
au fost criticate, de aceea, mani
festări de individualism și forma
lism. care au ?vut efecte negative 
asupra activității de cercetare. O 
lucrare pentru Institutul „Proieet"- 
Brașov, de exemplu, a (ost efectua
tă în asalt, datorită lipsei de cola
borare dintre conducătorul temei și 
colaboratorii săi. defecțiune organi
zatorică reflectînd însă existența u- 
nui climat de lucru defectuos. în 
acest sens, in intervenția sa. tova
rășul Iloria Grumăzescu. director 
al institutului, a insistat. în mod 
justificat, asupra responsabilității 
politice și profesionale ce revine 
fiecărui lucrător în parte și institu
tului în ansamblu. Responsabilitate 
care să însemne punerea cercetării 
științifice toi mai mult în sluiba 
practicii, contribuția crescindă a 
cercetării la dezvoltarea economică 
a țării noastre. Responsabilitate si 
angajare oolitîcă a cercetării care 
să reprezinte și participarea geo
grafilor la studiile de prospectare 
economică-socială a României, ca 
șl autoperfectionarea continuă a fie
cărui cercetător prin procesul de re
ciclare.

Ridicarea continuă a conștiinței 
politice a cercetătorilor, angajarea 
politică a cercetării științifice, iată 
un deziderat puternic subliniat în 
adunarea generală a organizației de 
partid. „Lucrările teoretice, mai ales 
cele de geografie economică, tre
buie să aibă, pe lingă conținutul lor 
profund științific, și un puternic ca
racter educativ, patriotic, arăta to
varășul Lucian Badea, secretarul 
organizației de partid Prin munca 
lor. cercetătorii geografi fac cunos
cută lumii tara noastră, realizările 
ei în domeniul construcției socia
liste. Este, de aceea, nevoie de o 
angajare politică a fiecărui cercetă
tor geograf in munca de educare a 
maselor. d° cultivare a dragostei 
fată de patria noastră socialistă, a 
mindriei pentru frumusețile și bo
gățiile el. Este aceasta o datorie de 
care atit organizația de partid, cit 
si Institutul nostru nu s-au achitnt 
în suficientă măsură și care va tre
bui onorată rapid și eficient". 

a subliniat pe bună dreptate, coope
ratorul Augustin Medrea. în coo
perativa agricolă nu mai activează 
nici o brigadă artistică. De ce oare? 
Nu are surse de inspirație ? Biroul 
organizației de bază trebuie să albă 
in vedere in viilor înființarea echi
pelor artistice. Acestea să critice ce 
este rău și să evidențieze rezultatele 
noastre bune. în acest an. coopera
tiva noastră a suplimentat cu 6 tone 
contractul de griu cu statul. Este 
bine să folosim aceste fapte în mun
ca politică pentru a scoate in evi
dență rodnicia relațiilor contrac
tuale cu statul. Cooperativa a În
ființat un complex industrial pro
priu de îngrășare a porcilor. Ne-am 
propus să livrăm anul acesta către 
stat 2 000 de porci. Am trecut, deci, 
spre altă etapă de dezvoltare a co
operativei. în planul de perspectivă 
avem în vedere și alte prevederi ne 
linia specializării producției. înde
plinirea lor presupune o bună orga
nizare a muncii, disciplină, crește
rea conștiinței cooperatiste, atașa
ment fața de interesul obștesc.

Prehiînd această idee. Maria Suc- 
hov. inginera agronomă a coopera
tivei. arăta : „Orice manifestare în 
discordanță cu interesele general-; 
ale cooperativei agricole constituie 
o piedică in dezvoltarea averii obș
tești. Cooperativa agricolă este su
fletul comunei. Dezvoltarea și în
frumusețarea comunei este strlns 
legată de activitatea din cooperati
va agricolă. Dragostea de muncă, 
Întărirea răspunderii față de ceea 
ce constituie averea obștească a eo- 
operatorilo'- se măsoară în rezulta
tele muncii. Acesta este, de altfel, 
criteriul aprecierii activității noas
tre de comuniști. întărirea munrii 
politice, de educare a cooperatori
lor va duce la realizarea In bune 
condiții a sarcinilor de viitor'*.

Obiectivele activității de vii'or, 
stabilite de organizația de partid a 
brigăzii. în adunarea generală, ur
măresc ca activitatea politico-ideo- 
logică și cultural-artistică să se îm
pletească armonios cu munca pro
ductivă, avind același scop — pros
peritatea cooperativei și a comunei, 
a fiecărui cooperator.

Ștefan DINICA
corespondentul „Scînteii"

Dezbaterile din adunare s-au o- 
prit și asupra necesității folosirii și 
perfecționării formelor și mijloace
lor muncii politico-ideologice din 
institut. Unul din neajunsurile cri
ticate în adunare a fost neglijarea 
de către biroul organizației de bază 
a unor mijloace ale muncii politi
co-ideologice cu bogată eficientă, 
așa cum a fost seminarul teoretic 
destinat dezbaterii problemelor de 
politică internă și externă la care 
participarea cercetătorilor din insti
tut s-a situat sub posibilități. în a- 
celași timp, dezbaterile organizate 
aici — așa cum spunea tovarășul 
Petre Gîștescu, șef de sector în 
institut — au abordat laturi profe
sionale ale activității, acordîndu-se 
o atenție nejustificat de mică as
pectului politic. Vorbind despre îm
bunătățirea acestei forme de activi
tate — seminarul teoretic — tovară
șul Feliclan Matcescu spunea : ..Te
mele discutate in seminar trenuie 
să fie axate pe aspectele politice, 
inseparabil legate de cele profesio-' 
nale. Doar astfel se poa^e vorbi des
pre o angajare efectivă a cercetării 
geografice in munca ideologică și 
politică". Contlnuind ideea. alți vor
bitori au arătat că munca ideologică 
va trebui să înglobeze și concepția, 
modalitățile fundamentale de cerce
tare geografică ; astfel, legătura 
idei-practică, integrarea oolitîcă a 
cercetării științifice, vor fi mai bine 
realizate. Tar pentru a avea o ma
ximă eficientă, acesle seminarii vor 
trebui organizate la toate nivelele 
de activitate din institut — de la 
ce^oetâtorl pînfl la conducere.

Exista o multitudine de metod? 
de muncă Dolitică. un veritabil ..ar
senal" care stă la disooziția organi
zației de oartid pentm ridicarea 
conștiinței Dolitice comuniste a 
cercetătorilor, și ele au fost 
trecute în revistă cu prile
jul adunării generale. Aces
te metode, cum au arătat mulți vor
bitori. trebuie să vizeze mai direct 
ridicarea conștiinței politice a fie
cărui cercetător științific, creșterea 
responsabilității lui politice. Va tre
bui ca biroul organizației de bază 
să muncească in așa fel. incit să fie 
cuprins in sfera muncii ideologice 
întreg frontul de activitate din in
stitut. Astfel, organizația de partid 
va putea să direcționeze. coordoneze 
și controleze tot mai bine activita
tea cercetătorilor.

Au apărut insă, la această adu
nare generală, și unele aspecte asu
pra cărora socotim util sâ insistăm. 
Deși cu un material amplu, cu luări 
de cuvînt numeroase, considerăm că 
aria dezbaterilor a fost prea res- 
trînsă. Era de așteptat ca întF-o- a- 
dunare consacrată dezbaterii recen
telor documente de partid, proble
mele îdeologîce-politice să ocupe un 
loc mult mai important, să prilelu- 
iască referiri mai directe la modul 
de a munci sî a se comporta al 
membrilor colectivului, să declan
șeze confruntări critice pentru în
lăturarea definitivă a neajunsurilor 
semnalate. multe cu îndelungată 
vechime. Tn acest tel ar fi fost evi
tate. probabil, și notele de forma
lism existente în proiectul de mă
suri prezentat de biroul organiza
ției de bază referitor la activitate» 
politico-ideologică de viitor.

Mihail PÎRLOG
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• TURNUL CHINDIEI PRIMEȘTE REPLICA CTITORIILOR PREZENTULUI SOCIALIST

UN PERIMETRU INDUSTRIAL CARE AMPLIFICA VECHILE

TRADIȚII MUNCITOREȘTI ALE ORAȘULUI ® SE CONSTRUIESC O NOUA VATRĂ

Constructori pe șantierul uneia dintre cele mai moderne vetre ale otelurilor de fa
bricație româneasca

• TIRGOVIȘTE-SUD

Monumente

23 contemporane pe
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platforma industrială din

TIRGO VIS TE

De la Turnul Chindiei la noile 
dustriale profilate pe cerul 

de azi

►

►
1

turnuri in-
Tîrgoviștei

pe șantie- 
Tirgoviște, 
produs la 

adîncurile pă-

Săpînd o groapă de fundație, 
nil uzinei de oțeluri aliate din 
un „Castor 600" — excavator 
Brăila — iși înfigea spre ______
mintului un uriaș pumn metalic pe care-1 
scotea plin cu pietre rotunjite de curgerea 
apelor : ceea ce dovedea că, de mult de 
tot, cîmpia din care se ridică acum o uzină 
a fost vadul unor ape care au rotunjit, 
mii și mii de ani. pietrele mur.ților. Tot 
asa s-au rostogolit pe aici și apele istoriei, 
rotunjind faima unor secole de glorie. 
Atita istorie au acumulat zidurile bâtrinu- 
lul oraș incit părea că s-au impregnat 
pentru totdeauna cu rezonanțele și culo
rile trecutului.

Numai un nou flux istoric a fost capabil 
să dureze pe aceste meleaguri, umbrite de 
străvechile ziduri, ctitorii mai trainice și 
mai somptuoase decit toate palatele tre
cutului, ctitorii atestind domnia poporului 
și a muncii eliberate. La distanță de 
ci ți va kilometri, pe deasupra acoperișuri
lor unui oraș in plin proces de întinerire, 
Turnul Chindiei, zidurile palatului brinco- 
venesc, turlele bisericii domnești primesc 
replica ctitoriilor epocii noastre : impo
zante turnuri și masive construcții indus
triale.

In urmă cu doi ani. în iulie 1969, cimpu- 
rlle de la extremitatea sudică a orașului, 
cuprinse intre două cursuri de apă. erau 
încă acoperite de culorile holdelor, ale 
lanurilor de porumb. Așa le-au găsit con
ducătorii partidului și statului nostru in 
frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
aflați într-o vizită de lucru in județul 
Dîmbovița. Inalții oaspeți s-au oprit aici 
și-au cuprins cu privirea cimpul : el fusese 
ales pentru amplasarea unei mari plat
forme industriale. Discutînd cu specialiștii, 
secretarul general al partidului a analizat 
atunci și a dat noi indicații privitoare la 
perspectivele acestor viitoare obiective in
dustriale menite să aducă in viața econo
mică a județului o infuzie de vigoare și 
tinerețe. Se discuta atunci despre amplasa
mentul și profilul unei uzine de oțeluri 
înalt aliate și scule, al unei uzine de tablă 
electrotehnică, al unei fabrici de strunguri. 
Evidențiind cu clarviziune perspectivele 
ce se deschid vieții sociale a orașului, to
varășul Nicolae Ceaușescu a insistat atunci 
asupra necesității de a fi amplasată aici 
ți o unitate industrială care să asigure 

>

nu 
con-

se 
toate procesele 

flux judicios — 
volum.

Sînt 
Dumitru

Mihai CARANFIL

cîmp de activitate pentru femei, soțiile și 
fiicele metalurgiștilor care vor asigura 
funcționarea noilor uzine. La numai doi 
ani de atunci, platforma industrială tră
iește din plin febra genezei.

Ea va fi astfel nu numai o prelungire, 
la proporțiile prezentului socialist, a gloriei 
de care s-a acoperit, in timpuri mai în
depărtate, pămintul acesta ; va fi, in ace
lași timp, actul amplificării unei vechi tra
diții industriale. La Tirgoviște funcționează 
de mult și a fost, in anii noștri, dezvoltată 
și modernizată o uzină constructoare de 
utilaj petrolier, in localități apropiate 
pulsează de mult o activitate muncito
rească in cimpuri de extracție petrolieră, 
în unități ale industriei energetice și ale 
industriei ușoare. Aici a crescut, îndeosebi 
in anii noștri, o puternică clasă munci

A METALURGIEI Șl O MARE UZINA DE STRUNGURI • „ROMLUX" O FABRICA

MODERNA, CARE VA LIVRA IN FIECARE AN MILIOANE DE CORPURI DE ILUMINAT

toare, capabilă să-și asume noi și înalte 
răspunderi istorice.

în iarna și in primăvara aceasta, plat
forma industrială TirgoviștQ.-Sud a început 
să devină prezență concretă în peisajul și 
in viața orașului. O vastă întindere stră
bătută de calea ferată, de șoseaua Tirgo
viște—Găești și mărginită de apele Ialomi- 
ței și ale Dîmboviței a devenit cîmpul de 
operații al unui mare grup de șantiere.

Străbatem acest cimp intr-o dimineață 
de vară cu o lumină limpede, care reliefează 
cu acuitate priveliștea. Este teritoriul vii
toarei uzine de oțeluri aliate. Pare un 
peisaj bizar, un început de lume. Din pă
mintul sfredelit, frămîntat, mutat din
tr-un loc intr-altul, a crescut o arbores
centă stranie : stilpl și schelete cenușii, 
bare și complicate dantelării din oțel, pe
reți verticali ridicați in calea soarelui, 
țăruși, panouri, cabluri șl împrejurimi de 
sirmâ — o vegetație ciudată care a germi
nat din strădania cîtorva mii de construc
tori. într-un loc, o construcție pare 3ă fi 
ajuns mai aproape de înfățișarea pe care 
i-au închipuit-o proiectanțil. Ea sugerează 
o hală. In interior pătrund camioane în
cărcate cu pămint. Ne-am oprit și privim 
încercînd să înțelegem rostul a ceea ce 
se întimplă.

— Căutați pe cineva ?
Tinărul care s-a oprit în fața noastră și 

ne-a pus zîmbind această întrebare 
ne-a dat răgazul să-i răspundem. A 
tinuat repede :

— Vă aflați pe „tarlaua" mea. 
maistru principal constructor. 
Odangiu...

— Căutăm să înțelegem ce va fi aici.
— Ceea ce vedeți este magazia de pro

duse refractare.
— Adică... va fi ?
— E ca și cum ar fi gata. Peste două 

găptămini începem finisajele. Tinărul im- 

S-o |i definit, prin volume $i forme arhitectonice, fabrica „Romlux , de unde, nu peste mult timp, vor izvorî, cu milioanele, turse de lumind

brățișează apoi cu privirile întreaga pano
ramă a șantierului. Pare că acum, in pre
zența unor oameni care văd pentru prima 
dată ce se petrece aici, are și el revelația 
unei priveliști noi. Un simțămînt vădit de 
mîndrie ii trădează. Și, fără să i-o cerem, 
ne dă, in continuare, explicații.

— Vedeți, aici unde a început trasajul va 
fi magazia generală de materiale... „Cas
torul" pe care-1 vedeți acolo sapă la o 
fundație a oțelăriei... Acolo unde s-au 
înălțat ferme de beton va fi o hală de 
fero-allaje... Acolo, în zare, unde vedeți 
șirul acela de mașini va fi a doua oțelărie. 
Se lucrează la construcțiile anexe. Nu știu 
dacă dumneavoastră reușiți să vedeți ceea 
ce eu văd foarte limpede... Pentru noi, 
constructorii, e deajuns să apară primul 
pilon și vedem întreaga construcție. închi

puiți-vă ce va fi aici peste trei-patru ani, 
cind de pe coșurile oțelăriilor va începe să 
respire o uzină...

Explicațiile tinărului, divagațiile lui par 
să fi izvorit dintr-un soi de reverie. Și 
sînt, cu toate acestea, imagini concrete pe 
care el, ca toți constructorii, știe să le dis
loce din aburul viitorului. Știe și, mai 
ales, poate să facă acest lucru pentru că 
are cea mai sigură garanție asupra acestui 
viitor : munca lor, a constructorilor, ani
mată de îndemnul luminos al partidului de 
a ridica toate meleagurile țării pe înaltele 
trepte ale propășirii și civilizației.

„Vizionari" de acest fel sint aici cu 
miile. Se numără printre ei și omul care, 
încă de pe acum, este directorul uzinei ce 
abia se naște. Abia se naște uzina, abia 
i-au încolțit primii muguri șl a și început 
să-și impună prezența, să iște probleme, 
situații nu tocmai ușor de soluționat.

— Vom avea in final opt secții — ne 
spune inginerul Nicolae Sîrbu, directorul. 
Dintr-un anumit punct de vedere le și 
avem. Le avem pentru că, din clipa în care 
constructorii și montorii ni le vor preda, 
noi va trebui să ne așezăm la postu
rile de lucru și să producem ca și cum 
ne-am fi aflat acolo de cind lumea. Vom 
avea, de exemplu, oțelăria electrică numă
rul unu cuplată cu o forjă de blocuri și 
bare. Vom produce aici oțeluri greu de- 
formabile pentru matrițe și scule. Tn țară 
există puțini specialiști in fabricarea unor 
asemenea oțeluri. De aceea, va trebui 
să ne îngrijim întîi de toate de pregătirea 
unor specialiști de cea mai înaltă clasă. 
Vom avea apoi oțelăria numărul doi pen
tru oțeluri aliate și inalt aliate. In conti
nuarea ei, un laminor bluming, apoi un la
minor continuu de semifabricate, un la
minor de profile mijlocii, un laminor de 
profile fine și un laminor de table subțiri 

electrotehnice și înalt aliate. Apoi o trâ- 
gâtorie de bare. Toate aceste înlănțuiri de 
agregate și tehnologii, in parte cu totul 
noi pentru țara noastră, cer un eșalon de 
oameni bine pregătiți. Cum spuneam, ne 
propunem să ,,producem“ și asemenea oa
meni. O „producție*4 care solicită cea mai 
serioasă răspundere...

