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sărbătoare a eliberării patriei, 
colectivele de întreprindere din 
întrecerea socialistă.

Cu fiecare zi devine tot mai bogat bilanțul realizărilor cu care întregul nostru popor întâmpină marea 
.............................. Veștile transmise de corespondenții noștri înfățișează succesele obținute de 

toate colțurile țării in îndeplinirea planului și a angajamentelor asumate in

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Vizita tovarășului

v V I*** w îl

Piața „Pantelimon" : tovarășul Nicolae Ceaușescu stă de vorbă cu gospodine aflate la cumpărături

Ieri dimineață, cetățenii din diierite zone ale Capi
talei s-au întllnit din nou cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al partidului, și soția sa. 
Elena Ceaușescu, care, împreună cu tovarășii Gheorghe 
Pană și Iosif Banc, au iăcut o vizită prin unele centre 
de desfacere a produselor agroalimentare.

Ca de fapt în fiecare zi. centrele 
de aprovizionare a cetățenilor Ca
pitalei au evidențiat o mare abun
dență de produse agroalimentare în 
stare proaspătă. Din datele centra
lizate reiese că pe piețele Capitalei 
existau in această dimineață circa 
200 tone de cartofi, 200 tone roșii, 
100 tone varză, 100 tone ceapă, 600 
tone legume diferite și peste 100 
tone de fructe. Erau, de asemenea, 
bine aprovizionate magazinele de 
desfacere a cărnii și a produselor 
din carne. Se găseau cantități sufi
ciente de ouă, brînzeturi, păsări. 
Gospodinele aveau de unde alege.

Piața „Dorobanți" este primul o- 
biectiv al viziteL Apariția tovară
șului Nicolae Ceaușescu este în- 
tîmpinată cu aplauze. Cetățenii își 
manifestă satisfacția pentru modul 
cum se desfășoară aprovizionarea 
cu mărfurile necesare, pentru va-

rietatea și buna calitate a produ
selor.

— Avem de toate, tovarășe secre
tar general — afirmă gospodinele. 
Piața de aici, din cartier, a fost tot
deauna bine aprovizionată.

însoțiți de prim-vicepreședintele 
Consiliului popular municipal. Du
mitru Joița, conducătorii de partid 
și de stat vizitează sectoarele pieței. 
Responsabilul acestui centru al co
merțului cu produse ale grădinii 
și livezii, ale zootehniei și indus
triei alimentare, informează că de 
cu dimineață în piață au intrat, 
pentru desfacere, peste 20 000 kg 
diferite legume și fructe.

Pe șoseaua Ștefan cel Mare, con
ducătorii de partid și de stat se 
opresc la magazinul din apropierea 
spitalului Colentina, unde sînt gru
pate unele unități de deservire a 
populației cu legume și fructe.

Aprovizionarea magazinului face 
o impresie bună. Mărfurile sint 
expuse atrăgător, ambalajul cores
punde exigențelor cumpărătorilor. 
Se subliniază că această unitate 
realizează zilnic un mare volum de 
desfacere, dată fiind amplasarea 
ei într-o zonă de intensă circulație 
și cu populație numeroasă.

La piața „Obor“ — cel mai mare 
centru de aprovizionare al Capi
talei — halele și imensul platou 
al pieței sînt aprovizionate îmbel
șugat. Atit în magazine, la standu
rile organizațiilor comerciale de 
stat, ale întreprinderilor agricole, 
asociațiilor intercooperatiste, cît 
și la producătorii individuali se 
găsesc produse în cantități mari. 
Este o reală îneîntare să vezi ro
șii, varză, dovlecei, vinete, car
tofi și alte produse ale grădinii 
oferindu-se cu generozitate cum
părătorului. Piața a fost aprovi
zionată în această dimineață cu 
peste 70 000 kg cartofi, varză, roșii, 
fructe diferite, cu cantități sufi
ciente de carne.

(Continuare în pag. a II-a)
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BUZĂU
un oraș

pe schele

Joi seara a sosit la București o 
delegație a Partidului de stingă — 
comuniștii din Suedia, condusă de 
tovarășul Carl-Henrik Hermansson, 
președintele partidului, care, la in
vitația Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român, face o vi
zită în țara noastră.

Din delegație fac parte tovarășul
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Lars Werner, vicepreședinte al 
P.S.C.S., și tovarășa Eivor Mark- 
lund, membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.S.C.S.

La sosire, pe aeroportul interna
țional Otopeni, oaspeții suedezi au 
fost salutați de tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al

P.C.R., Gheorghe Pană, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., Miu Dobrescu, membru su
pleant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., Ghizela Vass, șef 
de secție la C.C. al P.C.R., de acti
viști de partid.

V

VÎLCEA. Puternic însuflețiți de 
perspectivele luminoase deschise 
societății noastre socialiste de cel 
de-al X-lea Congres al partidului, 
oamenii muncii din întreprinderile 
industriale ale județului Vilcea 
și-au sporit eforturile pentru a trans
pune exemplar în viață sarcinile ce 
le revin din primul an al acestui cin
cinal. Sub conducerea organelor și or
ganizațiilor de partid, colectivele în
treprinderilor industriale din județ, 
așa cum se arată în telegrama adre
sată C.C. al P.C.R., personal tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, raportează cu 
un sentiment de legitimă mîndrie că 
la 10 august 1971 și-au îndeplinit în 
întregime angajamentele anuale asu
mate în întrecerea socialistă. La 
principalii indicatori, prevederile 
angajamentelor au fost substanțial 
depășite : cu 20,6 milioane lei la 
producția globală, cu 7,2 milioane 
lei la producția marfă. Productivi
tatea muncii a fost realizată în pro
porție de 101,5 la sută, față de 
100,7 la sută cît a fost angajamen
tul, iar beneficiile au fost depășite 
cu 4 milioane lei.

Succese importante au fost obți
nute și in celelalte ramuri ale eco
nomiei județului : agricultură, con
strucții, transporturi, comerț.

£
INDUSTRIA CAPITALEI. 

Antrenați in întrecere, oamenii mun
cii din Capitală obțin in intîmpinarea 
marii sărbători de la 23 August im
portante succese in producție. Potrivit 
ultimelor date statistice, in prima de
cadă a lunii august au fost obținute, 
în plus față de prevederi, circa 2 100 
tone de laminate finite pline de oțel, 
motoare electrice echivalînd cu 
35 500 kW, vagoane de marfă pentru 
linii magistrale, prefabricate din be
ton armat, mobilă in valoare de pes
te 3 400 000 lei, tricotaje, încălțămin
te etc.

Succese deosebite au înscris pe gra
ficul întrecerii, in această perioadă, 
colectivele de la uzinele „Vulcan", 
Uzina de mașini grele, „Laromet", 
„Neferal" și platforma industrială 
Pipera.

ILFOV. Colectivele întreprinde
rilor industriale din județul Ilfov 
au îndeplinit planul producției glo
bale pe primele 7 luni ale anului 
în proporție de 103,2 la sută, iar pe 
cel al producției marfă vîndută și 
încasată in proporție de 106.4 la 
sută. în această perioadă au fost li
vrate suplimentar pentru export 
produse reprezentind 8 000 000 lei 
valută. Unitățile cooperatiste și-au 
depășit planul producției 
al prestărilor de servicii

marfă și 
cu 19 la

amplifică eficacitatea
colaborării dintre întreprinderi

(Continuare in pag. a II-a)apreciază calitatea $i varietatea produselor agroalimentare

Progrese in aplicarea legii contractelor. Dar și citeva cazuri de nepunctualitate 
și timiditate cu consecințe economice negative pentru părțile contractante

Comparativ cu perioadele anterioa
re, relațiile contractuale dintre între
prinderi au cunoscut o evoluție pozi
tivă, mecanismul de aprovizionare 
tehnico-materială și de desfacere a 
producției a funcționat mai bine in 
prima jumătate a acestui an. Este de 
relevat că marea majoritate a unită
ților productive și-au onorat în bune 
condiții contractele de livrări către 
partenerii externi, în principal ca ur
mare a unei permanente corelări a 
eforturilor tuturor întreprinderilor co
laboratoare la realizarea producției 
pentru export. Totodată, în executa
rea contractelor pentru producția in
ternă s-au semnalat mai puține în
călcări ale obligațiilor contractuale. 
Toate aceste rezultate pozitive in ac
tivitatea contractuală se explică în
deosebi prin acțiunea a două catego
rii de faci ori.

Este vorba mai întîi de efectuarea 
unor analize profunde in fiecare cen
trală industrială și întreprindere asu
pra posibilităților de respectare a tu
turor condițiilor contractuale : terme
nele de livrare, calitatea, modalitățile

de ambalare și expediere a produse
lor etc. In acest sens s-au luat mă
suri de organizare mai bună a pro
ducției și a muncii, de coordonare cit 
mai judicioasă a tuturor etapelor 
procesului economic, de la aprovizio
nare și pină la desfacerea producției. 
O asemenea abordare a problemelor 
activității economice in fiecare între
prindere este rezultatul direct atit al 
manifestării mai pregnante a rolului 
centralelor industriale in conducerea 
directă a unităților subordonate, cit 
și al măsurilor, adoptate în ultimul 
timp, de sporire a rolului pirghiilor 
economice in cointeresarea colective
lor de muncă pentru creșterea efi
cienței activității economice.

Cu deosebire se cuvine să reliefăm, 
totodată, contribuția aplicării legii 
contractelor economice la instaurarea 
unui climat de mai multă ordine și 
disciplină în relațiile dintre unitățile 
economice, la creșterea răspunderii 
celor care se ocupă de activitatea co
mercială a fiecărei întreprinderi și 
centrale industriale. Mecanismul con
tractual reglementat prin acest act

normativ și-a dovedit in practică 
viabilitatea și deplina utilitate, ceea 
ce a avut efecte pozitive asupra des
fășurării activității economice.

Prin acțiunea coroborată a factori
lor amintiți, îndeplinirea riguroasă a 
obligațiilor contractuale asumate a 
devenit o caracteristică dominantă a 
perioadei la care ne referim. Firește, 
exemplele care ilustrează acest fe
nomen pozitiv sint numeroase. Pu
tem aminti aici Centrala industrială 
de construcții navale din Galați, care 
a realizat integral cele 525 de con
tracte cu termene scadente în pri
mul semestru al acestui an ; cu a- 
celeași bune rezultate pe șase luni se 
prezintă „întreprinderea pentru in
dustria bumbacului" și Fabrica de 
stofă de mobilă din București, Fabri
ca de postav din Buhuși, Fabrica de 
confecții din Tg. Mureș, Uzina de 
strunguri din Arad, uzina „înfrățirea" 
din Oradea, Combinatele de exploa-

Corneliu CÂRLAN

sută. Printre întreprinderile care au 
adus o contribuție deosebită in ob
ținerea acestor succese figurează 
Filatura Oltenița, Fabrica de vată 
de la Buftea și întreprinderea de 
prefabricate din beton de la Giur
giu.

DÎMBOVIȚA. Bilanțul consem
nat de Direcția județeană de sta
tistică evidențiază că unitățile eco
nomice ale județului Dîmbovița au 
realizat și depășit prevederile de plan 
pe cele 7 luni ale anului curent. 
Astfel, la producția globală industria
lă planul a fost depășit cu 35,9 mili
oane lei, la producția marfă cu 46.6 
milioane lei, iar la producția marfă 
vindută și încasată cu 52.4 milioane 
lei. în întrecerea socialistă desfășu
rată in cinstea zilei de 23 August, 
s-au detașat, prin rezultatele obținu
te, colectivele Fabricii de ciment din 
Fieni, Uzinei de utilaj petrolier. 
Schelei de extracție Tirgoviște, în
treprinderii textile ,,Bucegi“ din 
Pucioasa. Din bilanțul realizărilor 
obținute peste plan pe perioada celor 
7 luni consemnăm 10 500 tone ciment, 
614 tone oțel electric, 84 000 mp țe
sături. piese de schimb în valoare 
de 8 827 mii lei. 616 metri cubi pre
fabricate din beton, 9 347 tone cărbu
ne, utilaj tehnologic și de ridicat 
pentru industria petrolului în valoa
re de 6 651 mii Iei, 94 000 bucăți lămpi 
electrice, lemn pentru celuloză, fibre 
din bumbac, însemnate cantități de 
țiței și gaze.

MURES. Unitățile industriale 
din județul Mureș au raportat în
deplinirea planului producției globa
le pe 7 luni cu 7 zile înain
te de termen. Planul producției 
globale a fost depășit cu 174 mi
lioane lei, iar cel al produc-

ției marfă cu 220 milioane lei. Este 
de remarcat că toate întreprinderile 
au îndeplinit acești indicatori. Aceste 
valori s-au materializat in următoa
rele produse peste plan : 15 570 tone 
azotat de amoniu, 158 tone sodă caus
tică, 6,6 milioane bucăți cărămizi și 
blocuri ceramice, 161 000 mp geam 
tras, 1 100 mc cherestea rășinoase și 
de fag, mobilă in valoare de 11 600 000 
lei și multe altele. Planul producti
vității muncii a fost depășit cu 2,2 
la sută, ceea ce reprezintă o creștere 
cu 13,1 la sută față de perioada co
respunzătoare a anului trecut. O con
tribuție de seamă la obținerea acestor 
rezultate și-au adus colectivele de la 
Combinatul de îngrășăminte azotoase, 
C.E.I.L., „Electromureș" din Tg. Mu
reș. Combinatul chimic Tirnăveni, 
„Nicovala" din Sighișoara, I.P.M. 
Sport Reghin.

SATU-MARE. Mobilizîndu-și 
din plin eforturile — sub con
ducerea organizațiilor de partid — 
in scopul înfăptuirii exemplare 
a sarcinilor primului an din ac
tualul cincinal, colectivele unități
lor industriale ale județului Satu- 
Mare au obținut peste plan, in prime
le șapte luni, o producție globală in 
valoare de 46 milioane lei. Este demn 
de remarcat că in această perioadă 
au fost nu numai îndeplinite, dar 
chiar și substanțial depășite angaja
mentele anuale la o seamă de indi
catori. Bunăoară, la producția marfă 
depășirea angajamentului anual este 
de 20 milioane lei, iar la export anga
jamentul anual asumat de colectivele 
sătmărene a fost depășit de aproape 
cinci ori, livrîndu-se peste plan măr
furi în valoare de 16 milioane lei va
lută. Printre produsele realizate su
plimentar în perioada celor șapte 
luni amintim : 10 000 bucăți tricotaje, 
70 000 m p țesături bumbac, 7,4 mili
oane cărămizi și blocuri ceramice, 
peste 2 500 m c prefabricate din be
ton, 10 tone fire groase de cînepă și 
in, 40 000 saci textili, 45 tone ulei 
comestibil etc.

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
Vă adresez vii mulțumiri pentru nobilul mesaj pe care Excelența 

Voastră mi l-a transmis cu prilejul sărbătorii naționale a Columbiei. 
Reînnoind urările pentru prosperitatea națiunii române și pentru fericirea 
dv. personală, vă exprim sentimentele mele de inaltă considerațiune.

MISAEL PASTRANA BORRERO
Președintele Columbiei

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
Mulțumesc cordial Excelenței Voastre pentru generosul mesaj trans

mis cu prilejul sărbătorii naționale a Ecuadorului.
La rîndul meu, adresez urări pentru fericirea Excelenței Voastre și 

prosperitatea țării dumneavoastră.

JOSE MARIA VELASCO IBARRA
Președintele Republică Ecuador

Excelenței Sale
Domnului ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România
Adresînd călduroase mulțumiri Excelenței Voastre și, prin dumnea

voastră, guvernului și poporului României, pentru amabilul mesaj de fe
licitare pe care mi l-ați transmis, am plăcerea să exprim sincere urări 
de întărire continuă a relațiilor prietenești și cordiale dintre popoarele 
noastre.

Dr. ABDUL ZAHIR
Primul ministru al Afganistanului
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Vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu 

in piețe ale Capitalei

Hotărirea Comitetului Executiv al C. C. al P. C. R. și a Consiliului de Miniștri cu privire la majorarea 

alocației pentru copii și îmbunătățirea regimului de acordare a acesteia

EXPRESIE GRĂITOARE A POLITICII 
PARTIDULUI NOSTRU, STRĂBĂTUTĂ 

DE GRIJA FATĂ DE FAMILIE

O secvența din timpul vizitei în piața „Obor"

(Urmare din pag. I)

Pretutindeni se apreciază că sînt 
cantități suficiente, in sortimente 
variate, de calitate superioară. 
Modul de prezentare și desfacere 
a mărfurilor relevă preocuparea 
permanentă pentru ridicarea nive
lului de deservire a cumpărătoru
lui, pentru un comerț civilizat.

Mulți dintre cetățenii aflați la 
acea oră în piață vin în întîmpi- 
narea secretarului general al parti
dului. îi string mina, ii urează 
„bun venit1 în mijlocul lor.

Este vizitat raionul cu produse 
ale industriei alimentare și articole 
de uz casnic, gospodăresc. Raionul, 
in fapt un modern magazin implan
tat în incinta halei, face, prin mo
dul civilizat in care sînt prezen
tate și desfăcute mărfurile, o bună 
impresie. Cu edilii municipiului, 
cu factorii de răspundere din apro
vizionarea Capitalei, sînt analizate 
posibilitățile extinderii și în alte 
piețe a unor sectoare similare. Se 
subliniază faptul că în urma in
dicațiilor date de conducerea parti
dului. în toate piețele Capitalei sînt 
in curs lucrări de extindere a spa
țiilor de vînzare. Anul acesta au 
fost amenajate piețe noi. pe Calea 
Moșilor, în cartierul Pajurei și sînt 
în curs de redimensionare piețele 
din cartierele Rahova, Titan și 23 
August.

Dialogul între conducătorii de 
partid și de stat și cetățenii aflați 
la cumpărături, cu edilii orașului 
care i-au însoțit în această vizită 
continuă in piața „Pantelimon", 
apoi la „23 August". Aici se află 
în curs de finisare, urmînd să fie 
integrat zilele acestea circuitului 
comercial, un complex nou de ma
gazine. La realizarea noii construc
ții o mare parte de contribuție au 
adus-o cetățenii din cartier, care, 
prin muncă voluntară, au grăbit 
realizarea lucrărilor, așa încît pînă 
la 23 August noul local al pieței 
va fi gata.

Prin Șoseaua Industriilor, în 
apropiere de uzinele „Republica11, 
se ajunge la centrul comercial din 
piața „Grindeiului", dat în folosin

Pretutindeni, secretarul general al partidului este salutat cu stimă și dragoste de cetățeni
Fotografii : Ion Dumitru

ță în cursul acestui an. Sînt gru
pate aici 14 unități pentru desfa
cerea produselor alimentare și in
dustriale. precum și ateliere pentru 
diferite prestări de servicii. Secre
tarul general al partidului și 
ceilalți conducători de partid și de 
stat se întrețin cu cetățenii. Se 
analizează calitatea mărfurilor, 
sortimentul de produse și se face 
observația că, dată fiind afluența 
de cumpărători, trebuie să se asi
gure o cit mai bună aprovizionare 
cu toate sortimentele de mărfuri 
solicitate.

Conducătorii de partid și de stat 
își continuă vizita in cartier. în 
luna iunie, cînd secretarul general 
al partidului s-a mai întîlnit cu lo
cuitorii de aici, din discuțiile avu
te a reieșit necesitatea construirii 
unei creșe și grădinițe de copii. Tot 
atunci s-a hotărît ca lucrările să 
înceapă deîndată. Dorind să cu
noască stadiul construcției, tova
rășul Nicolae Ceaușescu vizitează 
șantierul care se afiă pe str. Mag
netului. Pină acum nu au fost exe
cutate -decît săpăturile pentru tur
narea fundației, și atît primarului 
de sector, cît și celorlalți factori 
angajați în executarea lucrării li se 
recomandă să se îngrijească de ur
gentarea construcției, mobilizarea 
tuturor cetățenilor din cartier pen
tru a termina construcția în apro
ximativ două luni.

Fiind vorba de realizarea unei 
instituții de primă însemnătate in 
viața cartierului — aici va func
ționa un complex în alcătuirea că
ruia va intra un cămin, o creșă și 
o grădiniță cu 320 de locuri — ce
tățenii aflați de față se angajează 
să participe în număr cît mai mare 
la lucrări, astfel încît localul să 
fie terminat în timpul cel mai 
scurt.

în final, între secretarul gene
ral al partidului, ceilalți conducă
tori de partid și de stat care l-au 
însoțit în vizita prin unele din pie
țele Bucureștiului și factorii de 
conducere ai municipalității are loc 
un schimb de opinii în jurul unor 
probleme de aprovizionare și edi- 
litar-gospodărești. Se remarcă fap

tul că. în general, aprovizionarea 
Capitalei cu produse alimentare 
este bună. Prețurile, comparativ cu 
perioada corespunzătoare a anului 
trecut, sînt la multe din produse 
mai mici și cu tendință de scăde
re. Este pusă în evidență necesita
tea unei mai atente preocupări 
pentru aprovizionarea pieței cu u- 
nele legume și fructe.

Și de astă dată s-au relevat, de-a 
lungul itinerarului parcurs, de
ficiențe de gospodărire a ora
șului ; secretarul general al parti
dului recomandă sporirea atribuții
lor primăriilor de sector, cărora să 
le revină sarcina de a rezolva pro
blema arterelor de circulație, ame
najarea de parcuri, modernizarea 
piețelor. în ceea ce privește însă 
situația de ansamblu — preci
zează tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— sistematizarea primului oraș 
al țării, aceasta este un atri
but exclusiv al primăriei gene
rale, care trebuie să elaboreze. în 
acest sens, un pian care să aibă la 
bază o concepție unitară și să pri
vească problema intr-o perspecti
vă amplă. Este. în acest cadru, dis
cutată și problema noilor ampla
sări industriale. Observația că noi
le construcții necesită tot mai mult 
teren conduce la recomandarea ca 
întreprinderile noi. al căror proces 
de producție nu necesită un flux 
tehnologic dispus pe orizontală, să 
fie concepute și realizate pe mai 
multe nivele.

Vizita secretarului general al 
partidului, a celorlalți conducători 
de partid și de stat în piețe și uni
tăți de desfacere a produselor ali
mentare din București constituie o 
nouă manifestare a atenției pe care 
conducereas partidului. și statului 
nostru o acordă aprovizionării în 
cele mai bune condiții a populației, 
cunoașterii la fața locului a opi
niei cetățenilor privind diferite 
aspecte ale vieții orașului în vede
rea îmbunătățirii activității gospo
dărești de ansamblu.

N. Popescu BOGDĂNEȘTI 
Mircea S. IONESCU

Continuum, in numărul dc azi al ziarului nostru, publicarea unora dintre 
numeroasele telegrame adresate Comitetului Centrai al P.C.R., tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU. prin care colective de muncă din industrie și agri
cultură, din sfera serviciilor publice, din instituții social-cuiiurale, părinți ai 
unor familii cu mulți copii își exprimă bucuria sinceră, hotărirea de a munci 
cu și mai mult avint, dc a răspunde cu fapte măsurilor prevăzute in recenta 
Hotărire a Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. și a Consiliului de Miniștri 
cu privire la majorarea alocației pentru copii și îmbunătățirea regimului de 
acordare a acesteia.