Directorul ne introduce astfel In mean
drele unei vaste strategii care acoperă un 
cimp operațional egal cu întregul teritoriu 
al țării. La Reșița, la Hunedoara, la Galați 
(in marile centre siderurgice), la Brașov, la 
București, la „Oțelul Roșu" și în alte 
uzine în care ard focurile nestinse ale me
talurgiei se află de pe acum și vor afla 
mereu mai mulți oameni trimiși de uzina 
de la Tirgoviște pentru a deprinde subtili
tățile meseriei fabricării oțelurilor și pen

tru a se întoarce aici cu o grea încărcătură 
profesională, apți să facă și pasul cunoaș
terii tehnologiilor mai complicate ale ela
borării oțelurilor cu proprietăți superioare. 
Școli profesionale, uzine, specialiști (din 
mai vechi centre metalurgice) care au 
consimțit să se strămute la Tirgoviște sînt 
urmăriți continuu prin „radarul" acestui 
plan al „producției" de cadre.

In acest răstimp, cîmpul răscolit de con
structori se umple cu masivele forme geo
metrice ale viitoarei uzine. Din solul peste 
care cîndva au curs apele unei istorii zbu
ciumate urcă trunchiurile puternice ale u- 
nei civilizații industriale de cel mai înalt 
rafinament. Tirgoviște devine emblemă a 
nobleței oțelurilor, un soi de Toledo al In
dustriei metalurgice românești.

Blazonul aceluiași vechi oraș va împo
dobi frontonul celor mai moderne strun
guri de construcție românească. Intr-o altă 
zonă a noii platforme industriale se ridică 
zidurile unei uzine mari de strunguri. Ea 
a ocupat și fizic spațiul ce i-a 
destinat. Principala construcție, hala 
nobloc — sub acoperișul căreia 
desfășdra aproape 
nologice într-un 
prins contur și 

fost 
mo- 
vor 

teh- 
a șl 

I se montează
acum acoperișul — un plafon translu
cid, o placă de lumină de dimensiunile
unui aeroport. în jurul halei monobloc,
construcțiile anexă (stația de compre- 
soare, stația de conexiuni, depozitul de la
minate, castelul de apă, forja etc) ies din 
cofraje, se înfățișează semețe privirilor, ca 
statuile de bronz scoase din tiparele lor 
de lut. Clipa bătăilor de gong ale premie
rei productive se apropie. Cu un an în urmă, 
cimpul de aid era totalmente pustiu. A- 
tuncl, în clipa ridicării cortinei, uzina va 
produce primele strunguri...

Unealta de bază în realizarea strungu-

rilor e... strungul. Un conglomerat de strun
guri și de mașini înrudite cu el vor începe 
așadar să producă piese de mare precizie 
și finețe care, îmbinate intre ele pe ben
zile de montaj, vor da naștere altor mii 
și mii de strunguri. Astfel, dacă uzina a- 
ceasta ar lucra pentru sine, producînd 
strunguri care să se alinieze în propriul 
ei proces de producție, s-ar realiza o pro
gresie geometrică prin al cărei efect uzina 
ar acoperi suprafețe gigantice. E o viziune 
fantasmagorică, desigur. Și, totuși, nu e 
așa, dacă ne gindim la raporturile mai am
ple dintre ea și restul industriei noastre 
constructoare de mașini. Uzina de la Tir
goviște va produce strunguri revolver, strun
guri automate, strunguri speciale). O parte 
dintre ele vor intra in dotarea altor uzine 
constructoare de mașini și vor realiza acolo, 

în tandem cu alte mii și milioane de mașini, 
un efect economic de automultiplicare. Un 
efect derivat din procesul de industriali
zare socialistă, cind dezvoltarea unui po
tențial productiv creează și lărgește, intr-o 
progresie accelerată, alte și alte capacități 
productive. Apariția uzinei de strunguri de 
la Tirgoviște este ea însăși efectul și cauza 
unui asemenea proces. L-am găsit, de e- 
xemplu, pe Lucian Gănescu, inginer-șef 
adjunct pentru problemele de investiții, 
desfășurîndu-și în evantai, pe birou, pro
gramările sosirii utilajelor. Se așteaptă 
strunguri de la Arad, strunguri carusel și 
alte mașini-unelte mari de la F.M.U.A. 
București, freze și alte mașini-unelte de la 
Cugir, poduri rulante de la uzina mecanică 
Timișoara, echipament electrotehnic de la 
„Electroputere" Craiova. Linii convergente 
pornesc din cele mai diferite colțuri de 
țară către Tirgoviște, închipuind tot atîtea 
magistrale prin care se realizează — efect 
al unui efort pe plan național — înzestra
rea uzinei de la Tirgoviște, a uzinei care nu 
peste mult timp va începe să-și plătească 
datoriile către industria care i-a dat naș
tere. Discut cu Lucian Gănescu :

— Am văzut — îi spun — că utilajele 
vor sosi din numeroase centre ale indus
triei românești. Sînt, s-ar putea spune, o 
operă colectivă a economiei naționale. Dar 
lîngă fiecare asemenea utilaj va trebui să 
se afle un om, un bun meseriaș care să 
pună in operă valoarea mașinilor. Cine vor 
fi acești oameni, de unde vor veni ?

Inginerul surîde.
— Cei care ne trimit aceste mașini s-au 

gîndit și la asta. Ei vor să-și ducă opera 
pină la capăt Multe dintre marile uzine 
constructoare de mașini își vor trimite aid 
oameni bine pregătiți. Cîteva sute de mun
citori din diverse centre industriale ale țâ
rii s-au și oferit să devină locuitori ai ora-
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șului industrial Tirgoviște. Ne pregătim sâ-i 
înlimpinăm. Ei vor alcătui nucleul uzinei, 
vor deveni instructori pentru muncitorii 
tineri neexperimentați pe care-1 pregătim 
noi in școlile profesionale. Și in acest fapt 
se exprimă o realitate semnificativă a ani
lor noștri : conștiința participării întregu
lui popor, a tuturor oamenilor muncii, de 
pe tot cuprinsul țării, la înfăptuirea marii 
opere comune care e înălțarea edificiu
lui societății socialiste multilateral dez
voltate. în fond, și acesta e rodul culti
vării de către partid a înaltelor trăsături 
morale ale omului nou.

Aici la Tirgoviște, unde, ca în atîtea alte 
locuri din România, se pun temeliile unor 
noi cetăți industriale, se clădește și un e- 
diticiu social bazat pe o civilizație supe
rioară. Orașul, care multe secole a trăit cu 
fata spre gloria lui trecută, și-a redesco
perit vitalitatea, a intrat intr-o epocă 
nouă, epoca forței creatoare pe care i-a 
dat-o socialismul.

Tirgoviște-Sud este acum centrul de 
gravitație economică si socială a orașului. 
O a treia unitate industrială, aflată și ea 
în construcție („Romlux", fabrica de lămpi 
fluorescente tubulare, lămpi cu vapori de 
mercur de înaltă presiune și lămpi cu in- 
cj.ndescență), va întregi tabloul noii plat
forme oferind cimp de creație materială 
altor 2 500 de locuitori ai orașului... Mai 
exact : 2 500 de... locuitoare ale orașului, 
pentru că fabrica aceasta, cu locuri de 
muncă ce solicită finețe, acuratețe', preci
zie și migală, va fi deservită în principal 
de femei, soțiile, fiicele metalurgiștilor. Și, 
în felul acesta, indicația secretarului ge
neral al partidului a prins viață, aducînd 
după sine rezolvarea unei importante pro
bleme sociale din viața orașului și, Impli
cit, lărgind gama de produse a uneia din
tre cele mai noi și mai importante ramuri 
industriale din România.

Vasta întindere de la sud de Tirgoviște 
se oferă privitorului in culorile și cu geo- 
metriile unor arborescente industriale In 
plină creștere. Piloni și corpuri din beton, 
mașini, utilaje. în tot acest clocot al pre
facerilor, culorile de altă dată ale cim- 
pului au fost înlocuite de culoarea predo
minantă a salopetelor. Mii de constructori 
— un popor de făuritori — populează în
tregul spațiu. Mișcările, prezența lor ma
sivă, aerul lor de tinerețe și vigoare dezvă
luie secretul primordial al ritmului în care 
se desfășoară și se împlinesc aici toate. 
Ceva din atmosfera șantierului te trimite 
cu gîndul la animația și la patosul care 
dominau șantierele naționale ale tineretu
lui în anii dinții ai construcției socialiste 
în România. O privire mai atentă și vei 
descoperi că. în rîndurile constructorilor, 
se află și aici brigăzile unui șantier națio
nal al tineretului. Sint aproape o mie de 
tineri veniți să ajute noile ctitorii ale Tir- 
goviștei, să la parte la un nou șl funda
mental act istoric din existența acestui loc 
cu adinei reverberații In Istoria neamului 
nostru. Participant acum la procesul con
strucției, multi din ei vor deveni oamenii 
de nădejde ai viitoarelor vetre metalur
gice, ai fabricației de strunguri, ai manipu
lării modernelor laminoare de tablă elec
trotehnică. Este în tradiția șantierelor na
ționale ale tineretului să constituie nu nu
mai o forță în eșaloanele constructorilor, 
dar și o amplă pepinieră din care se re
crutează oamenii necesari pentru ca noile 
capacități industriale să-și împlinească me
nirea.

...Mai privesc, pentru ultima dată, miș
cările „Castorului" care scurmă adîncurile 
acestui pămint istoric, apoi forfota conti
nuă a oamenilor, mișcările brigadierilor 
care sapă și ei, cu lopata, în pămintul 
din preajma vechii cetăți de scaun. Am 
senzația stranie că mă aflu pe un șantier 
arheologic. Și poate că, într-adevăr, se e- 
xecută aici o vastă operație arheologică, 
dar in sens invers : se scot la lumină, din 
substanța viitorului, monumente ale unei 
istorii viitoare cu străluciri fără precedent.

Fotografii de : S. CRISTIAN
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„Ne angajăm să consolidăm 
tot mai mult succesele 
economice obținute — 
temelia trainică a creșterii 

bunăstării generalei
TELEGRAME ADRESATE C. C. AL P. C. R., 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Recenta Hotărire a Comitetului Executiv al C.C, al P.C.R. șl a Consiliului de Ml- 
n.'Sfri cu privire ia majorarea alocației pentru copii șl îmbunătățirea regimului de 
acordare a acesteia continua sa fie comentată cu deosebită satisfacție, cu bucurie de 
către oamenii muncii de la orașe și sate. Pe adresa Comitetului Central al P.C.R., 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, sosesc, in fiecare zi, nenumărate telegrame, ai căror 
semnatari ișl exprimă mulțumirea, atașamentul profund față de politica partidului 
nostru, hotărirea de a contribui, cu toată energia și priceperea, la dezvoltarea eco
nomiei, la creșterea bunăstării generale.

Colectivul de «alariați ai Uzinei do 
utilaj chimic „Grivița lioșic" sciie : 
„Noi vedem in recenta hotărire Încă 
un exemplu al consecvenței cu care 
se traduc in viață importantele direc
tive ale Congresului al X-lea. con
sacrate ridicării continue a nivelului 
de trai al întregului popor. Vă asi
gurăm. iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că vom depune toate efor
turile, vom munci cu Înaltă respon
sabilitate și conștiință revoluționară 
pentru a răspunde cu noi dovezi de 
dragoste și atașament față de partid 
și conducerea sa înțeleaptă. Vă ra
portăm că am hotârit - la recenta 
adunare a reprezentanților salariați- 
lor din uzină — să majorăm angaja
mentul anual eu 22 000 000 lei Ia pro- 
ducția-marfă, cu 5 000 000 Ia utilaj 
chimic și 60 vagoane cisternă peste 
plan-.

„Noi. muncitorii. Inginerii și tehni
cienii de la Combinatul de celuloză și 
hirtie Călărași — se spune intr-o altă 
telegramă — asigurăm conducerea de 
partid și de stat, pe dumneavoastră 
personal, tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
că întregul nostru colectiv va munci 
cu abnegație și înalt simț de răspun
dere pentru transpunerea in viață a 
politicii partidului, a indicațiilor 
dumneavoastră cu privire la educarea 
marxist-leninistă a membrilor de par
tid. a tuturor oamenilor muncii, in 
scopul formării profilului etic-moral 
al omului înaintat al societății socia
liste multilateral dezvoltate**.

Generalii, ofițerii, maiștrii militari, 
«ubofițerii și salariații civili din Co
mandamentul Artileriei Forțelor Ar
mate iși exprimă totala adeziune față 
de Hotărirea Comitetului Executiv al 
C C. al P.C.R. și a Consiliului de Mi
niștri : „Vedem in această măsură — 
se arată in telegrama lor — o nouă 
dovadă a profundului umanism ce 
caracterizează politica partidului, o 
manifestare concretă a preocupării 
conducerii de partid și de stat pen
tru ridicarea nivelului de trai al po
porului ; ea exprimă consecvența cu 
care conducerea partidului aplică 
principiul echității socialiste, atenția 
deosebită care se acordă îmbunătăți
rii situației materiale a familiilor cu 
copii și cu venituri mai mici. Perso
nalul comandamentului nostru vă 
mulțumește pentru grija deosebită pe 
care dumneavoastră, întreaga condu
cere de partid și de stat, o acordați 
copiilor noștri. Asigurăm Comitetul 
Central al Partidului Comunist Ro
mân și pe dumneavoastră personal, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom 
munci cu abnegație și răspundere 
pentru îndeplinirea sarcinilor puse de 
conducerea partidului in fața forțelor 
noastre armate — a Comandamentu
lui Artileriei — că vom depune toate 
eforturile, acționînd cu pasiune și 
energie, pentru a ne aduce contribu
ția la realizarea programului de fău
rire a societății socialiste multilate
ral dezvoltate in patria noastră**.

„în numele femeilor din județ, adre
săm cele mai sincere mulțumiri con
ducerii partidului, personal tovară
șului Nicolae Ceaușescu, fiul cel mai 
iubit al poporului nostru, pentru a- 
ceastă nouă și importantă măsură iz- 
vorită din grija partidului și statului 
pentru viața fericită a copiilor noștri 
— se scrie in telegrama adresată de 
Comitetul Județean al femeilor Vilcea. 
Și cu acest prilej, ne angajăm în fața 
partidului ca, alături de toți oamenii 
muncii, să depunem toate eforturile, 
la locul nostru de muncă, pentru în
deplinirea și depășirea prevederilor 
actualului plan cincinal, strălucit pro
gram de edificare socialistă a țării, 
elaborat de Congresul al X-lea al 
partidului**.

VasIIe Săvulescu, muncitor trans
portor la unitatea de bază a Centra
lei Industriei mătăsii, scrie : „Iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. cu pu
ținele mele cuvinte doresc să-mi ex
prim adinca mulțumire pentru grija 
ce o purtați. de a îmbunătăți continuu 
viața copiilor noștri, vlăstarele de 
miine ale poporului român. Sint pă
rinte a șapte copii, pentru care pri
meam lunar o alocație de stat de 910 
lei Citind hotărirea, trăiesc o mare 
bucurie : de la 1 septembrie alocația 
va spori la suma de 1 210 tei. ded un 
plus de 300 lei, ceea ce va îmbunătăți 
desigur hrana și îmbrăcămintea 
copiilor mei. Față de grija ce o aveți 
pentru noi și copiii noștri, mă 
angajez să fiu, cu inima șl.fap
ta alături de politica partidului, 
de dumneavoastră stimate tovarășe 
Ceaușescu**.

„Făcînd parte din ansamblul de 
generoase măsuri Înfăptuite de parti
dul nostru marxist-leninist pentru 
îmbunătățirea continuă a nivelului de 
trai al Întregului popor — sublinia
ză, in telegrama lor, colectivele de 
mineri de la Exploatarea de lignit 
Lupoaia, județul Gorj — recenta 
hotărire este încă o vie și elocventă 
dovadă a grijii părintești pe care o 
poartă partidul, dumneavoastră perso
nal, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
față de tinerele vlăstare, schimbul 

nostru de nădejde de mîlne, viitorii 
constructori ai socialismului și comu
nismului in scumpa noastră patrie. 
Asigurăm conducerea superioară de 
partid, pe dumneavoastră personal, 
tovarășe secretar general, că nu vom 
precupeți nici un efort in munca de 
valorificare superioară a bogatelor 
resurse de lignit de care dispune ex
ploatarea noastră minieră și, călăuziți 
permanent de programul de educare 
comunistă a tuturor oamenilor mun
cii, vom contribui cit mai substanțial 
la transpunerea în viață a hotărîrilor 
adoptate de Congresul al X-lea al 
partidului".