„Majorarea alocației de stat — scrie 
colectivul dc salariați ai Uzinei dc 
utilaj petrolier Tirgoviștc — este 
o expresie firească a legăturii per
manente între partid și popor, ur
mare a deosebitelor succese obținute 
de oamenii muncii din patria noastră, 
sub conducerea înțeleaptă a partidu
lui, in dezvoltarea continuă a econo
miei naționale, pe drumul făuririi 
societății socialiste multilateral dez
voltate. Cei peste 6 500 salariați ai 
uzinei, angrenați in marea întrecere 
în cinstea zilei de 23 August, se an
gajează să nu precupețească nici un 
efort pentru realizarea unor produse 
de cit mai bună calitate, pentru în
deplinirea și depășirea planului prin 
valorificarea superioară a tuturor re
surselor interne, a capacității de 
muncă a colectivului nostru. Asigu
răm Comitetul Central al partidului, 
pe dumneavoastră personal, tovarășe 

, secretar general, că vom crește copiii 
noștr: in spiritul celei mai înalte 
conștiințe sociale, pentru a deveni 
cetățeni de nădejde ai patriei noastre 
socialiste*1.

Colectivul de muncă de la Uzina 
„Electromagnetica* — București i<i 
exprimă hotărirea fermă de a-și 
mobiliza întregul potențial de muri- 
că pentru realizarea tuturor sar
cinilor încredințate, cît și pentru a 
da țării cit mai multe centrale tele
fonice automate, aparate electrice de 
măsură și mijloace de automatizare, 
in scopul satisfacerii depline a cerin
țelor economiei naționale. „Amplul 
program de educare comunistă a tu
turor oamenilor muncii, gradul inalt 
de conștiință de care au dat dovadă 
comuniștii, întregul nostru colectiv de 
muncă, realizările obținute pînă acum 
și angajamentele luate, la care se 
adaugă hotărirea și entuziasmul no — 
tru de a munci in continuare — se 
spune in telegramă — dau certitu
dinea înfăptuirii și depășirii sarcini
lor de plan, atit pe anul 1971 cit și 
pe anul 1972. iar prin acestea, a rea
lizării prevederilor întregului plan 
cincinal11.

Minerii, români și maghiari, de pe 
șantierul de explorări geolbgice 
Sintimbru-Băi, județul Harghita, 
scriu :„Vă adresăm, mult iubite to
varășe secretar general, mulțumirile 
noastre fierbinți, pornite din adineul 
inimilor, pentru nemăsurata preocu
pare pe care dumneavoastră perso
nal o aveți Iată de fericirea și bună
starea întregului nostru popor. Vă a- 
sigurâm că, in ceea ce ne privește, 
vom munci cu toate forțele și energia 
de care dispunem, pentru punerea in 
valoare a bogățiilor subsolului din 
această zonă a patriei, dindu-ne ast
fel contribuția la înfăptuirea progra
mului elaborat de Congresul al X-lea 
al Partidului Comunist Român, de 
edificare a societății socialiste multi
lateral dezvoltate in scumpa noastră 
patrie. Republica Socialistă România".

..Întregul personal din Centrul 
militar județean Botoșani — se 
spune intr-o altă telegramă — iși 
exprimă deplina mulțumire față de 
prevederile Hotăririi Comitetului E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R. și a Consi
liului de Miniștri privind majorarea 
alocației de stat pentru copii. Ne an
gajăm să muncim cu și mai multă 
Însuflețire pentru a traduce in viață 
sarcinile reieșite din documentele 
Congresului al X-lea al Partidului 
Comunist Român**.

„Recenta Hotărîre — se arată în 
telegrama trimisă de colectivul de

(Urmare din pag. I) 

tare și industrializare a lemnului din 
Cluj și Suceava, Combinatele de ce
luloză și hirtie din Brăila, Dej, Bacău 
și altele.

Desigur, nu se poate afirma că in 
unitățile la care ne-am referit, obli
gațiile contractuale au fost îndepli
nite fără nici un fel de dificultăți. 
Ceea ce se cuvine relevat in mod 
aparte este atenția deosebită cu care 
conducerile centralelor industriale și 
întreprinderilor respective, ale minis
terelor economice și organelor centra
le de sinteză au urmărit ca aprovi
zionarea cu materii prime și mate
riale și desfacerea producției să se 
desfășoare in spiritul legii contracte
lor economice, deci prin respectarea 
întocmai de către furnizori și benefi
ciari a obligațiilor reciproc asumate. 
In acest scop, s-a intervenit oportun 
și eficient in cele mai multe cazuri 
pentru lichidarea deficiențelor, pen
tru înlăturarea greutăților mai mult 
sau mai puțin obiective apărute pe 
parcursul executării contractelor ; be
neficiarii și furnizorii au conlucrat 
permanent pentru a nu fi afectată 
realizarea planului de producție al 
nici uncia dintre părțile contrac
tante.

O atare preocupare este cu atit 
mai necesară in actualele condiții 
create de extinderea cooperării inter- 
uzinale, de adincirea profilării și spe
cializării in producție, cind orice de
reglare survenită pe filiera relațiilor 
contractuale poate declanșa o suită 
de neajunsuri, care culminează cu 
nerealizarea planului intr-o serie de 
unități legale intre ele prin raporturi 
de colaborare. De aceea, îndeplinirea 
cu o înaltă exigență și răspundere 
a obligațiilor asumate prin contrac
tele economice a devenit din ce in 
ce mai mult o preocupare primordia
lă a conducerilor întreprinderilor si 
centralelor industriale respective. Ca 
rezultat, s-a ajuns ca aprovizionarea 
tehnico-materială a întreprinderilor 
să fie mai bine axată pe necesită
țile producției, ceea ce a creat con
diții pentru o mai bună utilizare a 
capacităților de producție, a forței 
de muncă, determinind în final de
pășirea sarcinilor de plan la produ
se de mare importanță pentru eco
nomia națională.

Au fost însă și unele conduceri de 
unități economice care au continuat 

muncitori, ingineri, tehnicieni, din 
întreprinderea agricolă de stat Hir- 
șova - constituie o nouă expresie a 
puternicelor legături dintre partid 
și popor, a grijii permanente pe care 
conducerea de partid, in frunte cu 
dumneavoastră, tovarășe secretar 
general, o poartă celor ce muncesc, 
constituie un imbold pentru intensi
ficarea muncii politice, ideologice și 
cultural-educative în spiritul indica
țiilor prețioase date de dumnea
voastră la consfătuirea de lucru a 
activului de partid in domeniul ideo
logiei și activității politice și cultu
ral-educative”.

Kiss Klara, muncitoare la Fa
brica de țigarete — Sf. Gheorghc. 
.scrie : „Sînt profund emoționată de 
grija partidului și guvernului nostru 

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

pentru ridicarea continuă a bună
stării oamenilor muncii, și in special 
a celor cu copii, preocupare majoră 
reflectată și de recenta Hotărire, 
prin care venitul meu bănesc va spo
ri lunar cu 670 lei. Folosesc acest 
prilej pentru a mulțumi din inimă 
conducerii partidului, și in special 
scumpului nostru conducător, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, care se 
preocupă necontenit de ridicarea 
bunăstării întregului popor. Mă an
gajez că voi munci cu toate forțele 
pentru realizarea sarcinilor ce-mi 
revin**.

Muncitorii, inginerii și tehnicienii 
de la șantierul de construcții și mon
taj al celui mai mare obiectiv elec
tro-energetic din tara noastră, Cen
trala termoelectrică Rovinarî, scriu, 
la rindul lor : „Noua Hotărire reflec
tă incă o dată grija partidului și sta
tului nostru, a dumneavoastră perso
nal, stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, pentru ridicarea nivelului 
de trai al întregului popor. Noi ve
dem in această hotărire o dovadă 
grăitoare a politicii partidului nostru, 
străbătută de grija față de om, fa'ă 
de binele poporului. Pentru toate 
acestea vă mulțumim din inimă, to
varășe secretar general, și vă asigu
răm că nu vom precupeți nici un 
efort pentru realizarea și depășirea 
sarciniloi de pian, a angajamentelor 
luate**.

Alături de întregul popor, colectivul 
de salariați al Uzinelor textile Timi
șoara a primit cu satisfacție recenta 
Hotărîre. In telegrama lor se arată : 
„Se omfirmă o dată in plus politica 
partidului și statului nostru, vizind 
c.-eșterea continuă a nivelului de trai 
al poporului, promovarea cu consec
vență a principiilor echității socialis
te, prin imbunătățirea cu precădere 
a situației materiale a oamenilor 
muncii cu venituri mici. Sintem in 
majoritate femei, mame sau viitoare 
mame : dindu-ne seama de valoarea 
adevărată a acestei hotăriri, pentru 
traiul copiilor noștri și pentru bună
starea întregului nostru popor, ne 
exprimăm deplina satisfacție și mul
țumire. Vom căuta in permanență să 
ne ridicăm calificarea profesională, 
să întărim disciplina muncii, să ne

să minimalizeze răspunderile ce le 
revin pentru îndeplinirea sarcinilor 
asumate prin contracte. Este cazul să 
consemnăm că, la 30 iunie a.c., con
tractele neonorate de Fabrica de 
produse cărbunoase din Slatina tota
lizau 57,5 la sută din valoarea con
tractelor scadente ; 44 la sută era
ponderea contractelor neonorate la 
întreprinderea mecanică „Ceahlăul1* 
din Piatra Neamț, 49,8 la sută 
la Fabrica de geamuri din Bu
zău, 12,2 la sută la Combinatul de 
confecții din Craiova. Incercind să 
desprindem cauzele care au determi

Contractul
econ o mi c

nat nelivrarea potrivit cu condițiilă 
contractuale a produselor de către 
acești furnizori, observăm intii de 
toate o serie de necorelâri ale reali
zării producției cu termenele de li
vrare sau de aprovizionare, aspecte 
ce puteau fi sesizate și puse la punct 
din vieme. Astfel, dacă ne referim, 
de pildă, la unitățile constructoare de 
mașini care nu și-au realizat toate 
contractele, se constată că o cauză 
principală rezidă in aprovizionarea 
nesatisfăcătoare cu materii prime si 
materiale sau cu piese și subansam
ble executate in colaborare. Conclu
dente in acest sens sint citeva cazuri 
mai recente. Fabrica de cabluri și 
materiale electroizolante din Bucu
rești, nelivrind unele materiale abso
lut necesare uzinei „Electroputere" 
Craiova, a provocat nerealizarea pla
nului pe luna iulie a.c. de către 
unitatea beneficiară, la motoare 
electrice. Greutăți asemănătoare a 
general, in perioada amintită, și Uzi
na mecanică din Plopeni, care n-a li
vrat Uzinei mecanice Mîrșa ridicătoa
rele hidraulice, ceea ce a influențat 

perfecționăm cunoștințele tehnice și 
ideologice, pentru ca in procesul de 
producție să avem realizări din ce în 
ce mai bune, prin folosirea și mai 
rațională a materiilor prime și mate
rialelor, obținind produse de calitate 
superioară**.

Exprimind gindurile de profundă 
recunoștință a țăranilor cooperatori, 
mecanizatorilor și tuturor locuitorilor, 
comitetul comunal de partid din co
muna Vladimircscu, județul Arad, 
scrie : „Locuitorii comunei noastre — 
români, germani și de alte națio
nalități — văd in Hotărirea Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R. 
o nouă și grăitoare dovadă a preocu
pării continue pentru imbunătățirea 
permanentă a condițiilor materiale și 
spirituale ale celor ce muncesc. Ne 
exprimăm adeziunea noastră deplină 
față de această Hotărire, care dă un 
nou imbold muncii cooperatorilor, 
mecanizatorilor noștri și care la ria
dul lor sînt hotăriți a nu-și precupeți 
nici un efort pentru înfăptuirea cu 
succes a programului măreț de edifi
care a societății socialiste multilateral 
dezvoltate, stabilit de Congresul al 
X-lea al partidului".

Colectivul de cadre didactice și sa
lariați al Liceului industrial de con
strucții din Constanța Jși exprimă, 
la rindul sâu, adeziunea și recunoș
tința față de grija pe care conduce
rea partidului și statului o acordă 
tinerelor vlăstare ale României so
cialiste : „Ne exprimăm pe această 
cale — se spune in telegramă — 
profunda recunoștință față de măsu
rile stabilite de recenta hotărîre și 
asigurăm pe această cale conducerea 
partidului nostru, pe dumneavoastră, 
scumpe și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că nu vom precupeți nici 
un efort pentru a transpune in viață 
amplul program stabilit de conduce
rea partidului privind educarea mar- 
xist-leninistă a membrilor de par
tid, a tuturor oamenilor muncii din 
patria noastră**.

„Ca tată a nouă copii — scrie 
Gheorghe Trandafir, muncilor ia 
Combinatul chimic Făgăraș — m-am 
bucurat foarte • mult cind am luat la 
cunoștință hotărirea prin care se 
mărește alocația de stat pentru copil 
și se îmbunătățește regimul de a- 
cordare al acesteia. împreună cu so
ția. care este mamă eroină, am fă
cut un calcul suihar si am constatat 
cu satisfacție că. pentru șapte copii 
din cei nouă, beneficiem de aloca
ție majorată și — prin aceasta — 
crește venitul nostru lunar cu 350 
lei, ceea ce înseamnă un spor su
plimentar de 4 200 lei anual. La gin- 
dul că. in această țară, se acordă 
atita grijă copiilor noștri, nu pot de- 
cit să simt o adîncă bucurie și de
plină satisfacție, ca și obligația de a 
mulțumi din inimă Comitetului Cen
tral al P.C.R.. dumneavoastră per
sonal, tovarășe Nicolae Ceaușescu".

Pint.-major Anghc] Ghcfu, plut. 
major Emil Badea și plutonierul 
Horea Spinii de la Unitatea Militară 
nr. 01249, referindu-se la Hotărirea 
partidului și guvernului, scriu : „In 
aceasta noi vedem o nouă expresie a 
dragostei și a grijii partidului nostru 
pentru asigurarea unor condiții din 
ce in ce mai bune de trai, atit pentru 
copii, cit și pentru noi. Ea ne mobi
lizează, ne însuflețește să muncim 
mai bine, să îndeplinim la un nivel 

asupra ritmicității fabricației auto
basculantelor. Tot în această lună. 
Uzina de vagoane din Arad nu a 
realizat integral planul la vagoane 
de marfă din cauza nelivrării cu
tiilor de unsoare de către Uzina de 
construcții de mașini din Reșița și 
a unor subansamble pentru frină de 
către Uzina mecanică din Buzău. 
In alte cazuri. încălcarea prevederi
lor contractuale s-a datorat unor de
ficiențe interne de ordin tehnic și or
ganizatoric, care, neeliminate la 
vreme, au determinat defectarea 
unor utilaje tehnologice, au generat, 
in anumite perioade, un nivel scăzut 

de utilizare a unor capacități produc
tive. ceea ce a diminuat posibilitatea 
de livrare la termen a produselor 
contractate.

După cum am arătat mai înainte, 
aceste fenomene negative sint izolate 
și, de aceea, ele pot fi și trebuie să 
fie neintirzial înlăturate. In acest 
scop, cadrele de conducere din între
prinderile care mai au restanțe in 
expedierea către beneficiari a unor 
produse, ca și din centralele indus
triale de resort trebuie să aplice de 
urgență măsuri energice pentru re
medierea tuturor neajunsurilor ce au 
Împiedicat realizarea in termenul 
stabilit a tuturor pieselor, subansam- 
blelor și produselor finite. Tot atit 
de important este ca beneficiarii să 
utilizeze mai ferm pîrghia penalită
ților și despăgubirilor pentru a-i de
termina pe furnizori să ia măsuri 
pentru a fabrica și expedia la timp 
produsele ce fac obiectul contractu
lui economic.

Tntr-un articol apărut în urmă cu 
două luni in ziarul nostru se făceau 
citeva aprecieri critice cu privire la 

calitativ superior sarcinile de In
struire a militarilor**.

Gheorghc Bucurcscu, șef de brigadă 
Ia atelierul Auloulilare al „I.I.S. Au
tomatica**, scrie, la rindul său : 
„Prin aplicarea noii hotăriri be
neficiez dc un spor al alocației de 
470 lei. Alături de tovarășa mea de 
Viață și cei 10 copii, mulțumim din 
inimă partidului și conducerii de 
stat pentru grija cu care se ocupă 
de imbunătățirea condițiilor de via
ță a familiilor cu mulți copii. In 
calitatea mea de șef de brigadă voi 
depune- eforturi sporite in realiza
rea sarcinilor ce-mi revin și mă voi 
strădui ca din tinerii lucrători să 
iasă buni meseriași și cetățeni do 
nădejde ai patriei noastre socialis
te**.

Colectivul de muncitori, tehnici
eni și ingineri din Șantierul naval 
Constanța, care a primit cu o deo
sebită satisfacție recenta Hotărire iv 
Comitetului Executiv al C.C. 
P.C.R. și a Consiliului de Miniștri, 
arată intr-o telegramă : „Noi ve
dem in aceste măsuri transpunerea 
in viață a grijii deosebite pe care 
o poartă partidul și statul nostru, 
dumneavoastră personal, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, față de crește
rea bunăstării familiilor noastre, a 
fiecărui cetățean al patriei. Colecti
vul Șantierului naval Constanța, pe 
care dumneavoastră l-ați vizitat de 
curind, are imaginea vie a indicații
lor prețioase pe care le-am primit 
privind dezvoltarea șantierului, 
construcția navelor de mare tonaj 
și se angajează, sub conducerea or
ganizației de partid, sâ-și intensifi
ce efortul pentru îndeplinirea sar
cinilor de plan."

„Colectivul de mecanizatori, ingi
neri, tehnicieni și toți salariații din 
Stațiunea pentru mecanizarea agri
culturii Bărcănești, județul Prahova, 
— se spune intr-o altă telegramă — 
își exprimă profunda mulțumire și 
recunoștință față de Partidul Comu
nist Român, față de dumneavoastră 
personal, scumpe tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. pentru grija părintească 
pe care ne-o purtați nouă, oamenilor 
muncii de la orașe și sate. Dornici de 
a răspunde prin fapte acestei griji, ne 
angajăm să ne sporim eforturile in 
muncă pentru obținerea unor recolte 
tot mai bogate, spre a aduce modesta 
noastră contribuție la înfăptuirea po
liticii partidului, de construire a so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate in patria noastră. Ne exprimăm 
totodată deplina adeziune față de po
litica internă și externă a Partidului 
Comunist Român, care, în frunte 
cu dumneavoastră, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. ne conduce cu 
fermitate spre comunism.

Asemenea telegrame au mai sosit 
și din partea colectivelor de munci
tori. ingineri și tehnicieni de la 
Uzina de vagoane și de Ia Uzina dc 
strunguri din Arad, uzina „Indcpen- 
dența“-Sibiu. din partea salariaților 
întreprinderii miniere Căpeni, jude
țul Covasna, a Fabricii de osii și bo
ghiuri Balș. Fabricii de rulmenți Bir- 
lad, fabricii (le tricotaje „Zimbrul**- 
Suceava, întreprinderii „Electromu- 
reș*‘-Tg, Mureș, Unității de exploa
tare și industrializare a lemnului 
Cimpina, din partea oamenilor mun
cii din întreprinderile și instituțiile 
orașului Vinju Mare, județul Mehe
dinți, a colectivului S.M.A. Cuca, ju
dețul Galați, din partea unui grup de 
muncitori de la Secția de întreținere 
a Academiei de Studii Economice 
București, a elevului-sergent Udvar 
Eugen, din U.M. 01910. pă
rinte a doi copii, a muncitorului 
Ion Z. Angliei de Ia Fabrica de ce- 
luloză-hirtie Zărnești, părinte a 7 co
pii. ca și din partea altor cetățeni, 
colective de salariați din întreprin
deri și instituții, din toate județele 
țării.

stadiul acțiunii de încheiere a con
tractelor economice pentru al doilea 
semestru al acestui an și pentru anul 
viitor. Din datele de care dispunere, 
se desprinde o îmbunătățire a aspec
telor semnalate cu acel prilej. S-a 
întărit controlul atit al coordonatori
lor de balanțe, cit și al forurilor de 
resort al unităților beneficiare asupra 
modului in care s-au fundamentat 
cererile de materii prime și mate
riale pentru perioadele următoare, 
operîndu-se importante reduceri in 
consumurile comunicate inițial ca 
necesare. Se mai constată insă rămi- 
neri in urmă in contractarea anumi
tor produse de către unele între
prinderi cum sint Fabrica de cabluri 
și materiale electroizolante din 
București, întreprinderea mecani
că din Roman, uzina „Automeca- 
nica“ din Mediaș, Combinatul de 
îngrășăminte azotoase din Piatra 
Neamț, Fabrica de confecții din Vas
lui. în toate aceste cazuri se impune 
intervenția directă a centralelor in
dustriale și a altor foruri de ^resort 
pentru grăbirea acoperirii cu con
tracte a producției; de accelerarea 
acestui proces depinde constituirea 
in timp optim a portofoliului de co
menzi care sâ permită producătorilor 
nominalizarea planului de producție 
și stabilirea unui program de fabri
cație in măsură să asigure folosirea 
judicioasă a capacităților de produc
ție și a forței de muncă.

Este cit se poate de clar că răs
punderea in domeniul contractual, in 
aplicarea întocmai a legislației in vi
goare, in stabilirea unor relații con
tractuale bine fundamentate, ferme, 
revine in măsură covirșitoare centra
lelor industriale și întreprinderilor. 
Ele sint cele care, acționind in spi
ritul principiilor noi care reglemen
tează relațiile contractuale intre în
treprinderi, al indicațiilor date de 
conducerea de partid și de stat, au 
datoria de a se preocupa permanent 
de desfășurarea firească, normală a 
acestor relații, in scopul infăptuir.i 
integrale a sarcinilor ce le revin din 
planul dc dezvoltare al economiei na
ționale. Tn perioada care a mai ră
mas pină la sfirșitul anului trebuie 
adoptate măsuri menite să determine 
organizarea mai bună din punct de 
vedere tehnico-economic a activității 
productive, să asigure respectarea 
disciplinei contractuale și de plan 
din partea tuturor întreprinderilor și 
centralelor industriale.
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Fabrica de zahăr — o altă unitate 
a orașului

BUZĂU

plastice, materialele de construcții si produsele
industriei alimentare care se fabrică aici © Pro
ductia industrială a municipiului va fi în 1975
de peste două ori mai mare față de anul 1970

nu

Ștefan ZIDĂRIȚĂFotografii de Gh. Vintilă

un oraș
pe schele

Bulevardul Crîngului, cu numeroasele sale blocuri moderne

© Conectare puternică, plenară la magistrala in
dustrializării © In trecut exista doar o mică fabrică
de mezeluri; azi faima industrială a Buzăului o
dau produsele metalurgice, vagoanele, masele

© In industria orașului lucrează azi peste 33 000
de salariați, dintre care 25 000 sînt muncitori

entru Buzău, anul 
1965 are semnifica
ția începutului. A- 
tunci a suit orașul 
pe schele și timp de 

n-avea să mai 
lase mistria din mină. Era 
vremea cind începea să fie ra
cordat la magistrala indus
trializării — dovadă elocventă 
a preocupării consecvente a 
partidului de a repartiza rațio
nal forțele de producție pe 
întregul teritoriu al țării și 
de a ridica la o prosperă via
ță economică și socială toate 
orașele și localitățile noastre.