„Salariații din întreprinderea Inte
grată de in și cinepă Negrești-Oaș, 
județul Satu-Mare — se spune in
tr-o telegramă — au primii cu o vie 
satisfacție și interes noua hotărire. 
Ne exprimăm recunoștința profundă 
ce ne animă față de conducerea de 
partid și de stat, personal față de 
dumneavoastră. scumpe tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. pentru grija per
manentă. manifestată față de creș
terea bunăstării materiale și spiritua
le a poporului, pentru atenția care 
se acordă in țara noastră familiei și 
copiilor Recentele măsuri mărturisesc 
emoționant înaltul umanism al orin- 
duirii noastre socialiste : ajutoi ui 
sporit pe care-1 vom primi este menit 
Să asigure condiții tot mai bune pen
tru îndeplinirea exemplară a datori i 
pe care o avem față de societate. Co- 
1 tivul nostru de muncitori și sala- 
riați. ințelegind că hotărirea aceasta 
a fost posibilă in condițiile creșterii 
venitului național, se angajează să 
nu precupețească nici un efort pen
tru realizarea integrală a sarcinilor 
care le revin la locul de muncă**.

„Cu multă bucurie în suflet am 
primit Hotărirea Comitetului Execu
tiv și a Consiliului de Miniștri pri
vind majorarea alocației pentru copii 
și vă asigur că voi depune și mai 
mult efort pentru aplicarea in viată 
a politicii partidului nostru" — scrie 
Maria Nicolescu, din comuna Schitu 
Golești, județul Argeș.

„Colectivul de munca al Uzinei dc 
fibre sintetice Iași — se arată in cu
prinsul unei telegrame — este hotărit 
să obțină în producție noi și im
portante realizări, care să ducă la 
obținerea de rezultate importante in 
primul an al actualului cincinal. Co
muniștii, întregul colectiv al uzinei 
asigură conducerea de partid, pe 
dumneavoastră, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, că vom de-
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vocației lui reale. Psihologia, și nici 
alte științe asupra omului, nu pot 
distinge cu finețe și mai ales c j 
precizie care e vocația cuiva. Și a- 
tunci ? Rămine in principal in seama 
părinților, a profesorilor, a tinărului 
însuși să-șl descopere — cu truda 
pe care orice preocupare serioasă o 
reclamă — vocația reală. Iar o ade
vărată creație in munca cu oamenii, 
In pregătirea lor, mi se pare sinonimă 
cu a putea, atunci cind se constată 
neconcordanțe intre dorințe și posi
bilități. să-i ajutăm să se poată con
sacra unei profesiuni mal strins le
gate de adevărata lor înclinație, fără 
insă a renunța la fondul, la puterea 
lor de a se dărui, prlntr-o raportare 
exactă și permanentă la realitate. 
Realitatea, cu structura ei complexă, 
se cade să orienteze șl să dirijeze În
treg acest proces de descoperire a 
adevăratei naturi a omului.

— Cum credeți cd trebuie id 
fie concepută acțiunea de orien
tare profesională a elevilor ?

— In unele școli există un mic con
siliu sfătuitor. Judecind însă după u- 
nele acțiuni banale, stereotlpe, ce ca
racterizează incă preocupările de a- 
ceastă natură ale diriginților. mi 
se pare că o asemenea tentativă nu 
are profunzimea necesară. Ceea ce 
și-a propus liceul pină acum — ți asta 
e prea puțin după părerea mea — a fost 
ca elevul să învețe conștiincios la 
toate materiile. Dincolo de aceste 
limite e treaba elevului, 11 privește 
personal. Dar ce ideal insuflă liceul 
elevului ? Ce viziune asupra lumii ii 
formează ? Ce aptitudini ii dezvoltă? 
Iată cileva din marile și gravele, aș 
zice, întrebări la care cu o principia
litate și profunzime excepționale 
răspund măsurile propuse de tova
rășul Nicolae Ceaușescu. înfăptuirea 
lor devine o îndatorire fundamen
tală, pe măsura problemelor și a 
soluțiilor de fond.

Concursul de admitere In lnvă- 
țămintul superior e, la rîndul său, 
parțial relevant pentru vocația viito
rului student; și nici acesta întot
deauna. De ce ? Pentru că lntr-o 

pune toate eforturile pentru desco
perirea și valorificarea a noi și noi 
rezerve, in vederea realizării exem
plare a sarcinilor ce ne revin din 
pianul de stat. Ne •exprimăm, și cu 
acest prilej, adeziunea totală față de 
politica partidului nostru și vom 
lupta cu intransigență pentru tradu
cerea ei in viață".

Intr-o telegramă sosită din partea 
colectivului de muncitori, tehnicieni, 
ingineri și funcționari din întreprin
derea industria laptelui Sălaj — 
Șimlcul Silvaniel, se spune, printre 
altele : „Raportăm Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Roman, 
dumneavoastră personal, iubite tova
rășe secretar general, că am realizat 
sarcinile de plan pe șapte luni in 
proporție de 108,2 la sută. Ne anga
jăm să depunem toate eforturile 
pentru a obține noi succese in rea
lizarea sarcinilor de plan pe semes
trul II 1971, să realizăm numai pro
duse de bună și foarte bună calitate, 
să reducem cheltuielile materiale, 
să desfășurăm o muncă permanentă 
și susținută pentru aplicarea în prac
tică a programului de educație comu
nistă, asigunnd prin aceasta condi
țiile necesare realizării indicatorilor 
de plan pe 1972".

Din numeroase alte localități au 
sosit telegrame, pătrunse de aceleași 
ginduri, de recunoștință și atașa
ment, de hotărirea demnă de a munci 
cu și mai mult elan pentru realiza
rea obiectivelor cuprinse in progra
mul adoptat de cel de-al X-lea Con
gres al P.C.R. ; printre ele se nu
mără cele trimise de către colecti
vele de muncitori, ingineri și tehni
cieni din cadrul Centralei industriei 
utilajelor textile și articolelor casni
ce. al Rafinăriei Ploiești, al Uzinei 
mecanice Nicolina-Iași, al Uzinei 
Victoria-Călan, al Uzinei „Emailul 
Roșu“-Mediaș, al Fabricii de frigi
dere Gâești, al Fabricii de confecții 
„Tîmava“-Sighișoara, al Fabricii de 
hirtie „Bistrița'*-Prundul Birgăului, 
al Fabricii ,,Țesâtura**-Jași. al Fabri
cii de zahăr Corabia, do către sala
riații din comuni Slobozia-Conache, 
județul Galați, de către colectivele de 
muncă din întreprinderea de apro
vizionare a municipiului București, 
Organizația comercială „Tehnome- 
taT’-București, întreprinderea jude
țeană de construcții-montaj Tulcea, 
Institutul de cercetări și proiectări 
pentru industria celulozei și hirtiei 
București. Biblioteca Centrală de 
Stal, de către personalul Inspectora
tului miliției din județul Mehedinți 
și multe altele.
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politehnică nu e suficient ca un tl- 
r.ăr sa aibă capacitatea de abstrac
ție, cunoștințe mai mult sau mai 
puțin bogate, el trebuie să aibă un 
mare interes pentru tehnică, o ne
liniște — dacă vreți — a gindirii șl 
a miinilor. ceea ce în condițiile ac
tuale nu putem verifica. Nici noi, 
nici candidatul. Dar fără acest inte
res pentru tot ce-i creat de mina o- 
mului nu se poate realiza nimic se
rios in tehnică. Un asemenea interes 
este, de fapt, suportul pe care pot 
deveni utile și capacitatea de abstrac
ție și fantezia creatoare.

Desigur, se poate întimpla ca măsu
ra preconizată in prezent, ca in facul
tățile de subingineri să fie admiși 
doar absolvenți ai liceelor de specia
litate sau tineri care au lucrat doi 
ani in producție după absolvirea li
ceului, să aducă o corecție ; cu con
diția insă ca informațiile pe care le 
dau întreprinderile, școlile de spe
cialitate să nu fie formale. Adică să 
nu spună doar că tinărul „s-a com
portat bine", ci să constituie o ana
liză profundă, multilaterală.

— Sinteți pentru sistemul tes
telor, al probelor de indemi- 
nare introduse in unele din sis
temele de selecționare a tine
rilor ?

adevărata tes- 
abia in anii 
relativ tir- 
că înflința- 
introducerea

— Din păcate, un asemenea sistem 
Încă nu a fost descoperit ; in invă- 
țămlntul universitar 
tare începe să se facă 
superiori, cind e8te 
ziu. De aceea cred 
rea atelierelor-școală, 
practicii de Inițiere ar putea con
duce nu atit la o testare, cit la o 
verificare practică, prin muncă, a ap
titudinilor reale pentru tehnică. Cu 
condiția, cum spuneam, ca preocupa
rea întregului corp profesoral de li
ceu pentru această problemă să do- 
bindească un caracter mai analitic, 
să ciștige in profunzime și, aș zice, 
în priceperea. IN ARTA de a desco
peri noi mijloace de cunoaștere reală 
a tinerilor și apoi de cultivare per
severentă a aptitudinilor. Și cel mai 
bun mijloc de exteriorizare a tineri
lor, deci implicit de cunoaștere și de 
educare a lor — așa cum Însuși secre-

— Pe la dv. a trecut vreodată in
specția comercială ?

Drept răspuns, responsabila maga
zinului alimentar de pe strada La- 
Ixftator (Vitan), unde poposiserăm 
deunăzi (pentru a doua oară, In in
terval de două luni), a căutat o sdn- 
dură și — superstițioasă — a bătut 
tare in ea cu degetul.

Aruncăm o privire In registrul do 
control. Intr-adevăr, prin această 
parte a orașului, oamenii Inspecto
ratului comercial al municipiului 
București nu și-au arătat fața cam 
de multă vreme.

Am pornit mal departe. Ne o- 
priir» in magazinele altui cartier 
mărginaș : Andronache. ..Alimenta
ra** nr. 1, de pe șos. Ștefănești, nu 
fusese „văzută" de inspecție de 18 
luni. în alte părți ale orașului — 
Ferentari, Rahova. Grivlța, Ciulești
— „densitatea" controalelor e apro
ximativ aceeași : mică. Inspecția co
mercială a municipiului București 
deține insă, in materie de absență 
de pe teren, și ci
teva recorduri ab
solute: am consta
tat efi, in magazi
nele situate in h- 
fara perimetru
lui central al Ca
pitalei, inspecto
rilor nu le calcă 
piciorul decît o 
dată la 2—3 ani. 
Ba mai mult, u- 
nele magazine ale 
O.C.L. „Piinea" 
(cele din cartie
rul Dristor, de 
pildă), n-au făcut 
obiectul inspec
ției comerciale.., 
7 ani consecutiv. 
Avem de-a face
— cum ușor se 
poate vedea — cu 
o optică stranie 
asupra importan
ței controlului. In 
timp ce, in ultimii 
ani, au apărut pe 
harta Capitalei 
cartiere noi, da 
dimensiunea unor 
adevărate orașe, 
care dispun de 
numeroase uni
tăți comerciale și 
care prin natura 
lucrurilor ridică 
mult mai mul
te probleme pri
vind aproviziona
rea, repartiția 
fondului de mar
fă, deservirea etc., 
organele de con
trol ale inspec
ției comerciale 
continuă să aibă 
în atenție aproa
pe in exclusivitate 
perimetrul central al orașului. Și 
cum ar trebui să procedeze, in mod 
normal ? „Inspectoratele locale au 
datoria să exercite controlul (general 
n.a.) asupra activității comerciale, 
desfășurate de instituții, întreprin
deri și organizații economice de stat, 
de organizații cooperatiste, precum 
și de persoane fizice, urmărind apli
carea dispozițiilor legale cu privire 
la aprovizionarea și servirea popu
lației, respectarea regulilor generale 
de comerț, respectarea prețurilor de 
desfacere și a tarifelor ș.a.m.d,**

Textul subliniat de noi (extras din 
instrucțiuni in vigoare) definește cu 
claritate rolul și atribuțiile inspecției 
comerciale. Cum poate urmări I.C.S. 
aplicarea dispozițiilor legale amintite 
dacă nu calcă cu lunile, iar în unele 
cazuri cu anii pragul unor magazine 
situate in zonele din afara centrului ? 
La această întrebare, pusă inspecto- 
rului-șef al inspecției comerciale din 
București, Dumitru lacoviță, am pri
mit un răspuns surprinzător :

— Deși in Capitală avem inspectori 
puțini, iar magazine foarte multe, 
sint totuși înregistrate anual pes’e 
10 000 de controale.

Această evidență — ținută după o 
aritmetică strictă — arată că numă
rul controalelor este satisfăcător. In 
ce măsură reușește inspecția comer
cială, prin aparatul său, care nu este 
deloc mic — de 30 de inspectori — 
să cuprindă in mod corespunzător 
unitățile comerciale din toate zonele 
orașului și de toate categoriile ? Fap
tele arată că în această direcție con
tinuă să existe serioase carențe. Am 
constatat, de pildă, că inspecția co
mercială „mătură" doar prin mijlo
cul casei : in timp ce unități din car
tierele mărginașe — noi și vechi — 
sint neglijate și nu sînt controla
te niciodată la 3, 4, 5 și chiar... 7 
ani, magazinele din cartierele cen
trale sint supuse unui puternic 
tir de inspecții „pe metrul pătrat". 
Citeva exemple edificatoare : resta
urantul „Opera" a fost vizitat, in 
primele 4 luni ale anului, de 5 ori.
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tarul general al partidului nostru a- 
răta — este MUNCA, activitatea con
cretă. Pe acest teren ferm se pot ob
ține clarificările esențiale, necesare, 
certitudinile pe care se poate inteJ 
meia un drum in viață.

Pe temeiul acestui adevăr, in cen
trul nostru universitar au fost orga
nizate citeva experimente cu rezul
tate foarte bune. Aș da un singur 
exemplu : Profesorul Haimovici, pe 
parcursul anului școlar Încheiat, a 
făcut apel la elevii din licee să par
ticipe la un ciclu de lecții introduc
tive și demonstrații pe mașina de 
calcul. Au venit peste 100 de tineri, 
au ascultat, au pus întrebări, au lu
crat direct, și-au descoperit unele a- 
finități concrete. Dacă doar un sfert 
și-au descoperit cu acest prilej inte
resul pentru o asemenea profesiune, 
ciștigul este foarte important. Dar 
pentru asta e nevoie, cum spuneam, 
să manifestăm mai multă inițiativă 
în cunoașterea și orientarea tinerei 
generații.

Faptul că un om din societatea 
noastră socialistă, indiferent de 
preocupările sale, nu poate exista 
fără un ideal, fără un crez de viață 
comunist, că prin Întreaga lui exis
tență socială simte organic nevoia 
să-și alcătuiască schema unei per
fecțiuni pe care apoi să și-o pro
iecteze ca țel intr-o direcție a ac
tivității sale, este de ordinul evi
dențelor axiomatice. Pentru noi, deci, 
filozofia idealului este o filozofie a 
acțiunii, menită să transpună ia via
ță mărețul program de edificare so
cialistă a patriei, a comportamentu
lui uman pe depila coocordant cu 
cerințele societății. Așa se explică, 
de ce, printre toate celelalte Idealuri 
ale omului, cel profesional, înțeles ca 
o expresie a răspunderii sociale, este 
un criteriu esențial după care socie
tatea noastră socialistă, in spirit 
profund democratic, apreciază omul. 
Iar atunci cind profesiunea coincide 
cu vocația, idealul e deosebit de 
activ, are o pregnantă valoare so
cială. Cum vedem, așadar, raportu
rile complexe dintre ideal, profe
siune. vocație, exprimă Însăși con
diția omului societății noastre, om 
al idealului comunist, militant. 

„Gambrinus" și bufetul facultății — 
la fel; „Ciocirlla" a inrt g.strat, in 
4 luni... 7 controale ; unitățile „Corn
ailment" șl „Unic" sint verificate 
aproape in fiecftie săplâmină. Te șl 
întrebi : s a ajuns la concluzia că 
aprovlrionarea, respectări’» rcgulllof 
generale de comerț, a celor de igie
nă. a prețurilor și tarifelor sint ce
rințe ce trebuie realizate numai în 
anumite unități comerciale ? Nu. Dar 
s constata, practic, că — din como
ditate, pe de o parte, și. In același 
timp, din dorința lor do a întocmi 
rapoarte cit mal „bogate" din care 
sa reiasă un număr sporit de con
troale — inspectorii Ișl aleg unită
țile comerciale cele mal accesibile 
și le vizitează In mod Insistent. Sco
tocirea la nesfirșit a acelorași maga
zine din centru, In general nine a- 
provizionate, și mai accesibile tutu
ror organelor de control, îngustează 
Viziunea acestora asupra rețelei co
merciale șl le lipsește de posibilita
tea depistării unor carențe generala

DE CÎND 
NU V A MAI VIZITAT 

INSPECȚIA 
COMERCIALA?

In rețeaua comercială din Capitală, 

după 10000 de controale, 

prea multe magazine neinspectate!

de aprovizionare șl desfacere, cara 
să facă obiectul unor sesizări opera
tive, aduse la cunoștința organizați
ilor comerciale și, in ultimă instanță, 
consiliului popular municipal.

In al doilea rind, inspectorul co
mercial are datoria nu numai de a 
umbla cu chitanțierul de amenzi în 
buzunar, ci și obligația morală de a 
acționa pentru preîntâmpinarea aba
terilor de la regulile generale de co
merț, de a face educație vinzătorilor, 
celorlalți lucrători din comerț. El are 
posibilitatea, cu prilejul inspecției, să 
cunoască și să vorbească cu toți co- 
mercianții. din toate sectoarele, să le 
imprime respectul față de lege (ex- 
plicîndu-le legea), o conduită avansa
tă, caracterizată prin cinste, solicitu
dine, aversiune față de pretinderea 
de bacșiș, față de preferențialism 
Inspecția comercială nu poate însă 
face față unor asemenea obligații — 
in ansamblu — pentru că iși calcă 
mereu pe urme, se invirtește pină la 
obsesie in perimetrul central, vorbeș
te continuu cu aceiași oameni.

Controlul parțial, rezumat în spe
cial la zona centrală a orașului, nu 
este însă singura slăbiciune a inspec
ției comerciale,de stat. Din numărul 
total de controale efectuate pină în 
prezent o mare parte au avut un 
pronunțat caracter sanitar. Este, de
sigur, o orientare necesară. Dar efi
ciența acestora a fost destul de 
modestă, pentru că, de regulă, 
sint supuse controlului sanitar tot 
magazinele centrale. unde, din 
acest punct de vedere, lucrurile 
— so știe — sint mult mai bine puse 
la punct decit in magazinele mici, 
mărginașe, in unitățile de legume, în 
depozite și în piețe. în special se 
simte, în continuare, nevoia unui con
trol riguros in piețe. Ar trebui orga
nizate, în acest sens, brigăzi com
plexe, permanente, in frunte cu ins
pectorii principali, pentru ca piața de 
alimente să devină un perimetru co
mercial care să se evidențieze prin- 
tr-o bună aprovizionare, printr-un 
climat de cinste, printr-o perfec
tă stare de curățenie. Pentru a
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mai mare cu 6 000 bătăi, comparativ 
cu nivelul planificat, iar cel al răz
boaielor de bumbac cu 3 000 de bătăi. 
Aceasta a fost de fapt calea princi
pală prin care colectivul întreprin
derii a reușit să depășească planul 
producției marfă cu 15 milioane lei.

Toate aceste realizări sint rodul 
muncii pline de abnegație a oame
nilor muncii din industria județului 
Bacău, al măsurilor energice luate 
de organele și organizațiile de partid, 
de conducerile întreprinderilor pe 
linia Îmbunătățirii condițiilor de în
treținere, exploatare și reparare a 
mașinilor. In acest sens, biroul co
mitetului județean de partid, anali- 
zind problemele legate de folosirea 
rațională a potențialului tehnic, a 
stabilit încă de la începutul anului 
un program riguros de măsuri teh
nice și politico-educative in vederea 
respectării graficelor de revizie, îm
bunătățirii calității pieselor de 
schimb șl a reparațiilor, creșterii 
răspunderii salariaților pentru buna 
funcționare și întreținere a mașini
lor șl utilajelor.

Se cuvine să amintim, de aseme
nea, că urmărindu-se realizarea can
titativă a sarcinilor de producție, nu 
s-au scăpat nici un moment din ve
dere laturile calitative ale activității 
economice : creșterea productivității 
muncii, valorificarea superioară a 
resurselor de materii prime, îmbună
tățirea calității Droducției. Așa, de 
exemplu, la Grupul industrial de 
petrochimie din Rorzești s-a reușit 
ca. printr-o conducere corectă a pro
ceselor tehnologice, prin reducerea 
pierderilor de fabricație și prin de
pășirea nivelului capacității de pro
ducție la instalațiile finale, valoarea 
produselor rezultate din prelucrarea 
unei tone de țiței să fie cu 3.22 lei 
mai mare decit cea prevăzută prin 
planul de stat. Tct aici, ca rezultat 
al urțnftriril continue a patametrilor 
proceselor tehnologice la Instalația 
fenol și acetonă. întreaga producție 
obținută a fost numai de calitatea 
extra și I. La Combinatul de ex
ploatare șl industrializare a lemnu
lui din Bacău, prin aplicarea iniția

Cuprinde întreaga arie comercialii 
a mașului, Inspecția comercială 
trebuie să colaboreze slrîns cu inspec
ția sanitară. Dar această obligație 
r.îmine adeseori nelndeplinltft • fleca- 
ro lucrează după propriul plan, șl nu 
arareori se IntimplA următoarea sce
nă: abia pleacă dintr-un magazin ins
pectorul comercial, pentru ca să in
ii r. tot acolo, cel sanitar. Observa
țiile notate de cele două inspecții, in 
registrele magazinelor, au produs da 
multe ori confuzii si ilaritate. Do pil
dă (și nu e vorba do un exemplu izo
lat), In registrul de control al pen
siunii „Opera- cităm : „Paharele, la- 
clmurile șl fețele dc masă taint mur
dare (etc.). Să se la măsuri**. Semnat: 
I. Degeratu. de la I.C.S. In același 
registru, peste citeva zile : „Localul 
continuă să se mențină In perfectă 
stare de curățenie- (etc.) Semnat : 
I. Dumitru. Inspector al inspecției sa
nitare. Responsabilul localului se În
treabă: „Ce poți crede, ce măsuri poți 
lua In urma unul astfel de control"?

O altă deficien
tă, cuibărită in 
ginul acestei In
stituții, este limi
tarea controlului 
numai In anumite 
sectoare ale co
merțului. In ulti
mul timp, inspec
torii au renunțat 
aproape complet 
să se mal ocupe 
de unele catego
rii de magazine. 
In timp ce. din 
numărul total al 
deplasărilor in
spectorilor comer
ciali (3 C00 de con
troale in primele 
4 luni), aproape 
jumătate au fost 
afectate restau
rantelor, magazi
nele de textile- 
incălțăminte au 
fost controlate cu 
totul sporadic 
(40—30 de con
troale In 4 luni), 
Iar magazinele do 
legume. piețele, 
farmaciile au fost 
neglijate lntr-o 
măsură șl mal 
mare. Ca să nu 
mai vorbim de u- 
nele unități co
merciale sau de 
largă servire cara 
— în mod Inad
misibil — au ie
șit complet din 
sfera de pre
ocupare a Inspec
ției comerciale 
(unitățile comer
ciale ale Ministe
rului Turismului, 

UCECOM., CENTROCOOP ș.a.m.d.). 
A dat cineva dezlegare inspecției 
să se abată de la hotăririle ce-i re
glementează activitatea ? Firește, 
nimeni. Absența inspecției comer
ciale din categoriile de magazine 
amintite e pusă și pe seama numă
rului restrîns de inspectori care ac
tivează in Capitală. Firește, la pri
ma vedere numărul lor pare res
trîns dar, în realitate, dacă ei nu 
pot cuprinde toată rețeaua, dacă 
n-au cind, acest fapt se datoreș- 
te colaborării sporadice cu alte insti
tuții care au mandat de control în 
sfera comerțului (inspecția comer
cială din sectoare, inspecția sanitară 
de stat, controlul obștesc, miliția e- 
copomică), ceea ce duce nu numai 
la dispersarea forțelor, ci și la un 
control suprapus, paralel, de fapt 
haotic. Am Intîlnît unități comer
ciale controlate, in aceeași perioadă 
de timp (uneori în aceeași zi), de 
toate organele de control ; prin al
tele, nu trece nimeni, cu anii. Se 
cere la modul imperativ colaborarea, 
in special cu controlul obștesc, re
prezentat de mii de muncitori, teh
nicieni, funcționari — formă demo
cratică de control al maselor asupra 
unui sector care prestează servicii 
pentru toți cetățenii. Ca organ de 
stat specializat, inspecția comercială 
are nu numai obligația, dar și da
toria de a întări autoritatea contro
lului obștesc, de a cerceta cu aten
ție sesizările lui și de a determina 
conducerile organizațiilor comercia
le — în spiritul legii — să aducă la 
Îndeplinire măsurile decurgind din 
observațiile . și sugestiile respective.

In ce ne privește, așteptăm orga
nismele de specialitate ale munici
piului să analizeze neintirziat caren
țele respective și să ia acele măsuri 
care se impun, pentru ca acest instru
ment de control să exercite cu com
petență și eficiență atribuțiunile sta
bilite prin lege.

Gh. GRAURE 
Const. PRIESCU

tivei : „Din aceeași materie primă 
— produse cit mai multe", s-au eco
nomisit aproape 5 500 mc masă lem
noasă, care au constituit, de altfel, 
baza materială a depășirii planului 
de producție.

Rezultatele obținute pină acum de
monstrează angajarea totală a colec
tivelor unităților industriale din ju
dețul Bacău in întrecerea socialistă, 
hotărirea lor de a înfăptui exemplar 
sarcinile de plan și angajamentele. 
Planul de stat la producția globală a 
fost îndeplinit in primele 7 luni ale 
anului în proporție de 102 la sută ; 
s-a obținut o producție marfă supli
mentară de 97,7 milioane lei, din 
care au fost livrate la fondul pieței 
mărfuri In valoare de peste 16 mi
lioane lei ; cheltuielile materiale de 
producție au fost reduse cu 10,7 mi
lioane lei, beneficiile peste prevede
rile planului de stat au Însumat mai 
mult de 48 milioane lei. Aplicarea 
operativă în practică a celor peste 
2 000 de propuneri făcute de oamenii 
muncii In adunările generale ale sa
lariaților de la începutul acestui an 
a avut o contribuție substanțială la 
obținerea acestor rezultate.

Bilanțul rezultatelor din primele 
7 luni ale anului, măgurile stabilite 
cu pț-llejul recentelor adunări gene
rale ale salariaților oferă suficiente 
garanții că sarcinile de plan și an
gajamentele anuale asumate In în
trecerea socialistă vor fi realizate 
integral. Acum sintem preocupați de 
pregătirea producției din cel de-al 
doilea an al actualului cincinal. Sar
cinile stabilite .le partid, prețioasele 
indicații date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu constituie punctele de re
per pentru depistarea de noi posibi
lități de creștere a producției Indus
triale. Sub indrumarea și conducerea 
organizațiilor de partid, cadrele din 
întreprinderi, toți oamenii muncii din 
industria județului sint ferm hotăriți 
să depună întreaga lor capacitate de 
muncă, să dezvolte inițiativa lor 
creatoare pentru a obține noi succe
se în producție, sporindu-se astfel 
contribuția la creșterea puterii eco
nomice șl Înflorirea multilaterală a 
României socialiste.
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cinema
• Brigada Divers* !n alertă ! 
Favorit — »,is; n.so-, is.45; 18; 
IR,18, 20.30, FEROVIAR — 9; 11,11; 
13,30: 16; 18.30; 20,«, MELODIA — 
8; 11,15; 13,30; 16; 18.30; 20.45, MO
DERN — 9; 11,15; 12,30; 18; 18,15;
20,30, la grădină — 20.
• Simon Bolivar i PATRIA — •; 
11,30; 14; 16,30; 19; 21,15, GRADINA 
FESTIVAL — 20.15.
• Direcția Berlin : FE8TIVAL —
I, 30; 11; 13,30. 16; 18,30; 20.45.
• Tick, Tick, Tick I SALA PA* 
LATULUI — 17.15 (seria de bilete
— 3794); 20,15 (seria de bilete — 
2795), LUCEAFĂRUL — 9; 11,11; 
13,30; 18; 18,30; 21, BUCUREȘTI — 
8,45; 11; 13,30; 16; 18.30; 21, GRA
DINA DOINA — 20.
• Omul orchestră : SCALA — •;
II, 15: 13,30; 18; 18,30; 21, GRADINA 
SELECT - 20.
• Detașamentul roșu de femei t 
PACEA — 15,45; 18; 20.15.
• Ceasornicul Universului ; Peș
tera ; Catalizatorii ; Oamenii aces
tui pămlnt ; Mlnltehnlcus : TIM
PURI NOI — 9—21 In continuare.
• Floarea soarelui : CENTRAL — 
9 30; 12; 15; 17,30; 20,15, GRIVITA.
— 0.30; 12; 16,45; 18,15; 20,30. MIO
RIȚA — 10; 12,30; 15; 17,30: 20.
• Săptămina nebunilor : LUMINA
— 9,30—16 In continuare; 18.15;
20.30, BUC EOT — 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.
• Un loc pentru îndrăgostiți : 
CAPITOL — 0; 11; 13; 15; 17; 19; 
21, la grădină — 20; 21,45, FLO- 
REASCA — 15,30; 18; 20,30.
• 11 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 mincinoasă ; Fata vlntu- 
lui ; Voinicelul ; Zmeul ; Povestea 
Iul Alioșa : DOINA — 10; 11,30; 13.
• Sunetul muzicii : DOINA — 18;
19.30.
• Ghici, cine vine la etnă T t 
UNIREA — 15,30; 18, la grădină
— 20,30.
• îndrăgostlțtl j VIITORUL — 18; 
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 Ini Timo i VITAN
— 16; 18.
• Vagabondul t GRADINA VITAN 
— 20.
• O floare șl doi grădinari : VIC
TORIA — 9; 12,30; 16; 19,30, DRU
MUL SĂRII — 9,30; 16; 19,15,
MUNCA — 10; 15,30; 19.
• Turnul de aramă : LAROMET 
— 16; 18; 20.
• Notre Dame de Paris :
— 8,30—20 In continuare.
• întoarcerea 8flntulul 
FLACARA — 18; 18; 20.
• Romeo șl Julleta t
GREȘUL — 16; 19.
• Greșeala fatală : GIULEȘTI — 
15.30; 17,45; 20. VOLGA — 8,1!; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Inthnire cu o necunoscută : 
BUZESTI — 15,30; 18, la grădină
— 20,30. MOȘILOR — 15,45; 18;
20.15, la grădină — 20,15.
• Serbările galante : ÎNFRĂȚI
REA INTRE POPOARE — 15,30;
17,45; 20.
• Roata Vieții : ARTA — 15,30; 18, 
la grădină — 20.
• Fiii „Marii Ursoaice" i CRÎN- 
GAȘI — 15,30; 18; 20,15.
• Cazul C.L. : FERENTARI — 
15,30; 17,45; 20.

DACIA

Lue* :

PRO-

•.15;

teatre
• Teatrul „C. I. Nottara" Ga Tea
trul de vară „23 August") : Sus pe 
acoperiș... In sac — 20.
• Teatrul Ciulești (la Arenele Ro
mane) : Omul care a văzut moar
tea — 20.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasllescu" (la Teatrul de 
vară „Herăstrău") : Fetele Dldlnel 
— 20.
• Teatrul satirlc-muzlcal „C. Tă- 
nase" (la grădina Boema) : Vox... 
Boema — 20.
• Ansamblul 
română" : La 
sețe — 17,30.
• Comitetul
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artistic „Rapsodia 
izvoare de frumu-

w Comitetul pentru cultură și 
artă al municipiului București (la 
rotonda scriitorilor din parcul 
Cișmigiu) : Spectacol de sunet șl 
lumină — 20,15: 21.

t
PROGRAMUL I

16,55 Deschiderea emisiunii. Cam
pionatele europene de atle
tism. Transmisiune directă 
de la Helsinki.

17.30 Emisiune în limba maghiară. 
In cuprins : însemnări aăp- 
tăminale ; Actualitatea in 
imagini șl sunet ; Legende 
populare despre cetatea Ika; 
Recital K6nya Dânes Lajos ; 
Casa de cultură din comuna 
Zerlnd — județul Arad ; In 
vizită la Farczădy Elek ; Tri
buna tinerilor interpreți.

18.30 La volan — emisiune pentru 
conducătorii auto.

18,50 Timp șl anotimp în agricul
tură.

19.10 Pentru sănătatea dv. Alimen
tația în primul an de viață.

19,20 1001 de seri — emisiune pen
tru cei mici.

19.30 Telejurnalul de seară.
20.10 „Cununița griului" — jocuri 

populare tradiționale care e- 
vocă belșugul recoltei. Film 
de Theodora Popescu șl Car
men Dobrescu.

20,25 Antologia umorului. Filmul 
„Zile de fior șl rls" (I).

21,00 Interpretul săptămînli : Doi
na Spătaru. 
Cadran Internațional. 
Telejurnalul de noapte. 
Campionatele europene 
atletism. înregistrare de 
Helsinki.

de 
la

PROGRAMUL II

Punct-contrapunct 
Buletin de știri.

21,15 Biblioteca pentru toți: _
sile Alecsandrl — rapsod al 
frumuseților patriei". Partici
pă ; Șerban Cloculescu, Al. 
Piru, Fdldes Laszlo.

21,35 Film artistic : „Voci în Insu
lă" — producție a studiouri
lor bulgare.