Să evocăm trei momente 
distincte din acel an.

Primul moment. Un maistru 
metalurg apărea la Buzău. Cu 
un sfert de veac în urmă îl 
cunoscusem la uzina „Republi
ca" din Capitală. Avea de pe 
atunci excelente calități de 
organizator. Ar fi putut con
duce o întreprindere, nu o sec
ție. Dar nu sosise ceasul. Mai 
lntii destinul său trebuia să se 
sincronizeze pînă la asemăna
re cu destinul unei întregi co
lectivități de constructori. 
Maistrul Leonida Caza cu 
dus in Moldova cu o echipă 
muncitori specializați și 
montat laminorul de țevi 
la Roman. Isprăvind treaba 
bine și-a făcut bagajele, co- 
borind spre Dunăre să lucreze 
la laminorul de tablă de la 
Galați. Și în '65 apărea la 
Buzău. Dincolo de calea ferată, 
in vecinătatea gării, se con
struia în ritm rapid o puterni
că platformă industrială cu 
trei mari întreprinderi, punînd 
o temelie solidă vieții econo
mice și sociale a municipiului 
de mai tirziu. Maistrul Leo
nida Cazacu era numit direc
tor al uzinei metalurgice care 
abia își înălța zidurile spre a- 
coperiș.

Al doilea moment. S-au suit 
toți șase in microbuzul care ii 
ducea spre șantier și cind s-au 
văzut laolaltă — doi munci
tori, doi tehnicieni și doi in
gineri — cel mai in virstă 
dintre ei, om in jur de 30 de 
ani, a deschis ședința.

Era ședința organizației de 

partid a Uzinei de sîrmă și 
produse din sirmă. O organi
zație din șase comuniști. Pes
te șase ani aveau să fie 
cinci sute de membri de 
partid. Pe vremea aceea nu 
aveau nici măcar sediu și ca 
să ciștige timp pentru munca 
pe șantier, țineau ședințele in 
microbuz, în ora petrecută pe 
drum. Oameni practici. Ni s-a 
relatat că problema recrutării 
tinerilor pentru calificare, pri
mii dintre cei ce urmau să pu
nă în funcțiune cele dinții ca
pacități ale uzinei, a fost dis
cutată și hotărită pe o stivă de 
elemente prefabricate din be
ton, direct pe șantier.

Nu, momentele acelea 
se uită ! Ele au călit oamenii, 
i-au făcut să se simtă răspun
zători și utili, le-au dat satis
facția de a fi lucrat la așeza
rea pietrei fundamentale pen
tru ridicarea economică și so
cială a orașului

s UR >

Era vremea cind pe străzile- 
Buzăului se putea citi anun
țul : „întreprinderea de con
strucții angajează urgent1*..., 
cind in oraș apăruseră mulți 
oameni in salopete ; cind tra
ficul de scrisori creștea cu ci- 
teva sute de la o lună la alta. 
Cei plecați în alte orașe, la 
lucru, scriau rudelor : „Oare 
nu e cazul să venim acasă ?“ 
Acasă însemna meleagul na
tal, orașul care în decursul 
întregii sale existențe nu pu
tuse să ofere cetățenilor săi 
decît puține locuri de muncă 
într-o foarte discutabilă „fa
brică** de mezeluri. „In orașul 
nostru de odinioară, singurul 
eveniment al anului era tîr- 
gul Drăgăicii, din iunie. Tirg 
de vite și de mărfuri, de 
scrînciob și de panoramă. 
După care veneau iară zile de 
lîncezeală și de cafenea. Viată 
de trei parale". (Atanase Ră- 
ducu, pensionar).

Nu, nici vremurile acelea nu 

se uită ! Ele au îmbătrînit o- 
mul înainte de soroc, de limi
tele biologice firești; pentru că, 
intr-un oraș de negustori de 
vinuri, de cereale și de vite, 
lipsa condițiilor pentru ca el 
să-și afirme aptitudinile, capa
citatea sa de muncă și care să-i 
asigure existența era eviden
tă pentru toată lumea.

Al treilea moment marchea
ză, la nivelul individului, pro
cesul normal al dezvoltării 
conștiinței Prin urmare me
rită o-.atenție aparte.

In cercul colegilor de școa
lă, vestea a fost privită ca o 
ciudățenie. Viorel Baston, 
proaspăt absolvent de liceu, 
fiu de intelectuali, se califică 
pentru a lucra ca muncitor la 
secția de electrozi a noii uzine 
metalurgice din oraș. “ 
său, 

Tatăl 
șef contabil, și-a mani

festat deschis rezerva. In loc 
ca băiatul lui să dea la facul
tate — „indiferent la care, nu
mai facultate să fie" — el se

Cea mai importantă întreprindere industrială a Buzăului : Uzina de sîrmă și produse din sîrmă

tace presator de electrozi de 
sudură ! Practic, n-avea nimic 
împotriva unei participări di
recte la munca productivă. El 
Insă, caro îmbătrlnea fără să 
fi văzut îndeaproape o uzină, 
poale și-l Imagina f»e băiat hft- 
tind strașnic la baros, ca în
tr-o primitivă florărie cil 
foaie. Asta era viziunea Iul, 
așa își reprezentn el muncito
rul. Insă Viorrl a stăruit în 
hotfirirea luată I „Nu 
de birou. îmi place 
practică. îmi place 
Și s-a dus la uzină.

Pentru orașe cu tradiție in
dustrială, cu familii constituite 
firesc din muncitori și intelec
tuali, asemenea lucruri 
neobservate. în astfel de
există de mult un climat pro
pice îndrumării tinerilor spre 
marea industrie. La Buzău, un 
asemenea climat nu exista. S-a 
închegat o dată cu construirea 
halelor Industriale din 
vitală a municipiului, 
după cum vom vedea, 
multor intelectuali — avocați, 
contabili, ofițeri etc., in func
ție sau la pensie — lucrează 
ca muncitori calificați, maiștri 
sau tehnicieni in unitățile din 
7.ona industrială.

1 iată orașul de ari, 
un oraș-șantier. Din 
orice parte l-ai pri
vi. vezi schele. Ai 
plăcuta senzație că 

verdele, albastrul și cărămiziul 
întreprinderilor din zona indus
trială se continuă pe fațadele 
blocurilor de locuințe din pe
rimetrul Crîngului, ca intr-o 
fericită armonie sau poate ca 
o mărturie a legăturii cauzale, 
determinante, dintre industria
lizarea orașului și dezvoltarea 
sa edilitară.

Trei kilometri de industrie, 
cu hale trase la sfoară dc-a 
lungul unei șosele asfaltate, 
punctată de cinci stații de au
tobuz. Cincinalul precedent a 
fost deosebit de fertil pentru 
întreaga țară — Buzăul sta 
mărturie. O uzină de sîrmă 
și produse din sirmă. care a- 
coperă mai mult de jumătate 

din nevoile țării și exportă 
în 14 țări, o fabrică de za
hăr, o fabrică de geamuri eu 
o producție din ce în ce mai 
diversificată. împreună cu ce
lelalte întreprinderi, ridicate 
în alte părți ale orașului, tot 
in anii socialismului — fabrica 
de mase plastice, uzina meca
nică, fabrica de prefabricate 
din beton etc. — zona indus
trială a adus de pe acum mu
nicipiul în rîndul orașelor cu 
o economie dezvoltată.

Ce a însemnat pe plan so
cial. pentru populația munici
piului, industria ridicată în 
cincinalul precedent ? A în
semnat crearea a încă 15 000 
noi locuri de muncă, numărul 
salariaților crescind la peste 
33 000. Dacă raportăm la în
treaga .populație a orașului, în

seamnă că aproape unul din 
doi locuitori este salariat. Două 
mii de salariați care făceau na
veta în afara județului lucrează 
acum în industria orașului. Ca 
urmare a creșterii numărului 
de salariați și a veniturilor din 
salarii, a sporit considerabil 
puterea de cumpărare a popu
lației municipiului ; concludent 
în acest sens este faptul că, 
față de 1965, volumul desfa
cerii mărfurilor cu amănuntul 
a fost, anul trecut, cu 40 la 
sută mai ridicat. Sînt cifre 
care nu mai au nevoie de co
mentariu. Doar de precizat, 
poate, că intr-un singur an — 
1970 — s-au vîndut la Buzău 
15 961 de frigidere, televizoa
re, aparate de radio, mașini de 
cusut, de spălat și de aragaz.

Nu mai căutați vechi adre
se in centrul orașului sau pe 
bulevardul Crîngului. Blocuri 
moderne au ridicat munici
piul pe verticală, in medie la 
patru și cinci nivele. Peste 
3 000 de apartamente, în numai 
cinci ani ! S-a construit, în 
mod practic, un nou centru e- 
dilitar-comercial ; bulevardul 
Crîngului, cu blocurile sale 
amplasate într-o zonă de ver
deață abundentă, are aerul 
Cișmigiului bucureștean... Alte 
blocuri de locuințe și obiective 
de interes social și cultural se 
află în plină construcție.

Sînt numai cîteva date din
tre cele ce exprimă, modifică
rile pe care dezvoltarea in
dustrială a Buzăului le-a de
terminat in structura popu
lației municipiului, in viața 
oamenilor de aici.

Și procesul regenerator al 
dezvoltării industriale continuă. 
Actualul cincinal rezervă mu- 

nkiplului un susținut ritm de 
construcție sub toate aspecte
le. Vor fi edificate , noi uni
tăți economice, Iar majoritatea 
celor existente vor fi mult dez
voltai?. Tn prelungirea zonei 
industrial'* nu și fost inălțați 
piloții viitoarei uzine de uti
laj terasier - rulouri compnc- 
toare autopropulsate, rulouri 
vibratoare, utilaje de plantat 
piloți ș.n. Pînă la toamnă, hala 
va fi acoperită. In efortul lor 
do n respecta termenele pla
nificate, constructorii grupu
lui de șantiere au luni un 
substanțial avans față do gra
fice, depășind planul lucrărilor 
de construcții-montaj cu 1,5 
milioane lei. Utilajul tehnolo
gic va fi aproape in exclusivi
tate fabricat în țară. A început 
do pe acum pregătirea munci
torilor care vor lucra la pri
mele capacități de producție 
ale acestei uzine. Totul de
curge metodic și temeinic.

Pentru a avea o imagine mai 
de profunzime asupra perspec
tivei, este îndeajuns să arătăm 
că in 1975, cind vom fi înche
iat cu succes și acest cinci
nal, industria municipiului 
Buzăi? va produce de pesto 
două ori mai mult decît în 
1970. Dezvoltarea industrială 
va determina tn continuare 
transformări substanțiale pe 
plan social. Va crește mai de
parte numărul salariaților ; re
țeaua învățămîntului profesio
nal și tehnic se va extinde. 
Adăugați la toate acestea cele 
6 000 de noi apartamente ce se 
vor construi în actualul cinci
nal din fonduri și cu credite 
acordate de stat și veți înțe
lege mai bine de ce locuitorii 
municipiului muncesc cu de
votament pentru înfăptuirea 
politicii partidului, privind cu 
încredere viitorul. O dovadă a 
perseverenței cu care înde
plinesc sarcinile ce le revin 
din planul de dezvoltare a e- 
conomiei naționale sînt reali
zările importante obținute în 
întrecerea socialistă pe prime
le

a început erați șase 
comuniști. Țineați 
ședințele în micro
buz. Acum cîți sîn- 
teti ?