„Va-
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Consfătuirea pe țară 
privind cultura griului

ulae
ii ■ avut tec 
pe țari pr - 
ucrfcrlle tradi- 
desfășo&râ In 
graie a sarci

nilor de plan. Anul acesta a fost ob- 
Unuiă cea mai bună producție medio 
la hectar din cile au fost Înregistrate 

ultura griului, care 
rt din su
pă cum a 
Ierului A-

turii și Apelor si al Academiei

liosan, pre
mie rezultate

culturii, de c
? m bune. Ă fost re- 

: asemenea, munca devota ti 
lorilor de pe ogoare pentru 

~.:ea *n v‘aV‘i a măsurilor și 
indicațiilor date de secretarul genc- 
ral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de a folosi cit mai bine 
condițiile existente fi de a Între
prinde o serie de acțiuni menite .«A 
ducă la dezvoltarea producției agri- 
iole. Au fost citate ferme fi intre- 
xjnnderi agricole de stat cum sint 
cele din P.'cica-Arad, Tftșnad-Satu- 
Mare, Studina-Oit. Ograda-Ialomița, 
care au realizat recolte de griu de 
3 700—5 2‘K» kg la hectar. De aseme- 

■ ea. s-a apreciat in mod deosebit ac- 
t vitatea mecanizatorilor, cooperato
rilor si specialiștilor din cooperativele 
agricole de producție Foeni și Că
min. județul Satu-Mare, Poiana, ju
dețul Cluj. Stoicănești, județul Olt, 
Dor ’Arunt. județul Ialomița. Di- 
ntftș, județul Timiș, și altele, care au 
obținut producții de peste 4 OM kg 
griu la hectar. In același timp, ra
portul ca ?i dezbaterile au subliniat, 
in spirit critic, faptul că producția de 
griu nu se ridică incu la nivelul con
dițiilor pe care le oferă agricultura 
noastră socialistă, tehnica modernă 
cu care este dotată, precum și solul 
și clima favorabile acestei culturi. 
S-a arătat că există încă unități și 
chiar județe care au realizat recolte 
sub posibilități, datorită nerespectăru 
unor principii de bază ale tehnolo
giei culturii griului.

Vorbind despre rezultatele obținu
te. numeroși specialiști din unități a- 
gricole, stațiuni experimentale și in
stitute de cercetări, de la direcțiile 
generale agricole județene, au insis
tat asupra principalelor aspecte ca
racteristice pentru producția acestui 
an și asupra învățămintelor care iz
vorăsc din experiența acumulată cîe 
cercetarea științifică și unitățile de 
producție fruntașe, au combătut lip
surile care au făcut ca condițiile 
bune de care dispune agricultura in 
prezent să nu fie peste tot eficient 
folosite. Au fost, de asemenea, fă
cute o serie de propuneri pentru a se 
obține producții mari și constante de 
griu. pentru ’mbunătâtirca calității 
recoltei și reducerea cheltuielilor de 
producția pe tona de griu.

Cronica zilei
Miercuri dimineață, delegația de 

senatori din Venezuela condusă de 
Jovito Villalba, secretar general al 
Partidului Uniunea Republicană De
mocratică, a făcut o vizită la Consi
liul popular al municipiului Bucu
rești. unde s-a inlilnit eu Dumitru 
Joița, prim-vicepreședinte al consi
liului popular, și membri ai comite
tului executiv al consiliului popular.

în cadrul întilnirii su fost discu
tate unele aspecte ale activității 
consiliului popular și a deputaților.

Seara. Consiliul Național al Fron

■ BaQBBBBKQBSQSBBQQB
(Urmare din pag. 1)

celelalte țări interesate, la exami
narea posibilităților de a contribui 
prin eforturi comune la dezvoltarea in 
U.R.S.S. a capacităților de producție 
pentru cupru și nichel, urmind sâ 
primească în schimb cantități sporite 
de asemenea produse.

Țara noastră, angajată pe drumul 
modernizării economiei naționale, este 
interesată in dezvoltarea colaborării 
;n ramurile hotăritoare pentru pro
gresii. tehnic, cum este industria 
eoni Aictoa-e de mașini, care joaca 
un toi deosebit in perfecționarea 
continuă a mijloacelor de producție, 
ridicarea nivelului tehnic șî creșterea 
eficienței producției sociale. Progra
mul complex se referă la o gamă 
Largă de utilaje și mașini pentru 
toate ramurile economiei naționale, 
avind drept scop adincirea colaborării 
și cooperării in vederea satisfacerii 
in mai mare măsură a necesarului 
de astfel de produse al țârilor mem
bre ale C.A.E.R. Atrag atenția obiec
tivele propuse in domeniul mașint- 
lor-unelte pentru așchierea metale
lor, inclusiv cu comandă-program. li
niilor automate și sistemelor com
plexe de mașini, al industriei electro
tehnice și electronice, menite să con
tribuie ia ridicarea gradului de me
canizare «i automatizare compiexă 
a producției, să promoveze procesele 
avansate de producție.

Concentrindu-și atenția asupra per
fecționării colaborării ia realizarea 
unor utilaje și tipuri de mașini din
tre cele mai necesare economiilor lcr 
naționale, țările membre ale C.A.E.R. 
pun accentul in Programul complex 
pe cooperarea și specializarea in pro
ducție, ca una dintre formele și me
todele’ cele mai eficiente, a căror 
aplicare consecventă poate contribui 
la soluționarea unor probleme deose
bit de importante ale dezvoltării lor 
economice.

De o importanță deosebita este 
prin coordonarea eforturilor să se 
realizeze mașini, utilaje și alte pro
duse ai căror parametri tehnici și 
economici să le situeze la nivel mon
dial In acest sens, slnt utile preve
derile Programului complex privind 
efectuarea de analize comparative cu 
nivelul atins pe plan mondial la dife
rite mașini și utilaje, perfecționarea 
colaborări! tehnioo-științifice. In 
scopul ridicării performanțelor teh
nice ale mașinilor-unelte si altor u- 
lilaje. crearea de tipuri noi. mai mo
derne de mașini și sisteme de mașini.

Lulnd parte activă la acțiunile des
fășurate pe bază bi si multilateral 
m cadrul C.A-E.R-. România iși «- 
duo» contribuția la perfecționare 
colaborării in domemul construcții
lor de mașini, la realizarea cooperă
ri și specializării : pină acum Ro- 
Tănia a încheiat acorduri de specia- 
iizar» in cadrul C.A.E.R. pentru pro

Lucrările consfătuirii au rco» in e- 
vldențâ posibilitatea Îndeplinii ii sar
cinilor de creștere a pr<>ducțiel de 
griu, trasate de Concretul al X-lea 
al partidului, in r.ctualul cincinal.

Pe baza propunerilor făcute d' 
parii- ipanti și a noilor rezultate alo 
cercetării științifice a fost elaborat șl 
adoptat un procram do măsuri pen
tru sporirea producției de eriu in 
1972 și in anii v.itori, obllgntorii pen
tru toate unității-’ agricole. Ele se 
referă la îmbunătățirea amplasări' 
vulturii griului și a calității lucrărilor 
solului, la administrarea îngrășămin
telor. în funcție de «olurile cultivate, 
rezerva de npA in sol și fertilitatea 
naturală, la asigurarea unei densități 
corespunxAtnare d» plante la hectar, 
la s minatul griului in cadrul epocii 
optime — pini la W octombrie — ca 
și la lucrările do îngrijire a cultu
rilor. Programul mai cuprinde mă
suri privind producerea șl folosirea 
de semințe de calitate superioară, cu 
însușiri biologice ridicate și care dau 
cele mai bune rezultate în fiecare 
zonă agricolă a țârii. Programul in
clude. totodată. lucrările specifica 
culturilor de griu irigate.

în încheierea consfătuirii a luat 
cuvintul tovarășul Iosif Banc, vice
președinte al Consiliului de Miniștri, 
ministrul Agriculturii, industriei ali
mentare. silviculturii și apelor.

în unanimitate, participants la 
consfătuire au adoptat o telegramă 
adresată Comitetului Central al Parti
dului Comunist Roman, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. in curo se spune 
intre alteia :

Folosim acest prilej pentru a ne 
manifesta recunoștința noastră pro
fundă pentru grija și sprijinul per
manent pe cave conducerea de 
partid, dumneavoastră personal, le 
acordați agriculturii noastre, pentru 
ca această importantă ramură a eco
nomiei naționale să-și aducă o con
tribuție tot mai mare și eficientă la 
dezvoltarea multilaterală a patriei 
noastre.

întorși la locurile noastre de mun
că, vom mobiliza lucrătorii și spe
cialiștii dm unitățile agriculturii 
noastre socialiste pentru a pune ba
zele unei recolte mari în anul vi
itor. Asigurăm conducerea partidului 
că vom îndeplini tot mai bine sarci
nile ce ne revin in dezvoltarea con
științei socialiste a oamenilor mun
cii de pe ogoare, pentru educarea a- 
ceștora în spiritul idealurilor comu
niste, că vom cultiva devotamentul 
fără margini față de patrie și partid, 
față de cauza socialismului. Vă în
credințăm, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. că vom depune toate e- 
forturile și capacitatea de muncă 
pentru perfecționarea continuă a ac
tivității noastre, pentru mobilizarea 
și mai intensă a tuturor lucrătorilor 
din agricultură în vederea indeplini- 
rii sarcinilor ce ne revin în acest 
cincinal, pentru făurirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate în 
scumpa noastră patrie, Republica 
Socialistă România.

(Agerpres)

tului Unității Socialiste a oferit o 
masă in onoarea oaspeților.

★
Recent a fost creat Centrul de in

formare și documentare al invăță- 
mintului. care funcționează In sub
ordine:: ministerului de resort. Prin
tre principalele obiective, noul for 
științific își propune să asigure per
sonalului didactic, elevilor și stu
denților din invățămintul de toate 
gradele publicații și diferite alte ma
teriale relevind tehnologia modernă 
a invâțămîntului și problemele nova
toare ale conținutului acestuia.

(Agerpres)

ducția a peste 380 tipo-dimensiunl 
de mașini și utilaje. Țara noastră 
va participa in viitor, împreună cu 
celelalte țâri membre ale C.A.E.R., la 
examinarea posibilităților de coope
rare și specializare — prevăzute în 
Programul complex — in producția 
unor tipuri de mașini-unelte speciale 
și de precizie, in elaborarea unor 
mașini-unelte cu comandă program- 
numerică, organizarea producției de 
autocamioane de mare capacitate, 
adincirea colaborării in producția va
goanelor de marfă, locomotivelor 
Diesel și electrice, a utilajelor petro
liere de foraj și extracție, tractoare
lor și mașinilor agricole ș.a.

în mod justificat. Programul eom- 

Perspective ale dezvoltării colaborării 
intre țările membre ale C. Â. E. R.

plex acordă o atenție deosebită dez
voltării colaborării in domeniul in
dustriei chimice — una dintre ramu
rile cele mai dinamice pe plan mon
dial, indispensabilă pentru o economie 
modernă. în acest domeniu sint relie
fate noi căi și posibilități pentru ex
tinderea colaborării in dezvoltarea 
producției maselor plastice de mare 
tonaj și de mic tonaj, de noi tipuri de 
mase plastice, fibre chimice, indeosebi 
pe baza cooperării și specializării în 
producție, coordonarea eforturilor ță
rilor interesate in construirea unor 
mari instalații de etilena. Se prevede 
coordonarea eforturilor țărilor în 
creșterea producției și crearea de noi 
substanțe in domeniul îngrășăminte
lor, mijloacelor chimice pentru pro
tecția plantelor și altor produse pen
tru agricultură. Se preconizează oon- 
struirea cu eforturi comune In 
U.R.S.S. și R- P. Mongolă de capa
cități pentru lărgirea bazei de ma
terii prime a Industriei chimice, pre
cum și de capacități pentru fabrica
rea cauciucului izoprenic șl a unei 
fabrici de celuloză in U.R.S.S.

România, care dispune de o in
dustrie chimică în plin avînt, va con
tinua sâ contribuie la dezvoltarea 
colaborării în acest domeniu cu cele
lalte țări membre ale C.AE.R. Este

tUCRĂRIlf CONSIIIULUI INVĂTĂMINIUIUI 
Dl CULIURA GENERALA

în zilele de 10 și 11 august, in Capi
tală s-au dvsiâșurat lucrările Consi
liului Invâțămîntului de cultură ge
nerală. consacrate dezbaterii progra
mului de măsuri propuse de Ministe
rul învățAmmtului in vederea îmbu
nătățirii rețelei școlare, a diversifi
cării invâțămîntului liceal șl perfec
ționării muncii de Instrucție șl edu
cație in școlile de cultură generala.

Au participat, în afara membrilor 
consiliului, activiști de partid, de stat 
și ai organizațiilor da tineret, condu
cători ai unor instituții centrale, in
spectori generali școlari, directori și 
profesori din școli generale, licee și 
din Invățămintul profesional și tehnic, 
pedagogi, psihologi și sociologi, cadre 
didactice din invățămintul superior, 
oameni de știință.

După cuvintul de deschidere, roși it 
de ministrul invâțămintului. Mircea 
Malița, participanții au analizat ac
tivitatea desfășurată pină acum in 
invățămintul de cultură generală în 
spiritul măsurilor propuse de tova
rășul Nicolae Ceaușescu șl adoptate 
de Comitetul Executiv al C.C. al 
P.C.R., precum și al ideilor formula
te de secretarul general al partidu
lui in expunerea la Consfătuirea de 
lucru a activului de partid din do
meniul ideologiei și al activității po
litice și cultural-educative. Au fost 
discutate pe larg problemele muncii 
politico-educative in rindul elevilor, 
îmbunătățirea predării științelor so
ciale. perfecționarea ideologico-profe- 
sionalâ a personalului didactic. Un 
loc important in dezbateri l-au ocu
pat pregătirea tehnico-pvoductlvă 
prin crearea de ateliere-școală, îm
bunătățirea rețelei școlare in vede
rea creșterii ponderii liceelor de spe
cialitate și a școlilor profesionale, 
diversificarea învățămîntului liceal.

La lucrările Consiliului învăță- 
mintului de cultură generală a luat

Consfătuirea pe țară a muzicienilor și reprezentanților 
mișcării muzicale profesioniste și de amatori

Comitetul de Stat pentru Cultură 
și Artă a organizat miercuri, in Sala 
de marmură a Casei Scinteii, o con
sfătuire pe țară a muzicienilor și re
prezentanților mișcării muzicale pro
fesioniste și de amatori. Consfătuirea 
a analizat și dezbătut proiectele de 
repertoriu ale instituțiilor muzicale 
pentru stagiunea 1971—1972 în lumina 
măsurilor preconizate in propunerile 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și a- 
doptate de Comitetul Executiv al 
Comitetului Central al Partidului Co
munist Român, precum și in expu
nerea secretarului general al parti
dului la consfătuirea de lucru a acti
vului de partid din domeniul ideolo
giei și al activității politice și cul
tural-educative.

După referatul prezentat de Direc
ția muzicii din C.S.C.A. au avut loc 
discuții la care au participat compo
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cunoscută colaborarea țârii noastre 
cu Uniunea Sovietică in domeniul 
industriei chimice ; acordul inter- 
guvernamental încheiat între Româ
nia si U.R.S.S. prevede cooperarea 
in construirea unor obiective ale in
dustriei chimice în România in anii 
1971—1975 — o uzină de sodă calci
nată, o uzină pentru cauciuc izopre- 
nic, o instalație pentru fabricarea ci- 
clohexanonei. Totodată, țara noas
tră are unele acțiuni de cooperare 
și specializare in domeniul chimiei 
cu R. S. Cehoslovacă, R. D. Germa
nă, R. P. Ungară ș.a., făcînd parte din 
organizația Internațională de ramură 
„Interchim“.

După cum se știe, în economia ță- 

rllor membre ale C.A.E.R. un rol im
portant revine agriculturii și indus
triei alimentare, care furnizează 
produse pentru satisfacerea nevoilor 
de consum ale populației și necesi
tăților de materii prime ale unor 
ramuri Industriale. Adincirea și per
fecționarea colaborării în acest do
meniu are drept scop folosirea cit 
mai eficientă de către fiecare țară a 
condițiilor economice și naturale de 
care dispune, intensificarea continuă 
a producției In agricultură și indus
tria alimentara, introducerea reali
zărilor științei și tehnicii avansate, 
sporirea eficienței producției sociale 
?i creșterea productivității muncii.
n vederea perfecționării colaborării, 

se preconizează, Intre altele, coordo
narea planurilor de perspectivă ale 
dezvoltării agriculturii și industriei 
alimentare, investigarea unor impor
tante probleme științifice, dezvolta
rea schimbului larg de experiență 
avansată In producție șl de rea
lizări tehnico-științiflce. perfecțio
narea formelor și metodelor colabo
rării in domeniul culturii semințe
lor. crearea și introducerea in pro
ducție a unor soiuri și hibrizi valo
roși din punct de vedere econo
mic, intensificarea in continuare a 
zootehniei, Îmbunătățirea raselor de 

parte tovarășul Loontc Răutu. vice
președinte al Consiliului de Miniștri.

In Încheiere, particlpiinții au adre
sat o telegramă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretarul general al 
Tartiduliii Foinunlst Român, preșe
dintele Consiliului dc Stal, in care 
se spune, printre altele : Consiliul In- 
vățămintulul de cultură generală ișl 
exprimă totala sa adeziune la am
plul program do acțiune propus de 
dumneavoastră, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, pentru Întărirea 
spiritului partinic, a combativității 
revoluționare In întreaga muncă po- 
litlco-ideologică și educativă, pentru 
îmbunătățirea activității de educare 
niarxist-leninistil a membrilor <lc 
partid, a celor ce muncesc, a între
gului nostru tineret. Dezbătind pro
blemele fundamentale ale școlii, mă
surile in vederea dezvoltării și perfec
ționării muncii de instrucție șl educa
ție, de pregătire pentru viață, pentru 
activitatea productiva a elevilor in u- 
nltftțile învățămîntului de culturii ge
nerală. se subliniază in telegramă, 
participantii la ședință văd in indi
cațiile dumneavoastră și in recenta 
hotărlre a Secretariatului C.C. al 
P.C.R., privind organizarea atoliere- 
lor-școalâ. jaloanele sigure pentru ri
dicarea invâțămîntului pe treptele ce
rute de progresul societății noastre, 
pentru sporirea eficienței sale in 
procesul complex de educație comu
nista a tinerelor generații. Asigurăm 
conducerea partidului și statului, se 
spune in încheiere, pe dumneavoas
tră personal, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că nu vom precupeți nici 
un efort pentru îndeplinirea exempla
ră a sarcinilor stabilite de partid, 
că vom munci cu dăruire și abnega
ție pentru continua înflorire a pa
triei noastre socialiste.

(Agerpres)

zitori, muzicologi, președinți ai unor 
comitete județene de cultură și artă, 
directori ai instituțiilor muzicale pro
fesioniste, dirijori, interpreți, repre
zentanți ai caselor de creație jude
țene, critici muzicali, alți oameni de 
artă și cultură.

Dezbaterile au evidențiat adeziunea 
deplină a participanților la ideile 
nobile ale recentelor documente de 
partid, hotârîrea de a le transforma 
intr-un program ideologic și artistic 
consecvent, astfel Incit viața muzicală 
să se înscrie in efortul general pe 
care toți oamenii de cultură il depun 
pentru împlinirea menirii lor majo
re : educația comunistă, patriotică a 
celor mai largi pături de oameni ai 
muncii, a întregului nostru popor.

(Agerpres)
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animale și păsări, asigurarea necesa
rului de tractoare și mașini agricole 
principale : se prevede, totodată, e- 
laborarea principalelor direcții ale 
dezvoltării tehnice a industriei ali
mentare pină in 1985.

Prevederile Programului complex 
referitoare la dezvoltarea colaborării 
în domeniul transporturilor — fero
viar, maritim, fluvial, auto, aerian, 
prin conducte —, sint menite să fa
ciliteze dezvoltarea schimburilor de 
mărfuri, creșterea operativității in e- 
fectuarea livrărilor reciproce intre 
țările membre ale C.A.E.R.

Tn zilele noastre, cind în lume se 
desfășoară cu impetuozitate revolu
ția știlnțifico-tehnică, are o impor

tanță majoră ca fiecare țară să be
neficieze de roadele acestui proces 
revoluționar, să incorporeze știința 
ca pe o autentică forță materială 
a progresului economiei sale. Pro
gramul complex consacră un șir de 
prevederi dezvoltării colaborării în 
domeniul științei și tehnicii, eviden
țiind că țările membre ale C.A.E.R. 
își vor uni eforturile în acest dome
niu prin : efectuarea de consultații 
în probleme de interes reciproc ale 
politicii tehnico-științifice ; elabora
rea de prognoze tehnico-științiflce 
pe 10—15 ani ; coordonarea cercetă
rilor științifice și tehnice și coopera
rea In acest domeniu ; schimbul de 
realizări și experiență internă ; ela
borarea în comun de către țările 
interesate a diferite probleme, adin
cirea colaborării in domeniul Infor
mării tehnico-științifice, al Invenți
ilor și brevetelor ; extinderea cola
borării în pregătirea cadrelor științi
fice. Este semnificativă pentru rolul 
ce se acordă promovării progresului 
tehnic și științific prevederea de a 
folosi coordonarea, cooperarea și e- 
fectuarea de lucrări in acest domeniu 
pentru crearea și introducerea celor 
mai noi tehnologii și utilaje moder
ne, lărgirea sortimentului șl creșterea 
calității produselor, folosirea raționa
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EUROPENELE DE ATLETISM — 
ziua a doua

o ileana Silai și Lia Manollu au ratat calificarea în 
finala !

Fruntașii atletismului european 
și-au continual pasionanta lor între
cere pentru titlurile de campioni ai 
continentului. Stadionul olimpic dm 
Helsinki a fost din nou in atenția a 
zeci de mii do spectatori, a sute și 
sute de mii de telespectatori din di
ferite țâri.

Ieri s-au disputat patru finale — 
trei pentru bărbați (aruncApea suli
ței. săritura in lungime și 100 ni 
plat) și una pentru icuioi (100 ni 
plat). Cursele de sprint, deși începute 
mai tirziu, au stabilit foarte repede 
(pe parcursul a 10—12 secunde nu
mai) pe medaliații ediției jubiliare a 
C. E. in proba feminină, campioană a 
Europei a devenit sprintera Renale 
Steehcr (R.D.G.) care a alergai, dis
tanța in 11,4 sec. Pe locurile doi și 
trei, vest-germanele Mickles-Becker 
și respectiv, Schittenhelm, ambele in 
11,5 sec. Sovieticul Valeri Borzov, co- 
recordman european și mare favorit, 
nu a dezmințit anticipările ; plecat 
din start cu o aparentă intîrzier».*, 
Borzov s-a detașat de pe la jumăta
tea cursei, obținind victoria cu un a- 
vans substanțial. Timpul înregistrat 
de el : 10,3 sec. L-au urmat : Wu- 
chorer (K.F.G.) cu 10,5 și Pupageor- 
gepoulos (Grecia) cu 10,6.

întrecerea sulițașilor l-a eviden
țiat pe cel mai in formă, încă de la 
aruncarea a doua ; cu 90,68 m, so
vieticul Ianis Lusis a luat conduce
rea. ciștigind, pentru a patra oară 
consecutiv, titlul de campion euro
pean. Rezultatul lui Lusis este cel 
mai bun obținut în acest an pe plan 
mondial. Medalia de argint a fost 
ciștigată de compatriotul său Ianis 
Doninș cu 85,30 m, Iar cea de bronz 
a revenit in mod surprinzător lui 
Wolfgang Hanisch (R.D. Germană) 
cu 84,22 m. Reprezentanții Finlandei, 
cotați printre favoriți, nu au evo
luat la valoarea lor reala. Hannu 
Siitonen a ocupat locul patru cu 
83,84 m, iar recordmanul mondial 
Jorma Kinnunen locul cinci cu 
80,96 m.

La capătul unei dispute pasionan
te, titlul de campion al Europei la 
săritura in lungime a fost ciștigat de 
Max Klauss (R. D. Germană) cu u 
săritură de 7,92 m. El l-a întrecut la 
mare luptă, cu numai un centime
tru, pe recordmanul european Igor 
Ter Ovanesian (U.R.S.S.), clasat pe 
locul secund cu 7,91 m. Medalia de 
bronz a revenit polonezului Stanis
law Szudrowicz cu 7,87 m. Prezent 
in finală, sportivul nostru, Vasile Sâ- 
rucan s-a clasat pe locul 15.

In cursul dimineții s-au desfășu
rat calificări la diverse probe, spor
tivele românce fiind prezente la să
ritura în înălțime și aruncarea dis
cului. Discobolele Argentina Menis 
(cu 56,38 m) și Olimpia Cataramă 
(55,16 m) au îndeplinit baremul de 
55 m și s-au calificat pentru finala 
programată astăzi. Lia Manollu. a-

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
LA MOSCOVA AU CONTINUAT 

ÎNTRECERILE TURNEULUI DE 
TENIS. Jucătorul român Sever Mu- 
reșan l-a învins in turul doi cu 6—2, 
6—0 pe I. Grigor (U.R.S.S.), iar în 
turul trei a pierdut cu 6—3, 2—6,
4—6 în fața lui Anatoli Volkov 
(U.R.S.S.). In concursul feminin, Ga
lina Bakseeva (U.R.S.S.) a eliminat-o 
cu 3—6, 6—0, 6—4 pe Agneta Kun.

REPREZENTANȚII CUBEI conti
nuă să se afirme la jocurile sportive 
panamericane de la Caii (Columbia). 
Astfel, echipa de base-ball a adus 
delegației cubaneze o nouă medalie 
de aur prin victoriile cu 8—0 și 10—■! 
obținute in ultimele meciuri cu 
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lă a materiilor prime și a combusti
bilului, înlocuirea unora dintre aces
tea cu alte tipuri mai eficiente.

Programul complex preconizează 
un număr de 18 probleme științifi
ce importante, cu caracter funda
mental cit și aplicativ — dintre care 
menționăm cercetarea ^nărilor și 
oceanelor in scopul folosirii resurse
lor lor minerale, crearea de noi ma
teriale semiconductoare și metale 
de înaltă puritate, sinteza noilor 
mase plastice și rășini sintetice, 
mecanizarea, electrificarea și auto
matizarea proceselor de producție in 
cultura plantelor, zootehnie și eco
nomia forestieră, cercetări în dome
niul conducerii și organizării, ciber
neticii șl cercetărilor operaționale 
ș.a. — asupra cărora țările iși vor 
concentra eforturile in vederea re
zolvării lor pe calea cooperării po
tențialelor lor științifice. După cum 
s-a stabilit, țările interesate vor în
cheia in cursul acestui an convenții 
sau acorduri de colaborare cu privire 
la aceste probleme.

Pornindu-se atit de la Importanța, 
cit și de la caracterul nou al colabo
rării în domeniul științei și tehnicii, 
în Programul complex se prevede 
adoptarea unor forme variate de co
laborare, practicarea mai largă a 
acesteia pe bază contractuală, conlu
crarea în pregătirea șl perfecțio
narea cadrelor științifice, lărgirea li
vrărilor reciproce și a schimbului o- 
perătiv de aparatură științifică și 
altele.

Țara noastră, profund interesată in 
creșterea rolului științei in dezvol
tarea producției materiale, va con
tinua să depună toate eforturile pen
tru intensificarea și diversificarea 
cercetărilor naționale, pentru valori
ficarea potențialului său științific și 
tehnic, concomitent cu extinderea 
colaborării cu celelalte țări membre 
ale C.A.E.R., precum șl cu alte țări 
care nu fac parte din această orga
nizație. Cooperarea țării noastre ru 
țările membre ale C.A.E.R. în rezol
varea unor probleme de cercetare 
științifică de interes comun este de 
natură să favorizeze obținerea de re
zultate economice superioare.

Este de relevat în mod deosebit că 
fiecare țară membră a C.A.E.R. par
ticipă la acțiunile de colaborare în 
producție, știință și tehnică pe baza 
liberului el consimțămint deplin ; ea 
poate lua parte, la libera alegere, de 
la caz la caz, la realizarea măsuri
lor stabilite in Programul complex 
pentru care ea manifestă interes. Re
ține, de asemenea, atenția preve
derea din Programul complex potri
vit căreia fiecare țară membră a 
C.A.E.R. are dreptul, in orice mo
ment, sâ-și declare interesul de a 
participa la acea acțiune la care ini
țial nu a dorit să participe din- 
tr-un motiv sau altul. în Programul 
complex se subliniază, totodată, că 

runcind doar 52,28 m, a ratat ca
lificarea. Printre finalistele probei de 
săriturii in înălțime, care se va dispu
ta lot astăzi, so numără și Cornelia 
Popescu.

După-amiază, Ileana Silai a luat 
startul In semifinala cursei feminine 
de 800 im. Ea a ratat calificarea cla- 
sindu-se pe locul cinci cu timpul de 
2*03**9/10. Victoria a revenit lui Gun- 
hlid Hoffmelsler (R. D. Germană) 
cu 2’03'T/IO. Cealaltă semifinală a 
fost ciștigată de iugoslava Vera Ni
ko! Ici (2’03"7/10).

In calificările probei de prăjină a 
fost înregistrată o marc surpriză : 
recordmanul mondial al probei, 
Christos Papanicolau (Grecia), a ra
tat cele trei Încercări la Înălțimea de 
4,80 m și nu s-a calificat pentru fi
nală.

Campionatelo continuă. Astăzi, te
leviziunea transmite in direct citeva 
finale, cu Începere de la ora 16,55.

AZI, LA VIENA

„Raliul Dunării" - 
Start!

Astă-seară se dă startul în „Raliul 
Dunării", întrecere automobilistică 
internațională pornind din Viena, 
trecind vineri prin Iugoslavia și in- 
cheindu-se simbătă după-amiază la 
Poiana Brașov. Cei peste 3 000 km ai 
traseului — cuprinzind deopotrivă 
șosele moderne și drumuri de munte 
neasfaltate — vor fi străbătuți fâră 
oprire, pe anumite porțiuni urmind 
a se desfășura probe speciale, de vi
teză în coastă, pentru asigurarea de
partajării în clasamentul final al 
competiției.

După cum s-a mai anunțat, 8 din 
cele 10 probe speciale au ca loc de 
desfășurare (in cursul zilei de sim
bătă) zone de deal sau de munte 
pe teritoriul țării noastre : intre 
acestea — Podul Dîmboviței (ora 7); 
Rîșnov (ora 8) ; Toplița (ora 13) ; 
Cheile Bicazului (ora 15) ; Poiana 
Brașov (ora 19).

La „Raliul Dunării" participă și 
trei echipaje românești, sub egida 
Automobil Clubului Român : St. lan- 
covici — N. Ficiu, I. Răuță — I. 
Girjoabă, D. Rădulescu — P. Vezeanu, 
toate trei pe automobile Renault 8 
Gordini. Tn drum spre locul de start, 
automobiliștii noștri au parcurs — 
bineînțeles, in sens invers — o bună 
parte din traseu, ceea ce le-a permis 
cunoașterea din vreme a unor carac
teristici ale drumurilor pe care de 
astă-seară le vor străbate în plină 
cursă și — să sperăm 1 — cu succes.

echipa Columbiei. Selecționata S.U.A., 
care era principala favorită, s-a cla
sat pe locul doi, intrecind cu 7—2 
formația Venezuelei.

Penultima zi a concursului de na- 
tație a fost marcată de recordul mon
dial in ștafeta masculină 4x200 m 
liber, realizat de echipa S.U.A. -u 
timpul de 7’45’*8/10. Vechiul record 
era de 7’18”.

BOXERUL SPANIOL AUGUSTIN 
SENIN este noul campion european 
la categoria cocoș. în meciul dispu
tat la Bilbao cu deținătorul centurii, 
englezul Alan Rudkin, pugilistul 
spaniol a obținut victoria Ia puncte 
după 15 reprize.

neparticlparea unor țări la anumite 
acțiuni nu trebuie să influențeze asu
pra colaborării și cooperării în alte 
domenii de activitate.

Adincirea colaborării în producție, 
știință și tehnică a țârilor membre 
ale C.A.E.R., conjugarea eforturilor 
lor in forme corespunzătoare etapei 
actuale a dezvoltării lor duc la satis
facerea in condiții superioare a unor 
necesități ale economiilor acestor 
țări. întemeindu-se pe liberul con
simțămint deplin și respectarea drep
tului suveran al fiecărui partid și 
stat de a decide asupra dezvoltării 
țării, adincirea in continuare a cola
borării și cooperării este de natură 
să contribuie la sporirea eficienței 
activității economice in fiecare țară 
membră a C.A.E.R., la ridicarea gra
dului de dezvoltare industrială al 
tuturor țărilor, la procesul egalizării 
treptate a nivelurilor de dezvoltare 
economică. Totodată, in cursul per
fecționării colaborării, al cooperării 
și specializării, are loc adincirea in
terdependențelor reciproce dintre eco
nomiile țârilor membre ale C.A.E.R., 
se dezvoltă diviziunea internațională 
socialistă a muncii. Astfel, cu cit a- 
ceastâ diviziune a muncii se va ca
racteriza printr-o pondere crescîndă 
a mașinilor. utilajelor, produselor 
chimice, în general a mărfurilor cu un 
grad înalt de prelucrare, in cadrul 
schimburilor reciproce, cu atit relați
ile dintre statele membre ale C.A.E.R. 
vor fi mai eficiente și mai avan
tajoase pentru toate țările. Desigur, 
asemenea relații, adincirea colaboră
rii în producție, știință și tehnică vor 
atrage creșterea intr-un ritm supe
rior a schimburilor comerciale din
tre țările membre ale C.A.E.R.

Pentru a asigura un cadru cit mai 
stabil acestor procese ce se eșalonea
ză pe o perioadă îndelungată, este 
necesar ca acțiunile de cooperare și 
specializare, alte măsuri ce se sta
bilesc de comun acord să se concre
tizeze în acorduri, convenții, respec
tiv contracte de lungă durată, cu pre
cizarea riguroasă a obligațiilor reci
proce.

Fără îndoială, realizarea unei co
laborări mai ștrlnse, in forme noi, 
în domeniul producției, al științei și 
tehnicii între țările membre ale 
C.A.E.R. trebuie să permită extin
derea continuă a colaborării lor cu 
celelalte țări socialiste, cu toate sta
tele. pentru a beneficia de avantajele 
diviziunii mondiale a muncii. Profund 
interesată In participarea la circuitul 
mondial de bunuri materiale și teh
nico-științifice, România, ca și alte 
țări socialiste, va dezvolta în conti
nuare colaborarea cu toate statele 
lumii, indiferent de orinduirea lor 
șocial-politică, văzînd tn aceasta un 
important factor al progresului eco
nomic în lumea contemporană, al a- 
propierii între popoare și menținerii 
păclL

[faptul] 
.divers; 
'p ■, 1I Pescuit I

IMelente Stoica, un tînâr de 19 
ani din comuna Tirlișua (Biștrj- 
ța-N&s&ud) a pornit, Intr-una din 
zilele trecute, sft prindă pește.