Inginerul Eugen Sandu, se
cretarul comitetului de partid 
al Uzinei de sîrmă și produse 
din sîrmă, mărturisește că a- 
ceastă aducere aminte ii face 
plăcere. Este un moment cu 
adîncă semnificație în viața 
lui. Și adaugă : „Cîți sîntem ? 
Păi să adunăm de 6 ori cam 
90... Precis. 520. Comuniștii re
prezintă 30 la sută din efecti
vul uzinei. O forță

Cu numai cîțiva ani in urmă, 
mulți dintre cei ce lucrau în 
uzină erau muncitori din alte 
întreprinderi ale țării, aduși 
aici să imprime tinerei uni
tăți buzoiene viteza normală 
de înaintare, corespunzătoare 
ritmului nostru general. Acum 
lucrurile s-au inversat. Majo
ritatea absolută o formează 
localnicii. Atunci, organizația 
de partid dezbătea în principal 
probleme curente pentru mîi- 
ne ; acum dezbate chestiuni 
de anvergură și de durată — 
dezvoltarea conștiinței socialis
te a oamenilor, modernizarea 
producției, efectul factorilor 
psihologici asupra randamen
tului muncii individului etc.

Fostul maistru Leonida Ca
zacu este și azi director. Des
pre el, oamenii uzinei buzoiene 
vorbesc cu aceldași calde cu
vinte cu care vorbeau, în 
urmă cu 25 de ani, tovarășii 
săi de la „Republica". Spiritul 
muncitoresc nu se pierde.

Dar liceanul de ieri ? Viorel 
Baston este azi unul dintre 
cei mai cunoscuți fruntași în 
producție din uzină. Conduce 
o linie tehnologică de electrozi, 
este șef de echipă la 25 de 
ani. îl întreb : Azi ce părere 
mai are tata ? „A, pare să 
gîndească altfel. L-am adus să 
vadă uzina. Era satisfăcut". 
Dar dumneata ? „Credeam că 
se subînțelege".

Am privit lung la secretarul 
comitetului de partid, în bi
roul căruia avea loc această 
discuție. „Da — a ținut să ne 
spună și secretarul — tînărul 
acesta, primit in partid cu 
doi ani in urmă, e mindru de 
ceea ce face și 
Ies".

Păcat că nu 
virstă cu el au
Pentru că, în chiar dimineața 
aceleiași zile, în centrul orașu
lui, la mesele cofetăriei „Cri
nul alb” scoase pe trotuarul 
abia stropit, n-aveai cum să a- 
runci in sus o monedă ca să

din zona industriala

nu cadă pe podoaba capilară, 
dar fără suport, a unor „paște, 
murgule, iarbă verde". Stăteau 
cu nasul în cafele, ca fata le
neșă din poveste care privea 
noaptea în fintină să-și vadă 
viitorul și ursita. (Și tot nu 
le-a văzut, pînă ce n-a pus 
din nou mina pe sapă și pe 
furcă).

— Nu-i înțeleg, spune tînă
rul presator. Am și eu cunos
cuți care au dat admiterea la 
facultate de 4—5 ori, vorbesc 
fără exagerare, și stau acasă pe 
banii părinților. Pur și simplu 
nu-i înțeleg. Are deplină drep
tate secretarul general al parti
dului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, atunci cind spune 
să educăm astfel oamenii noș
tri ineît oricine să înțeleagă că 
nimeni nu poate trăi în so
cietatea noastră fără să par
ticipe la activitatea produc
tivă. Este singurul mod de a 
concepe existența noastră in 
socialism.

în adevăr, acesta este sin
gurul mod de viață. La 25 de 
ani ai săi, trefilatorul Ion Mo- 
raru, fiu de țăran cooperator 
din Racovițenii Buzăului, a cu
cerit de patru ori consecutiv 
(deci timp de patru ani) 
„Steaua de fruntaș în întrece
rea socialistă". Avea, prin ur
mare, 21 de ani cind făcea 
prima dovadă a personalității 
sale. Să fii, la 21 de ani, la 
egal cu vîrstnicii în arta me
seriei, nu-i ușor, dar este, fără 
îndoială, o posibilitate reală. 
Experiența nu ține numai de 
virstă, nu-i determinată nu
mai de ea, ci și de o anume 
viteză de înaintare în cîmpul 
cunoașterii. Și asemenea tineri 
muncitori avem o mulțime.

aflat mai tirziu că în 
mai lucrează alți 40 de

Am 
uzină ---- ---------- .
absolvenți de liceu — la ma
șini de trefilat, la presat, la 
mecanică și lăcătușerie. Alți 
70 urmează cursurile liceului 
seral. Din ceilalți o mie de ti
neri care se califică azi In zona 
industrială, puțini sînt de pe 
alte meleaguri. Acesta este 
tineretul nostru. Nu cei cîți— 
va care abia își tîrîie umbra 
de-a lungul trotuarelor. Cind 
a văzut „pe viu” ce înseamnă 
producția modernă — care se 
bazează nu atit pe efortul fi
zic, cît mai ales pe o partici
pare intelectuală — cind s-a 
convins că producția materială 
constituie o admirabilă bază 
pentru o specializare ulterioară 
în profesie, tineretul orașului 
și-a îndreptat privirile spre 
zona industrială.

Și poate cel mai important 
lucru dintre toate este prezen
ța, activă și tonică, în indus
tria orașului, a unui puternic 
detașament de 25 000 de mun
citori. Intr-un oraș care în 
trecut era complet lipsit de 
industrie, spiritul muncitoresc 
angajant a produs în anii so
cialismului o adevărată reacție 
în lanț. Munca pentru socie
tate a trecut pe prim plan. 
Esle și părerea unui bun cu
noscător localnic, profesoara 
Maria Diaconescu, secretar al 
comitetului municipal de par
tid : „Am participat pînă acum 
la cîteva dezbateri în organi
zațiile de bază din întreprin
deri, pe marginea amplului 
program de perfecționare a 
activității politico-ideologice și 
cultural-educative elaborat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Constat o deplină adeziune. 
Și ceea ce mă impresionează, 
ca localnic, este faptul că 
mulți cetățeni cer și în
deamnă la o mai concretă par
ticipare la munca productivă 
și la munca patriotică. Pentru 
orașul Buzău, lucrul acesta în
seamnă foarte mult. Am și 
deschis săptămîna trecută 
„Șantierul tineretului", unde 
amenajăm un loc de agrement 
cu parc și lac. încep în între
prinderi susținute acțiuni de 
gospodărire și înfrumusețare".

Este de înțeles, este pe 
deplin firesc. Cind te vezi în
conjurat de schele, cind ori
unde privești se construiește, 
nu poți fi indiferent. Doar de
plin angajat. Tocmai de aceea 
am și vorbit mai mult, în re
portajul de față, nu de arhi
tectura modernă a realizărilor 
pe plan industrial și edilitar, 
ci de cealaltă construcție, in
terioară și mai anevoioasă, 
dar de pe urma căreia ne ale
gem cu oameni minunați șl 
cu urmași de nădejde, care 
vor duce mai departe patria 
noastră socialistă pe drumul 
progresului și civilizației mo
derne.
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EXEMPLUL PERSONAL

AL COMUNISTULUI

MOBILIZEAZĂ, EDUCĂ
Propunindu-șl să analizeze in profunzime munca ideologică șl cul

tural -educațivă desfășurată de organizațiile de bază, in lumina progra
mului de acțiune adoptat de Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R., adu
nările de partid care au loc in aceste zile prilejuiesc, la scara întregii 
țări, o amplă dezbatere destinată evidențierii succeselor și experienței 
dobindite in activitatea de creștere a conștiinței celor ce muncesc, 
depistării căilor și mijloacelor menite a ridica pe o treaptă calitativ 
superioară marile xalcnțe ale vieții noastre spirituale. Publicăm, in 
continuare, însemnări de la adunări generale ale organizațiilor de partid.

Se poate spune că 1.R.V M. 
iu. întreprindere aflata de c 
ni intr-un continuu proces 
i-zvritare și modernizare. nu 
naște zi în care 

punderc.a, compe
tența și exigența 
colectivului 5,i 
tiu-și spună ru- 
vmluî. sâ nu con- 
t I v>»-> la ridica
re a p? trepte d n 
ce ia c? mai înal
te a întregii sale 
activități econo
mice. Este nu nu
mai principalul 
sens, ci poate si 
cîștigul cel mai 
însemnat al mun
cii politice, des
fășurate cu perso- 
\ rentă de orga
nizația de partid. 
Atit informarea 
biroului, 
discuțiile 
adunări 
care au luat in 
c-’zbclere activi- - 
tatea ideologică și 
educativă, au in
sistat îndelung asupra acestui capi
tol eS( nțial al activității organiza
ți. i. Meritul principal al adunării a 
constat insă in aceea eâ — evitind 
orie? tendință de automulțumire. in 
spiritul unei analize profunde, exi- 
t nte. combative — a pus accentul 
pe deficiențele care mai există, pe 
măsurile concrete ce trebuie luate 
pentru îmbunătățirea in continua
re a activității politice, incit a- 
c asta să poată deschide cimp și 
mai larg de manifestare inițiativei 
ți capacității creatoare a colecti
vului.

I
er.
c 
no

cauză, eficient, in numele colecti
vului — cu conducerea unității".

Inițiativă in antrenarea colecti
vului la conducerea producției, 
inițiativă in întărirea disciplinei,

trebare a constituit in fapt o ana
liză temeinică a modului in care se 
desfășoară munca politică și educa
tivă in întreprindere. A fost un 
timp cind gazeta de perete a fa
bricii era sulă la sută critică —a 
subliniat in cuvintul său lăcătușul 
Nicolae Săpun. De cind s-a atras 
atenția asupra acestui lucru in- 
tr-una dfn adunări — și pe bună 
dreptate, căci in fabrică sini des
tule realizări — s-a căzut in ex
trema cealaltă : nici cu lupa să te 
uiți și nu intilnești un articol critic. 
Avem o stație de radioamplificare, 
dar nu știu ce 
tru că mai mult

Măsurile de îmbunătățire

cultural-educative în dezbaterea
cit sl 

recent ?i 
general» 

m luat
adunărilor de partid

Pornind de la rolul do luptător 
d : avangarda al comunistului, de 
Ia înalta sa datorie de a fi un mo
del de inițiativă, un neobosit mi- 
l.'-ant împotriva vechiului — așa 
cum a arătat ea aiita putere de 
convingere in expunerea sa tova
rășul Nicolae Ceaușescu — mulți 
dintre cei care au luat cuvintul au 
subliniat necesitatea ridicării con
tinue a nivelului politico-ideologic 
al tuturor salariaților, pirghie de 
declanșare vastă a energiilor crea
toare ale colectivului. ..Nu mai 
este, cred, necesar să subliniem — 
a spus in adunare inginerul Dumi
tru Marcu, directorul întreprinde
rii — ce cadru larg de manifestare 
a inițiativei, dar în același timp 
și a democrației socialiste il repre
zintă, pentru mulți dintre munci
torii noștri, comitetul de direcție. 
Trebuie să recunoaștem insă că. 
fie din lipsă de spirit combativ, fie 
dintr-o necunoaștere profundă a 
problemelor, aportul unor reprezen
tanți ai muncitorilor în comitetul 
de direcție este incă necorespunză
tor. Iată de ce va trebui ca organi
zația de partid, împreună cu comi
tetul sindicatului, să se ocupe mai 
îndeaproape de pregătirea acestor 
oameni, care au înalta datorie să 
dialogheze viu, în cunoștință de

in perfecționarea întregii activi
tăți — această cerință a revenit 
mereu în cuvintul participanților. 
..întărirea disciplinei, a spiritului 
de răspundere trebuie să primeas
că un mai mare impuls din partea 
muncii politice — spunea in acest 
sens tehnicianul Florea Mezdrea. 
Biroul organizației de bază a con
statat, nu o dată, cu prilejul dife
ritelor analize, că in adunările 
sindicale se discută mult și tehni
cist despre problem.-le produc , < i, 
dar puțin despre educație. Or. 
ceste adunări trebuie sâ devmă o 
adevărată școală de formare a oa
menilor, in care rezultatele muncii 
să fie raportate la autorii lor. în 
spatele fiecărui succes sau insuc
ces al nostru se află oameni, și de 
educația lor trebuie să ne Ocupăm 
in .primul rind și in organizațiile 
de masă. Așadar, să cultivăm, prin 
toate formele muncii politice, ini
țiativa, răspunderea și, in același 
timp, să desfășurăm o muncă po
litică vie, sub semnul inițiativei11.

„Foarte des s-a vorbit despre a- 
tenția care trebuie acordata utiliză
rii unei alte pirghii in cultivarea 
spiritului de inițiativă, aceea a 
exemplului personal, a spus lăcă
tușul Vasile Dancu. In atelierul 
tractoare, unda lucrez, majoritatea 
muncitorilor sint tineri. Ce exem
plu poate constitui insă pentru ei 
șeful de echipă Ion Manolescu, 
care vine la serviciu mai tîrziu și 
pleacă mai devreme, care in timpul 
programului se ocupă mai mult de 
chestiuni personale ? Și mai de 
neînțeles este faptul că, deși aceste 
lucruri se cunosc, măsuri nu se 
iau. Atitudinea tolerantă, conce
siile sint cit se poate de dăună
toare".

Ce mijloace stau la îndemîna or
ganizației de partid pentru stimu
larea spiritului de inițiativă și răs
pundere ? Răspunsul la această in-

program are. pen- 
nu funcționează. Se 
vorbește despre 
reînființarea bri
găzii artistice, dar 
lucrurile merg a- 
n?vo:\.-. Iată cum. 
din lipsă de ini
țiativa. de perse
verență și inte
res, mijloace im
portante de edu
care sint, practic, 
irosite

Din dezbaterile 
adunării s-a des
prins necesitatea 
unei cotituri in 
activitatea orga
nizației de partid 
pe acest tărim, 
prin folosirea sis
tematică, eficien
tă a tuturor mij
loacelor muncii 
politice pentru 
promovarea largă 
in mase a ideolo
giei partidului, 

politicii sale marxist-ieniniște, 
acest aens a fost adoptat 
întreg ansamblu de măsuri con
crete. S-a desprins totodată hotă- 
rirea fermă a comuniștilor de la 
l.R.U.M.-Sibiu de a depune toate 
eforturile ca principala rezultantă 
a muncii politice să constea în im
primarea unui impuls sporit ini
țiativei, răspunderii și exigenței, 
rindul lor factori determinant 
creșterea eficienței economice, 
transpunerea in viață a hotăririlor 
partidului.

Sinaia. Cu telefericul spre cota 2 000
Foto : Gh. Vințilâ
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16,55 Deschiderea emisiunii. Cam
pionatele europene de atle
tism. Transmisiune directă 
de la Helsinki. Crainic co
mentator ; Cristian Țopescu.

ia.05 Căminul.
13,50 Lumea copiilor. „O plimba

re cu... surprize".
19,10 Tragerea Loto.
19,20 1001 de seri — emisiune pen

tru cei mici.
19,30 Telejurnalul de seară.
20,00 Cronica oolitică internă de 

Eugen Mândrie.
20,15 Cintece patriotice in inter

pretarea corului „Madrigal". 
Dirijor Marin Constantin.

20,25 Panoramic științific.
20,45 Reportaj TV : „Giurgiu ieri 

și azi". Emisiune de Maria 
I’reduț.

21,05 Film artistic : „Secretul cț- 
frului" — producție a studlou- 

cinematografie „Bucu-

Nicolae BRUJAN 
corespondentul „Scinleii

© Brigada diverse alerta
FAVORIT — 9,15; 11,30; 13,45; 16 
18,15; 20,30, FEROVIAR — 9; 11,15, 
13,30; 16; 18,30; 20,45, MELODIA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45, MO
DERN — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30, la grădină — 20.
© Simon Bolivar : PATRIA — 9; 
11.30; 14: 16,30; 19; 21,15, GRADINA 
FESTIVAL — 20,13.
• Direcția Berlin : FESTIVAL — 
8.30; 11; 13.R0; 16; 18,30; 20,45.
© Tick, Tick. Tick : SALA PALA
NULUI — 17,15 (seria de bilete — 

>9) — 20,15 (seria de bilete — 
=6). LUCEAFĂRUL — 9; 11,15;
30; 16; 18,30; 21. BUCUREȘTI - 
5; 11; 13,30; 16; 13,30: 21. GRA

DINA DOINA — 20.
© Omul orchestra : SCAI A — 9; 
11.15; 13,30; 16; 13,30; 21, GRADINA 
SELECT - 20,
• Detașamentul roșu de femei : 
PACEA — 15,45; 18; 20,13.
o Ceasornicul Universului ; Peș
tera ; Catalizatorii ; oamenii aces
tui pămînt ; Mlnltelinicus : TIM
PURI NOI — 9—21 în continuare.
• Floarea soarelui : CENTRAL — 
9.30; 12; 15; 17.30; 20,15, GR1VIȚA 
— 9,30; 12; 15,45; 18.15; 20,30, MIO
RIȚA — 10; 12,30; 15; 17,30; 20.

cinema
© Săptămina nebunilor : LUMINA
— 9,30—16 în continuare; 18,15; 
20,30, BUCEGI — 16; 18,15, TOMIS
— 9; 11,13; 13,30; 15.45; 18. la gră
dini — 20,15, AURORA — 9; 11,15; 
13.30; 15,45; 13, la grădină — 20,15, 
GRADINA PARCUL HERĂSTRĂU
— 20,15.
© Un loc pentru îndrăgostiți : 
CAPITOL — 9; II; 13; 15; 17: 19; 
21. la grădină — 20; 21,45, FLO- 
REASCA - 15.30; 18; 20,30,
o 11 cunoașteți pe Urban? : LIRA
— 15,30; 18. la grădină - 20.
© Capcana : COSMOS — 15,30; 18; 
20,15.
o Cortul roșu : POPULAR — 
15.30; 19. RAHOVA — 15.30; 19.
• Zoi ba grecul : CINEMATECA
(sala Union) — 10; 12,30; 15;
17,30; 20.
• Fetița mincinoasă ; Fata vîn- 
tulul : Voinicelul ; Zmeul ; Poves
tea lui Alioșa : DOINA 
11,30; 13.

Un înflăcărat
tribun comunist,
slujitor devotat

al clasei muncitoare
germane

22,25 Gala artiștilor francezi de la 
Circul Bouglione. Cu : Ju
liette Greco, Jean-Pierre 
Cassel. Catherine Deneuve, 
Jacques Duby, Isabelle Duby, 
Michel Piccoli, Marion Game, 
Claude Jade. Michel 
Royer, Puck Adams.

22,55 Telejurnalul de noapte.

o Teatrul „C. I. Nottara" (la Tea
trul de vară ,.23 August") : Sus pe 
acoperiș... în sac — 20.
© Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" (la Teatrul de vară 
„Herăstrău") : Fetele Didlnei — 20. 
o Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (grădina Boema) : Vox...
Boema — 20.
© Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : La izvoare de frumu
sețe — 17,30.
© Comitetul de cultură și artă al 
municipiului București (la rotonda 
scriitorilor din parcul Cișmigiu) : 
Spectacol de sunet șl lumină — 
20,15; 21.

© Sunetul muzicii : DOINA — 16; 
19,30.
© Ghici, cine vine la cină ? : 
UNIREA — 15,30; 18, la grădină
— 20.30.
© îndrăgostiți! : VIITORUL — 16; 
18; 20.
© Secretul planetei maimuțelor : 
EXCELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 16; 
13,15; 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 lui Timo : VITAN
— 16; 18.
© Vagabondul : GRĂDINA VITAN 
— 20.
© O floare și doi grădinari : VIC
TORIA — 9: 12,30: 16; 19.30. DRU
MUL SĂRII - 9.30; 16; 19,15,
MUNCA - 10; 15,30, 19.
9 Turnul de aramă : LAROMET 
— 16; 18; 20.
o Notre Dame de Paris : 
— 8,30—20 în continuare.
© întoarcerea Sfintului 
FLACĂRA — 16; 18; 20.
© Romco și Julieta : 
GREȘUL — 16; 19.
o Greșeala fatală : GIULEȘT1 
15,30; 17,45; 20, VOLGA 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.

DACIA

Analele istoriei mișcării revoluțio
nare germane și mondiale consem
nează la loc de cinste numele lui 
Karl Liebknecht, luptător neînfricat 
pentru cauza clasei muncitoare, unul 
din fondatorii Partidului Comunist 
din Germania, militant de frunte al 
mișcării muncitorești internaționale, 
de la a cărui naștere se împlinesc as
tăzi 100 de ani.

Născut in 
tr-o familie 
Liebknecht 
anii studenției la 
mului științific, afirmindu-se ca un 
tribun înflăcărat al intereselor vitale 
ale oamenilor muncii. Mișcarea mun
citorească și socialistă din Germania 
de la începutul secolului al XX-lea 
sint indisolubil legate de activitatea 
revoluționară a lui Karl Liebknecht, 
care s-a situat in fruntea aripii de 
stingă a partidului social-democrat, a 
acțiunilor desfășurate împotriva poli
ticii reacționare a ' ' ‘ ’
te. Lupta con
secventă împotri
va militarismului 
străbate ca un fir 
roșu intreaga sa 
activitate politică 
desfășurată in a- 
junul 
război 
El a 
conținutul și ca
racterul imperia
list al conflagra
ției mondiale și a 
fost singurul re
prezentant al __  _ _ . ____  .
go’-mane in Reichstag care, la 2 de
cembrie 1914, a votat împotriva cre
ditelor de război, dezaprobind poli
tica imperialistă a guvernului.

Infruntind teroarea și represiunile 
reacțiunii, Karl Liebknecht a 
continuat să lupte cu consecven
ță împotriva războiului dezlănțuit, 
a militat, alături de V. I. Lenin, 
pentru afirmarea solidarității inter
naționale, pentru unirea pe poziții 
revoluționare, a partidelor, grupărilor 
și elementelor de stingă din mișca
rea socialistă mondială.

După încheierea războiului, în con
dițiile ascuțirii la maxim a contra
dicțiilor din societatea germană, ale 
procesului de radicalizare politică 
a maselor largi, ale puternicei în- 
riuriri exercitate asupra luptei revo
luționare de pretutindeni de către Ma
rea Revoluție Socialistă din Octom
brie, mișcarea muncitorească din Ger
mania a luat un avint nemaiintilnit. 
Revoluția declanșată, in noiembrie 
1918, de muncitorii și marinarii din 
Kiel a cuprins cu repeziciune intrea
ga țara, a dus la înlăturarea monar
hiei iunchero-prusace. în focul aces
tor puternice confruntări de clasă, 
care au zdruncinat din temelii edifi
ciul capitalist, se simțea necesitatea 
stringentă a creării unui partid revo
luționar. care să conducă clasa mun
citoare la victorie. Eliberat din în
chisoare, in octombrie 1918, 
kneeht a participat activ la 
forțelor revoluționare, a fost 
dm promotorii înflăcărați ai 
nil Spartacus" — nucleul 
Partid Comunist din Germania.

Inspăimintale și derutate de puter
nica ridicare la luptă a maselor mun
citorești, forțele reacționare au dez
lănțuit o singeroasă teroare contrare
voluționară. La 15 ianuarie 1919, 
principalii conducători ai tinărului 
partid revoluționar, Karl Liebknecht ■ 
și Roza Luxemburg, au fost 
nați în mod bestial.