I Nu insâ cu undița, așa cum se 
I obișnuiește, ci cu o instalație 
' electrică încropită de eL întin- 
Izind două fire electrice de la o 

priză din locuință pină la riul 
Țigleș, le-a băgat In apă. Dez- 
nodămîntul a fost tragic. în cli
pa in care firele electrice au 
intrat in contact cu apa, tinărul 
a fost electrocutat. Intervențiile 
medicului, acordate la circum
scripția sanitară din comună, nu 
au reușit să-l salveze, M. S. că-

Izind victimă propriei sale im- . 
prudențe.

| Cu riscul 
vieții

Gara din Bala Mare. Mai I 
erau cîteva clipe pină la sosi- | 
rea trenului. Deodată din mul-

I țime, un cetățean se năpusti li- I 
I tcralmente pe Linia ferată. Ce I 
’ se intimplase ? Lăsat nesupra- • 
I vegheat, un copil în vîrstă de |

aproximativ 4—5 ani, își găsise I 
loc de joacă printre traverse. | 
Vasile Urcan, instrumentist la . 
Filarmonica de stat din Satu- I 
Mare (el era cetățeanul), n-a I 
pregetat nici o clipă să-și riște 1 
viața, a salvat copilul, nereușind I 
însă a evita contactul cu tampo- I 
nul locomotivei. Din fericire, I 

Ifură urmări grave. Nu știm cine ■ 
este copilul. Sosiți la fața locu- I 
lui, părinții au dispărut in gra- | 

Ibă în mulțime, fără să adreseze
un singur cuvint de mulțumire I 
salvatorului. L-au felicitat, in I

I schimb, cetățenii aflați pe peron, * 
felicitări la care, acum, le ală- | 
turăm și pe ale noastre. ,

I Leac pentru |
I „amnezie**
I Efectuind un control la ma- I

aazia fermei nr. 18 aparținind I

I întreprinderii Agricole de Stat ■
Ograda (Ialomița), organele de I
resort au găsit intr-o magazie I
cantitatea de 20 000 de kg de 
orez din recolta anului trecut, I 
fără ca aceasta să fie înregistra- I 
tă in evidențele contabile. In- • 
vitată sâ dezlege enigma, eco- i 
noinista fermei, Narcisa Cadran, I 
a răspuns că nu știe nimic de I

I existența orezului. Se prea i 
poate. Cum se explică atunci I 
faptul că, cheile de la magazie |

Ise aflau in păstrarea dumneaei? . 
Pină la elucidarea ciudatului I 
caz de amnezie întreaga canti- I 
tate de orez a fost transportată • 
la silozul din Țăndărei. In ceea I 
ce-i privește pe cei care l-au I 
făcut uitat, ei vor trebui să-și a- | 
mintească prevederile legale re- . 
feritoare la neglijență fi tendln- I 
țe de sustragere din avutul ob- I 
ștesc. Poate, In felul acesta, le ’ 
revine memoria.Așteptăm 
„depanarea** |

Recent, forurile de resort au I 
întreprins o acțiune vizind sta- I 
rea tehnică a autovehiculelor | 

I destinate transportului in co- .
mun. Din rezultatele înregistra- I 
te cu această ocazie consem- I 
năm: In județul Bihor din 67

I de autobuze verificate, 25 erau I 
I necorespunzătoare. Județul Ca- I 
' raș-Severin : din 348 de mașini I 

controlate, 109 au fost găsite 
improprii circulației, iar în jude
țul Harghita din 154 autovehi
cule, 74 puneau în pericol sigu
ranța călătorilor. La întreprin
derea de transport Craiova, 55 
de conducători auto au semna-

Ilat faptul că autobuzele pe care | 
lucrau aveau serioase defecțiuni I 
tehnice. Deși informată, condu- | 
I cerea întreprinderii n-a făcut 
nimic pentru înlăturarea defi
ciențelor constatate. După cum 
se observă, transportul In co
mun suferă încă de numeroase 
„pene". Se impune o Intervenție 
urgentă pentru a pune lucru
rile... pe roate. .

| Pe acoperiș
Control obișnuit la gestiunea 

tonetei de schimb va’utar pentru 
turiști străini din holul hotelu
lui „Continental" din Constanța. 
Gestionarul Eugen Mozes (domi
ciliat în Arad, str. M. Eminescu 
24). bucuros șl zimbitor, părea in 
regulă cu toate. Organele de con
trol însă au avut curiozitatea da 
a se plimba pe acoperișul clă-

Idiril. Acolo, într-un loc, conside- i 
rat de E.M. ferit de ochi in- I 
discreți, au găsit o adevărată I 
comoară în... valută : lire italie
ne, guldeni olandezi, dolari
S.U.A., mărci R.F.G., lire engle
ze, șilingi austrieci și franci
francezi. O faptă ilegală, pentru 
care Eugen Mozeș va suporta

I consecințele de rigoare. în... mo- i 
nedă forte. I

IRubricd redactate de j |

Gheorqhe DAVID < 
IGheorghe POPESCU i 

cu sprijinul corespondenților I 
„Scîntcii".

I_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I



VIETNAMUL DE SUD TENSIUNEA PERSISTĂ
ACȚIUNI OFENSIVE

ALE FORȚELOR PATRIOTICE
V (A*prprcs)- ~ Forțele populare de eliberare din Viet

namul de cud »u lansat in cursul zilei de miercuri un puternic atac 
asupra unor poziții ale unităților saigoncze — relatează agenția Reuter.

Atacul organizat de patrioții sud- 
vietnamezi cu rachete, grenade șl 
arme automate s-a produs in delta 
Mekongulul. intr-o zonă situată la 70 
de kilometri sud-vest de Saigon.

I n purtător de cuvânt militar sai- 
gonez. citat de agenția Reuter, a de
clarat câ pierderile suferite in urma 
acestei acțiuni sint cele mai grele din

cite au Înregistrat unitățile regimu
lui de la Saigon in ultimele două 
lunL

în provinciile Quang Da și Qung 
Nam forțele de eliberare au inter
ceptat mai multe convoaie militare, 
nimicind numeroși soldați saigonezi și 
din trupele mercenare sud-coreene.

Declarația M.A.E. al R.D. Vietnam
HANOI 11 (Agerpres). — Intr-o 

declarație făcută la 10 august, un 
purtător de cuvint al Ministerului de 
Externe al R. D. Vietnam a denun
țat și condamnat sever bombarda
mentele efectuate în 8 august de 
avioanele și artileria S.U.A. asupra 
localității Vinh Chap, din regiunea 
Vmh Linh, de pe teritoriul R. D. 
Vietnam. El a cerut ca S.U.A. să 
înceteze neintirziat toate acțiunile 
care Încalcă suveranitatea și secu
ritatea R. D. Vietnam.

★
Comisia R.D. Vietnam pentru cer

cetarea crimelor comise de americani 
in Vietnam a dat publicității un co
municat in care denunță crimele co

mise dc forțele militare ale S.U.A. și 
de cele ale regimului saigonez in 
ambele părți ale Vietnamului in 
cursul lunii iulie a.c.

Comunicatul condamnă guvernul a- 
m erica n pentru ignorarea propuneri
lor dc pace in șapte puncle prezen
tate de Guvernul Revoluționar Provi
zoriu al Republicii Vietnamului de 
Sud și pentru încercările de „vietna- 
mizare" a războiului, prin intensifi
carea înarmării armatei saigoneze. 
Sint condamnate, de asemenea, ope
rațiile de „pacificare” întreprinse de 
trupele americano-saigoneze in Viet
namul de sud, in cursul cărora au 
fost masacrați numeroși civili și dis
truse sate întregi.

a. harriman: „S.U.A. trebuie să pună 
capăt războiului din Vietnam*'

ÎN IRLANDA DE NORD
• Bilanț tragic al ultimelor 
incidente • Declarația se
cretarului general al O.N.U.

BELFAST 11 (Agerpres). — 
Conflictele de stradă dintre cato
lici, protestanți, republicanii rebeli 
și trupele britanice de ordine din 
Irlanda de Nord au continuat 
miercuri pentru a patra zi consecutiv. 
Alte trei persoane au fost ucise in 
timpul unor schimburi de focuri an
gajate intre membri ai organizației 
ilegale ../Xrrnata Republicană Irlan
deză” (IR.A) și militarii britanici, 
făcind astfel ca numărul morților 
înregistrați in aceste patru zile sum
bre să ajungă la 21. Acestora li se 
adaugă alte cîteva zeci de răniți și 
mai multe sute de arestări. Tulbu
rările de miercuri au fost concen
trate Îndeosebi in orașele Belfast și 
Londonderry, localități devastate zi
lele trecute și de serioase incendii.

Se anunță, pe de altă parte, că alți 
550 de soldați britanici au fost tri
miși miercuri in Ulster spre a în
tări trupele de ordine din provincie.

Aflat într-o vizită la Londra, mi
nistrul afacerilor externe al Republi
cii Irlanda, Patrick Hillery, a avut 
miercuri o convorbire cu ministrul 
britanic de interne, Reginald Maud- 
ling, asupra evoluției situației din Ir
landa de Nord. Cu acest prilej, 
Hillery a reluat propunerea primului 
ministru irlandez, Jack Lynch, pri
vind convocarea unei conferințe tri
partite a reprezentanților guvernelor 
de la Londra, Belfast și Dublin. Tot 
miercuri, ministrul irlandez s-a în- 
tilnit cu James Callaghan, ministrul 
de interne in „guvemul-fantomă" la
burist

Mii de locuitori din Son Josă, capitala statului Costa Rica, se soli
darizează cu lupta muncitorilor agricoli împotriva cruntei exploa
tări la care sint supuși de monopolul american „United Fruit Com
pany*, denumit „caracatița verde*. Demonstranții cer naționalizarea 

vastelor plantații acaparate de acest monopol

Întîlnirea tovarășului Manea Mănescu 
cu tovarășul Vladimir Bakarici

BELGRAD 11. — Corespondentul 
nostru, G, Ionescu, transmite : Tova
rășul Manca Mănescu, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al 'Parti
dului Comunist Roman, care și-a pe
trecut o parte din concediul de odihnă 
in Iugoslavia, a avut miercuri, la 
Belgrad, o intilnir^ cu tovarășul Vla
dimir Bakarici, membru al Biroului 
Executiv al Prezidiului U.C.I. A par-

★
Ambasadorul României la Belgrad, 

Vasile Șandru, a oferit miercuri un 
dejun cu prilejul prezenței în Iu
goslavia a tovarășilor Manea Mă
nescu, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent, se
cretar al C.C. al P.C.R., și Dumi
tru Popescu, membru al Comitetu
lui Executiv, secretar al C.C. al

ticipat ambasadorul României la 
Belgrad, Vasile Șandru.

întîlnirea, care s-a desfășurat în
tr-o atmosferă prietenească, cordială, 
a prilejuit o informare reciproca 
privind construcția socialistă in cele 
două țări și un schimb de păreri 
asupra colaborării și cooperării eco
nomice și tehnico-știlnțifice româno- 
iugoslave. Au fost abordate, de ase
menea, unele probleme ale vieții in
ternaționale.

★
P.C.R., care și-au petrecut o parte 
din concediul de odihnă in R.S.F.I.

Au participat Vladimir Bakarici și 
Budislav Șoșkicl, membri ai Birou
lui Executiv al Prezidiului U.C.I.. șl 
alte personalități ale vieții politice 
iugoslave.

Dejunul s-a desfășurat lntr-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

WASHINGTON 11 (Agerpres). — 
Comisia economică mixtă a Congre
sului S.U.A. a inițiat, la cererea se
natorului William Proxmire, care s-a 
pronunțat pentru o reducere majoră 
a cheltuielilor militare ale S.U.A., au
dieri asupra oportunității alocării 
fondurilor destinate programelor mi
litare ale Pentagonului. In cadrul 
audierilor, AverclI Harriman, cunos
cut diplomat american, a criticat po
litica Administrației, cerind revizui
rea priorităților S.U.A. El a declarat 
că Statele Unite trebuie să pună in 
primul rind capăt războiului din Viet
nam, sursă și stimulent ale cursei

înarmărilor. Harriman a arătat că 
hotărirea Administrației de a trece 
la construirea sistemelor A.B.M. și 
M.I.R.V. nu poate in nici un caz în
tări poziția S.U.A. la convorbirile so- 
vieto-americane pentru limitarea 
înarmărilor strategice. Dimpotrivă, a 
spus el, aceste acțiuni au drept re
vers intensificarea escaladării cursei 
înarmărilor strategice. „Este ridicol 
să consideri realizarea sistemului de 
rachete antirachctă un atu la nego
cieri, cind, de fapt, lucrurile stau 
exact invers", a apreciat diplomatul 
american.

Secretarul general al O.N.U., U 
Thant, a dat publicității marți o de
clarație în care „deplinge violența 
fără sens din Irlanda de Nord, care 
are drept rezultat pierderi de vieți 
omenești și distrugeri de bunuri 
materiale". Agenția U.P.I., care 
transmite știrea, precizează că la 
sediul Națiunilor Unite din New 
York se exclude posibilitatea unei 
intervenții a O.N.U. în criza din 
Ulster.

Comunicat al C. C. al Frontului
Patriotic Laoțian

XIENG QUANG II (Agerpres). — Comitetul Central al Frontului 
Patriotic Laoțian a dat publicității un comunicat, difuzat de agenția 
Khaosan Pathet I.ao, in care denunță denaturarea și sabotarea propu
nerilor de pace de la 22 iunie ale Pathet Lao de către imperialiștii 
americani și guvernul de la Vientiane.

Comunicatul precizează că propu
nerea prințului Suvanna Fuma, șe
ful guvernului de la Vientiane, pen
tru demilitarizarea Văii Ulcioarelor, 
ca o etapă premergătoare negocieri
lor Intre părțile laoțiene Interesate, 
constituie, in fond, o respingere a 
propunerii Frontului Patriotic Lao
țian pentru o încetare a focului pe 
Întreg teritoriul Laosului.

Comunicatul arată că, In același 
timp, imperialiștii S.U.A. au mobili
zat noi forțe pentru extinderea 
atacurilor aeriene asupra regiunii 
Văii Ulcioarelor — Xieng Quang.

★
După cum informează agenția 

Khaosan Pathet Lao, Tiao Souk 
Vongsak, trimis special al prințului 
Sufanuvong, președintele C.C. al

Frontului Patriotic Laoțian, a plecat 
din Vientiane spre Sam Neua. El și-a 
exprimat „regretul pentru faptul că 
prințul Suvanna Fuma, șeful guver
nului de la Vientiane, a căutat să 
se eschiveze și să nu răspundă la 
noile propuneri ale Frontului Patrio
tic Laoțian, propuneri corecte, rezo
nabile și logice, vizind încetarea răz
boiului, restaurarea păcii și concilie
rea națională".

O casă din Belfast distrusâ în urma 
recentelor incidente

„0 eră nouă 
a petrolului iranian"

R. S. CEHOSLOVACĂ

DEPUNERI Di COROANE 
IA MONUMENTEIE 

OSTAȘILOR ROMÂNI
PRAGA 11. — Corespondentul A- 

gerpres, C. Prisăcaru, transmite : In 
memoria ostașilor români căzuți in 
luptele pentru eliberarea Cehoslova
ciei, pentru înfringerea definitivă a 
Germaniei hitleriste, ambasadorul 
României la Praga. Theodor Haș, a- 
tașatul militar Petre Rotariu și 
consulul general român la Bratisla
va, Carol Cozma, au depus coroane 
de flori la monumentele ostașilor ro
mâni din Zvolen, Lucenec, Piestany.

Cu același prilej, ambasadorul ro
mân a predat Muzeului insurecției 
naționale slovace din Banska Bistrica 
mai multe obiecte care amintesc de 
participarea armatei române, alături 
de armata sovietică și cea cehoslova
că, la eliberarea Cehoslovaciei.

Plenara C.C. al P-C. 
din Argentina

BUENOS AIRES 11 (Agerpres). — 
La Buenos Aires a avut loc o ple
nară a C.C. al Partidului Comunist 
din Argentina. In raportul prezentat 
de secretarul general al C.C. al par
tidului, Armedo Alvarez, a fost sub
liniat rolul crescind al luptei clasei 
muncitoare și maselor populare din 
Argentina pentru libertăți democra
tice, pentru abrogarea tuturor legi
lor cu caracter represiv.

Se va ajunge la o devalorizare 
directă a dolarului?

ORIENTUL APROPIAT
Lucrările Consiliului

Uniunii Economice Arabe
CAIRO 11 (Agerpres).— Consiliul 

Uniunii Economice Arabe și-a în
cheiat marți seara lucrările la Cairo 
— anunță agenția M.E.N. Consiliul 
a adoptat mai multe hotăriri, printre 
care coordonarea, incepind din 1976. 
a planurilor de dezvoltare economi
că și socială, intensificarea schim
burilor comerciale, crearea unui sis
tem de investiții preferențiale.

La reuniune au participat miniștrii 
planificării din Sudan, Irak, Siria, 
Kuweit, R.A.U. și reprezentanți ai 
Iordaniei și R.A. Yemen.

DELHI

Președintele V.Giri 
l a primit 

pe A. Gromiko
DELHI 11 (Agerpres). — Președin

tele Indiei, Venkata Giri, l-a primit 
pe ministrul afacerilor externe al 
Uniunii Sovietice, Andrei Gromiko, 
care se află intr-o vizită oficială în 
India, informează agenția T.A.S.S.

A. Gromiko a fost primit, de ase
menea, de primul ministru indian, 
Indira Gandhi, cu care a conferit 
despre aspecte ale relațiilor sovieto- 
indiehe’ și unele probleme internațio
nale de interes comun.

La 11 august s-au încheiat convor
birile dintre ministrul afacerilor ex
terne al U.R.S.S., Andrei Gromiko, și 
ministrul de externe al Indiei, Swa- 
ran Singh. Au fost discutate aspecte 
ale dezvoltării relațiilor bilaterale, 
precum și probleme internaționale de 
interes reciproc pentru India și 
U.R.S.S., relatează agenția T.A.S.S.

„Incertitudine. de
rută, consternare". 
Iată cum caracterizea
ză presa occidentală 
atmosfera care a pus 
stăpinire de la începu
tul acestei săptămini 
pe principalele piețe 
monetare ale lumii ca
pitaliste. La bursa din 
Frankfurt pe Main, 
dolarul american a fost 
cotat luni la cel mai 
redus nivel din perioa
da postbelică. Scăderi 
serioase ale cursului 
dolarului au fost înre
gistrate, de asemenea, 
la Paris, Londra, Am
sterdam, Zurich și 
Bruxelles. Puternicele 
seisme ale dolarului 
au fost însoțite de os
cilații, la fel de spec
taculoase, ale prețului 
aurului. La bursa Lon
drei, cursul metalului 
galben a sporit cu 8,25 
dolari față de prețul 
oficial de 35 dolari 
uncia de aur.

Evenimentele petre
cute pe piețele mone
tare vest-europene 
s-au reflectat la bursa 
din New York printr-o 
reducere accentuată a. 
volumului tranzacțiilor 
și deteriorarea indicelui 
Dow Jones (indicele 
valoric al principalelor 
categorii de produse 
industriale). Luni și 
marți acest indice a 
scăzut cu peste 30 de 
puncte, coborînd sub

840, cel mai redus ni
vel al anului.

Comentatorii occiden
tali apreciau de mai 
mulți ani ca inevitabilă 
devalorizarea dolaru
lui. De această dată, 
ea apare drept imi
nentă in capitalele 
vest-europene. Știrile 
de mai sus, la care se 
adaugă și altele, par 
a întări aceste presu
puneri. Rezervele de 
aur ale S.U.A. au co- 
borit pină la nivelul 
cel mai redus din ul
timii 33 de ani, și anu
me la 9,9 miliarde de 
dolari. De asemenea, 
rezervele monetare au 
scăzut la 13,5 miliarde 
dolari, cota cea mai 
redusă din 1938 încoa
ce. Pe de altă parte, 
pentru prima oară 
după cel de-al doilea 
război mondial, comer
țul exterior al S.U.A., 
în mod tradițional ex
cedentar, a fost defici
tar timp de trei luni 
consecutiv; in fine, sol
dul pasiv al conturilor 
externe americane a a- 
tins un volum fără 
precedent : 12 miliarde 
de dolari in șase. luni.r

Toate aceste date 
sînt de altfel folosite 
ca argumente intr-un 
studiu al Congresului 
S.U.A. asupra conjunc
turii și perspectivelor 
economiei și finanțelor 
americane, în care se 
cere o „realiniere" a

dolarului față de mo
nedele țărilor vest-eu
ropene, ceea ce de
monstrează, după cum 
scrie „Nouvel Obser- 
vateur", că tentativele 
de redresare ale trezo
reriei americane au ră
mas fără rezultat. In
fuziile masive de do
lari nu au determinat 
o demarare a econo
miei americane, deoa
rece băncile și între
prinderile din S.U.A., 
in loc să investească 
in țară banii pe care 
îi procură de pe piața 
internă, i-au plasat in 
unele state vest-euro
pene — unde obțin 
profituri mai mari de- 
cit in Statele Unite. 
Vest-europenii nu văd, 
însă, cu ochi buni a- 
ceste migrări de do
lari, considerindu-le 
drept o sursă de infla
ție. Așa se explică re
centele măsuri luate de 
R.F. a Germaniei, El
veția și Franța in ve
derea reducerii aflu
xului de capitaluri 
-străine, măsuri care 
au provocat o scădere 
bruscă a cursului do
larului, echivalind. cu 
o devalorizare indirec
tă a sa. Rămîne de 
văzut dacă lucrurile se 
vor opri aci sau dacă 
se va ajunge și la so
luția mai drastică a 
unei devalorizări di
recte.

G. C.
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agențiile de presă transmit:

Guvernul Regal de Uniune 
Națională al Cambodgiei 

denunță intensificarea 
operațiunilor militare 
americano-saigoneze

PEKIN 11 (Agerpres). — Ministerul 
Afacerilor Externe al Guvernului Re
gal de Uniune Națională al Cambod- 
giei a dat publicității o declarație in 
care se arată că ..forțele Statelor U- 
nite iși intensifica, priu intermediul 
trupelor saigoneze și cu participarea 
aviației americane, actele de agre
siune împotriva Cambodgiei indepen
dente Șl neutre, membră a Organiza
ției Națiunilor Unite*'. Recentele o- 
perațiuni, lansate la 28 iulie 1971, de 
forțele americano-saigoneze. In re
giunea „Ciocul de papagal* și în spe
cial In zona de legătură dintre Svay 
Rieng și Prey Ver.g au ridicat la a- 
proape 20 000 de oameni efectivele 
trupelor saigoneze, care se află In 
cîteva regiuni din estul Cambodgiei. 
„In același timp, Administrația S.U.A. 
extinde așa-zisa politică de „vietna- 
mizare" în Cambodgia. Lon Noi a 
dezvăluit recent, în cadrul unei de
clarații radiodifuzate, că stăpinii săi. 
Imperialiștii americani, au acceptat 
să echipeze 140 000 de noi mercenari 
cambodgieni".

In Încheierea declarației. Ministe
rul Afacerilor Externe al G.R.U.N.K 
face un apel la opinia publică inter
națională sâ denunțe și mai energic 
intervenția amencano-saigoneză in 
Cambodgia.

„După cum vedeți, 
s-ar zice că petrolul 
nu există decît in în
chipuirea noastră" — 
ne declara G. Forou- 
ghi, vicepreședintele 
Companiei naționale 
iraniene de petrol — 
N.I.O.C., care ne înso
țea in timpul unei vi
zite la stația terminus 
de pompare din insula 
Kharg. Cuvintele sale 
sugerau curățenia de 
laborator de pe plat
forma de încărcare a 
petrolierelor, efect al 
instalațiilor automati
zate : nu se zărea nici 
un strop de țiței, deși 
pompele lucrau fără 
întrerupere zi și noap
te la capacitate inte
grală — 5,8 milioane 
de barili în 24 de ore...

...La expoziția „60 de 
ani ai petrolului ira
nian", deschisă anul 
trecut la sediul N.I.O.C. 
din Teheran, privirile 
erau atrase de un ta
blou care imortaliza 
votarea în Madjlis 
(parlament) a legii de 
naționalizare a țițeiu
lui. Sub tablou, o in
scripție : „Jncepind
din anul 1950, petrolul 
iranian a intrat intr-o 
nouă eră...a. Era re- 
dobindirii de către a- 
devăratul lor proprie
tar a principalelor re
surse naturale ale țării 
aflate pină atunci in 
posesia societății „Bri
tish Petroleum". Actul 
naționalizării nu a ve
nit din senin. El a fost 
un corolar al bătăliei 
îndelungate Împotriva 
dominației străine, în
scrisă în conștiința

iranienilor sub denu
mirea de „epopeea pe
trolului". Dincolo de 
imaginile tabloului se 
profilau secvențele tul
burătoare ale manifes
tațiilor de bucurie ale 
zecilor de mii de cetă
țeni adunați in piața 
din fața parlamentului, 
care au intimpinat cu 
entuziasm anunțarea 
votului din Madjlis, 
au defilat pe străzile 
capitalei cu torțe în 
miini, cintînd și dan- 
sind ca la o mare vic
torie. De la acest me
morabil act, care con
sfințea afirmarea
dreptului suveran al 
poporului iranian asu
pra bogățiilor țării și 
totodată eliberarea de 
sub dominația econo
mică și politică străi
nă, au trecut două de
cenii. Astăzi, industria 
extractivă și de pre
lucrare a petrolului 
iranian, principala ra
mură a economiei na
ționale, aduce o con
tribuție de cea mai 
mare importanță la 
dezvoltarea întregii 
țări. Numai anul a- 
cesta, beneficiile reali
zate prin valorificarea 
țițeiului vor însuma 
aproximativ 1.5 mi
liarde de dolari, din 
care mai mult de trei 
sferturi sint destinate 
înfăptuirii proiectelor 
economice. In ultimii 
douăzeci de ani, pro
ducția de țiței a cres
cut de circa patru ori 
și se apreciază că in 
acest an ar putea să 
atingă cantitatea de 
200 milioane de tone,

ceea ce ar plasa Ira
nul pe locul trei în 
ierarhia mondială.

Petrolul a generat 
ramuri industriale noi 
— rafinării de mare 
capacitate, uzine pe
trochimice, centre de 
captare a gazelor na
turale — concentrind 
zeci de mii de munci
tori ; s-au creat insta
lații portuare moder
ne, cu un grad înalt 
de automatizare, cum 
sint cele de pompare 
din insula Kharg, unde 
operațiile sint dirijate 
de calculatoare elec
tronice. In jurul obiec
tivelor N.I.O.C. se 
profilează numeroase 
școli, spitale, creșe, 
case de cultură, alte 
exemple de valorifi
care, ca in retortele 
unei alchimii moderne, 
a aurului negru, avan
posturi in lupta grea 
pentru lichidarea sub
dezvoltării.

Insula Kharg — ra
iul piraților de odini
oară — a devenit cea 
mai mare și mai mo
dernă stație de încăr
care a țițeiului ira
nian. Petrolul brut, 
pornind de aici spre 
piețele externe, iși lasă 
urmele doar pe discu
rile cu cifre și cadra
nele tabloului de co
mandă. Aceste cifre, 
introduse in ecua
ția beneficiarului, se 
transformă in noi o- 
biective economice și 
social-culturale, roade 
concrete ale activității 
unui popor harnic, 
stăoln pe propriile bo
gății.

N. POPOVICI

Un subcomitet al șefilor 
de stat africani 

va vizita țările arabe
CAIRO. — Un subcomitet al șe

filor de stat africani sau al repre
zentanților lor va vizita Republica 
Arabă Unită și alte state arabe di
rect implicate în criza din Orientul 
Apropiat — anunță ziarul egiptean 
„Al Ahram", citat de agenția M.E.N.

După cum se știe, hotărirea pri
vind constituirea subcomitetului a 
fost adoptată de participanțil la ul
tima conferință la nivel înalt a Or
ganizației Unității Africane, desfă
șurată la Addis Abeba in luna iunie 
a.c. „Al Ahram" precizează că mi
siunea șefilor de stat africani nu este 
o mediere intre statele arabe și 
Israel, ci o acțiune limitată la cău
tarea căilor de aplicare a rezoluției 
Consiliului de Securitate privind re
glementarea crizei din regiune.

Ziarul arată, de asemenea, că 
membrii subcomitetului urmează să 
se întrunească la 23 august, la 
Kinshasa, pentru a examina proble
mele referitoare la criza din Orien
tul Apropiat.

Leonid Brejnev, «««'« 
general al C.C. al P.C.U.S., l-a primit 
pe ambasadorul R.S.F. Iugoslavia în 
U.R.S.S., Veliko Miciunovici, care i-a 
remis un mesaj personal din partea 
lui Iosip Broz Tito, președintele U- 
niunii Comuniștilor din Iugoslavia, 
președintele R.S.F. Iugoslavia, anunță 
agenția T.A.S.S. Cu acest prilej a 
avut loc o convorbire desfășurată ln- 
tr-o atmosferă caldă, prietenească.

Ambasadorii U.R.S.S.,
S. U.A., Angliei și Franței 
s-au întîlnit din nou miercuri în 
Berlinul occidental, anunță agenția
T. A.S.S. După cum se arată in co
municatul dat publicității, el au că
zut de acord să continue discutarea 
problemelor care constituie obiectul 
convorbirilor. Următoarea întrevede
re a celor patru ambasadori a fost 
fixată pentru data de 12 august.

Ciu Hua-min, adjunct al 
ministrului comerțului exte
rior al R. P. Chineze,3 p5răsit 
Moscova, plecind spre patrie, infor
mează agenția T.A.S.S. Ciu Hua-min 
a condus delegația țării sale la con
vorbirile desfășurate săptămina tre
cută la Moscova, care s-au încheiat 
prin semnarea unui acord între gu
vernele U.R.S.S. și R. P. Chineze cu 
privire la schimburile de mărfuri și 
plăți.

Recent, la Londra au avut loc o mare demonstrație și un miting împotriva 
aderârii la Piața comună, contra sprijinirii de către guvernul conservator 

o agresiunii americane în Indochina

Puternice demonstrații în 
Coreea de sud. Peste 50 °00 de 
locuitori ai districtului Kwangju din 
Coreea de sud au participat la o pu
ternică manifestație împotriva regi
mului dictatorial al lui Pak Cijan Hi. 
Timp de mai multe ore au avut loc 
ciocniri violente între manifestanți și 
forțele polițienești, care au făcut uz 
de gaze lacrimogene pentru a-i dis
persa.

Nepalul studiază pro
blema stabilirii de relații 
cu R.D. Germană 13 nivel de 
consulat general, a declarat ministrul 
nepalez al afacerilor externe, Ge- 
hendra Bahadur Radjbhandry, in A- 
dunarea Națională, transmite agenția 
Associated Press.

Consiliul N.A.T.0. ,ntru- 
nit din nou la Bruxelles pentru a lua 
în discuție problema relațiilor viitoare 
ale pactului cu Malta. Reprezentanții 
permanenți ai celor 15 state membre 
încearcă să cadă de acord asupra unei 
poziții comune in problema folosirii 
bazelor din Malta închiriate nominal 
Marii Britanii și a menținerii în 
insulă a sediului Comandamentului 
forțelor navale ale N.A.T.O. in Me- 
diterană.

Primarul orașului New 
York, John Lindsay, 8 8nun- 
țat miercuri că a abandonat Partidul 
republican și s-a înscris în Partidul 
democrat. Intr-o declarație explicati
vă, Lindsay susține că decizia sa 
„reprezintă, într-un sens, eșecul ac
tivității pe care a desfășurat-o timp 
de 20 de ani în cadrul Partidului re
publican, iar in alt sens, o reînnoire 
a hotăririi sale de a participa la 
lupta (electorală — n.r.) pentru o 
nouă conducere națională".

Ședința ordinară a Comi
siei mixte de frontieră gre- 
CO-bulgQFO a avut loc la Sofia, 
relatează agenția B.T.A. Cu acest 
prilej au fost discutate încălcările 
șl incidentele de frontieră din peri
oada de după ultima ședință a co
misiei, precum și activitatea repre
zentanților de frontieră. Problemele 
discutate, menționează agenția bul
gară, au fost rezolvate in spirit de 
înțelegere reciprocă și de bună ve
cinătate.

Ministrul afacerilor ex
terne al Cubei, Raul Roa Oarcia.

va face o vizită în Chile, începînd da 
la 14 august, la invitația guvernului 
acestei țări, anunță agenția Prensa 
Latina.

Norodom Sianuk, sla- 
tului cambodgian, președintele Fron
tului Unit Național al Cambodgiei, 
și-a încheiat miercuri vizita in R.P.D. 
Coreeană. Oaspetele a fost primit, 
înainte de plecare, de Kim Ir Sen, 
șeful statului, președintele Cabinetu
lui de Miniștri al R.P.D. Coreene. 
In aceeași zi, la Phenian a fost 
semnat comunicatul comun pri\ Ad 
vizita lui Norodom Sianuk in R.P.D. 
Coreeană.

Președintele
CiprU, Makarios,

Republicii
a relevat Intr-o

declarație făcută presei că „negocie
rile dintre reprezentanții celor două 
comunități ale insulei nu au ajuns la 
nici un rezultat și ele se găsesc in 
prezent intr-un impas total".

Peste 200 de persoane 
își pierd anual viața în Ita
lia datorită consumului de
substanțe stimulatoare și 
stupefiante,reiese dintr-°slatis- 
tică a Institutului național italian da 
medicină socială.

Guvernul gabonez a 
adoptat proiectul celui de-al 
doilea plan cincinal de dez* 
voltare a economiei naționale pe pe
rioada 1971—1975, în cadrul unei reu
niuni desfășurate sub conducerea 
președintelui Albert Bongo. Princi
palele obiective ale planului sînt con
tinuarea valorificării resurselor na
turale ale țării prin construirea unor 
mijloace de comunicație adecvate, 
dezvoltarea agriculturii șl sporirea 
ritmului de industrializare.

întreprinderile construc
toare de dnimuri din R.F. 
a Germaniei urmează să 
concedieze 20 la sută din 
muncitori plnă ln septembrie, 
datorită unei conjuncturi nefavora
bile, reiese din date publicate de zia
rul ,,Die Welt". Totodată, vor fi tre
cute in parcul nefolosit aproximativ 
50 la sută din utilajele pentru con
strucțiile rutiere din dotarea firmelor 
respective.
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