Figura luminoasă a acestui

orașul Leipzig, în
de revoluționari, Karl 

a aderat încă din 
ideile socialis-

claselor dominan-

tant revoluționar a rămas adine In
crustată in amintirea oamenilor mun
cii din lumea inlreagă. ..Numele Iul 
Karl Liebknecht — scria V'. I. Lenin 
— e bine cunoscut muncitorilor 
tuturor țărilor. Pretutindeni acest 
nume este simbolul conducătorului 
delotat intereselor proletariatului, 
simbolul devotamentului fața de re
voluția socialistă”.

In mișcarea muncitorească și so
cialistă din România, activitatea revo
luționară desfășurată de Karl Lieb
knecht a ’■ * *K "*
apreciată, 
turi 
liste 
cu interes 
a tinărului proletariat român, 
fund internaționalistă 
nutul și caracterul 
muncitorească din 
cat. in repetate 
protest împotriva 
lănțuite împotriva

primului 
mondial, 

demascat

social-democratiei

Lieb- 
unirea 

unul 
„Uniu- 

viitorului

asasi-'

Partidul a oferit scrii
torilor țării noastre — ro
mâni. maghiari, germani și 
de alte naționalități, deopo
trivă — o nouă ars poeti
că. In spiritul ci, scriitorii 
și-au recunoscut deschis, 
fără rețineri, apartenența 
de clasă, apartenența lor ia 
socialism și comunism. A- 
ceastâ angajare asumată 
in rr.od liber este cea care 
își impune astăzi exigențe
le. dind măsura muncii lor, 
e întregii lor activități crea
toare. Admirabila consecin
ță a realizării acestui crez 
artistic, a atitudinii partini
ce este caracterul popular 
sl literaturii noastre și le
gătura ei profundă cu rea
litatea, cu viața de zi cu 
zi a celor ce muncesc din 
România.

Cultura și literatura na
ționalității maghiare — 
parte integrantă a culturii 
socialiste unitare din Roma
nia — n-au avut nicicind un 
credit și un prestigiu mai 
binemeritate ca azi. atit in 
fața opiniei publice de >a 
noi. cit și peste hotare. And 
din urmă au fost și pen
tru literatura maghiară din 
România rodnici in ope
re de valoare ; cititorii 
au avut prilejul să îndră
gească o serie întreagă de 
romane, nuvele, volume de 
versuri și piese de teatru 
ce zugrăvesc cu forță artis
tică, sub semnul umanismu
lui socialist, trecutul de 
luptă al poporului, munca 
eroică a clasei muncitoare, 
marile succese ale construc
ției socialiste, bogatul uni
vers de sentimente și idei 
al reprezentanților acestei 
epoci. <‘Sâ notăm doar ciie- 
s a exemple, amintind de 
noile romane și nuvele ale 
lui Nagy Istvăn, Kovăcs 
Gyorgy, Meliusz Jozsef, 
Kacso Sandor, Suto Andris, 
Papp Ferenc. Pâskândi Ge- 
za, Bălint Tibor ; de noile 
volume de versuri ale lui 
Horvâth Imre, Szemler Fe
renc. Kânyâdi Sândor, Maj- 
tenyi Erik). Un sensibil ciș- 
tig pentru literatura națio
nalității maghiare s-a dove-

dit a fi și apariția unui în
treg șir de tinere talente, 
dintre care mulți au reușit 
să se impună cu adevărat, 
autori cafe, prin scrierile 
lor. au adus in viața noas
tră culturală o undă de 
prospe’ime, îndrăzneala 
căutărilor novatoare, o în
treagă gamă de forme de 
expresie deosebite, perso
nale. Dar toate acestea nu 
înseamnă că literatura noas
tră a atins nivelul cel mai 
înalt al posibilităților salo, 
mai concret spus, că actua
la literatură maghiară din 
România e in deplina 
consonanță cu exigențele 
epocii, cu realitatea noas
tră in continuă dezvolta
re și transformare revo
luționară. Expunerea tova
rășului Nicolae Ceaușescu 
ținută in fața activului de 
partid din domeniul ideo
logiei și al activității poli
tice și cultural-educative, 
expunere de vastă rezonan
ță in tot cuprinsul țării și 
de mare importanță princi
pială. ne-a atras atenția, 
printre altele, și asupra fap
tului că mulțumirea de sine 
poate diminua valoarea 
ideatică și artistică a crea
ției literare, ca și eficienta 
ei socială. Analiza vastă și 
profundă, raționamentele cu 
valoare directoare cuprinse 
in expunerea tovarășului 
Nicolae Ceausescu ii obligă 
pe toți cei ce sini lucrători 
pe acest tărim, luptători pe 
acest front, să-și treacă in 
revistă realizările, fiecare in 
domeniul lui de activitate, 
dar și lipsurile existente in 
munca lor și, in anumite 
cazuri, gravele omisiuni sau 
erori săvirșite.

Referindu-ne la rolul re
vistelor literare, trebuie să 
precizăm că ele au un pro
gram socialist De aceea, 
nici o revistă nu poate în
cheia vreun armistițiu — 
sub pretextul îmbogățirii 
vieții literare — cu estetica 
idealista, cu teorii artistice 
formaliste. Asta înseamnă, 
nici mai mult, nici mai pu
țin, că in revistele noastre 
nu putem deschide cale li-

beră
artei ___ __ ___ , __
cepțiilor snobe, cinice și ni
hiliste. Trebuie să ne mo
bilizăm spiritul critic, con- 
centrindu-1 in practică mult 
mai metodic decit pină 
acum, împotriva tuturor a- 
cestor tendințe, împotriva 
oricărei influențe a ideolo

burghez,estetismului „ ... 
ca scop în sine, con-

racteristice ale epocii de 
pe pozițiile ideologiei revo
luționare a clasei munci
toare. de pe pozițiile mate
rialismului dialectic și isto
ric. singura concepție știin
țifică despre lume ; in
tr-un cuvint, de pe pozițiile 
partidului nostru comunist. 
Această concepție trebuie să

du-ne in sfera de atracție 
a unui umanism superior, 
de cea mai pură ținută 
morală și convingere revo
luționară Trebuie să îm- 
pămîntenim deci in revis
tele Uniunii Scriitorilor un 
spirit viu și principial, care 
să facă și mai cadent in 
ochii opiniei publice că in

vie a literaturii vii, atunci 
e de la sine înțeles că fie
cărui redactor si critic ii 
revine o serioasă răspun
dere pentru universul spi
ritual al literaturii noas
tre. pentru conținutul de 
idei, sentimente și fapte 
ale literaturii noastre, pen
tru stilul ei frumos și lim-

A

întărirea continuă a frăției dintre

poporul român și naționalitățile conlocuitoare

ȚEL MAJOR,
V

TEMA FUNDAMENTALĂ

A ARTEI NOASTRE
giei burgheze. După cum 
s-a exprimat secretarul ge
neral ai partidului nostru : 
„Critica literar-artistică tre
buie să fie critică comunis
tă, gazetele și revistele lite
rare trebuie să fie in între
gime comuniste".

Ce Înseamnă o revistă pe 
de-a întregul comunistă ? 
Afirmarea deschisă a parti
nității comuniste, principia
litate consecventă, necesi
tatea de a privi viața, reali
tatea socială, conflictele ca-

asigure unitatea literaturii 
noastre, după această con
cepție asupra vieții și socie
tății trebuie să se ghideze și 
publicațiile noastre be
letristice. Numai in felul 
acesta revistele noastre pot 
deveni adevărate tribune in 
slujba clasei muncitoare.

Literatura socialistă are 
la temelie cea mai înain
tată ideologie a epocii noas
tre și, tocmai de aceea, a- 
ceastă literatură nu poale 
fi practicată decit inscriin-

literatura noastră, înarmată 
cu o ideologie deplin uni
tară care mai cu seamă de 
la Congresul al X-lea în
coace. s-a ridicat la un ni
vel remarcabil, nu pot 
avea drept la existență jo
cul formalist, alinierea la 
diverse mode și modele 
străine concepției noastre, 
preocuparea de a epata cu 
orice preț, de a oferi spec
tacole gratuite.

Dacă e adevărat că pre
sa literară este conștiința

pede. Cu deplina conștiință 
a acestei responsabilități — 
Întărind continuu colabo
rarea dintre revistele noas
tre literate de limbă ro
mână, maghiară, germană 
— trebuie să ne străduim 
pentru instaurarea unui 
climat literar în care fie
care talent șă-și dea în
treaga măsură a posibilită
ților sale, intelegind eă & 
scrie înseamnă a-ți servi 
poporul, că nu se poate crea 
ceva durabil decit de pe

poziția angajării civice, a 
interesului viu față de so
cietate. a umanismului so
cialist. Fără sensibilitate la 
conflictele sociale, fără re
ceptivitate față de elemen
tul nou, revoluționar, oco
lind problematica morală 
și filozofică a constructori
lor socialismului, nu poate 
lua naștere nici o valoare 
estetică adevărată.

Evidențierea exigențelor 
noastre nu înseamnă citași 
de puțin exclusivism anii- 
literar, nici un fel de ten
dință de sărăcire și unifor
mizare. Nu închidem por
țile, după cum nu le-am 
închis nici pină acum, in 
fața experimentelor artis
tice, eforturilor in ceea ce 
privește stilul și scriitura, 
atita vreme cit ele se afir
mă sub semnul concepției 
marxist-leniniste 
lume, dacă sint 
slujba progresului omenirii, 
a înnobilării morale a 
mului.

Secretarul general nl 
partidului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. a expri
mat credința noastră de 
nezdruncinat, a tuturor, in 
propunerile sale unanim 
acceptate: „în procesul con
struirii societății socialiste 
multilateral dezvoltate este 
necesar să se acționeze in 
continuare pentru cimen
tarea și mai puternică a 
unității și frăției dintre oa
menii muncii români, ma
ghiari, germani, sîrbi și de 
alte naționalități care, ani
mați de aceleași interese 
și aspirații, realizează lao
laltă toate valorile mate
riale și spirituale ale țării, 
participă cu însuflețire la 
lupta pqntru propășirea 
patriei comune — Republi
ca Socialistă România".

Ca scriitori, avem datoria 
sacră de a sluji cu mij
loacele noastre specifice 
cauza frăției dintre poporul 
român și naționalitățile 
conlocuitoare. Această da
torie nu se poate separa

despre 
puse in

o-

scrii-de crezul nostru de 
tori angajați ; e porunca 
convingerilor noastre, a 
conștiinței noastre de oa
meni de cultură. Un e- 
xemplu viu al uneia din
tre istoricele victorii ale 
consecventei politici na
ționale marxist-leniniste a 
partidului nostru il consti
tuie deplina egalitate in 
drepturi a tuturor oameni
lor muncii pe tărim eco
nomic, politic, social și spi
ritual. Scriitorii maghiari 
din România. împreună eu 
intreaga populație maghia
ră din țara noastră,
își exprimă recunoștința
față de Comitetul Centrul
al Partidului Comunist
Român, față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu perso
nal, pentru grija înțeleap
tă și plină de dragoste cu 
care contribuie, zi de zi. 
la întărirea și adincirea 
adevăratei prietenii și în
frățiri dintre poporul ro
mân .și naționalitățile con
locuitoare. Această poli
tică de partid și de stat 
care asigură și perma
nenta îmbogățire a vieții 
culturale maghiare din Ro
mânia ne îndeamnă și ne 
obligă să creăm opere ca
pabile să slujească și mai 
eficient minunata cauză a 
Partidului Comunist Ro
mân, edificarea societății 
socialiste multilateral dez
voltate In patria noastră 
comună, Republica Socia
listă România. Noi, scrii
torii și redactorii maghiari 
din România, în unitate 
frățească cu colegii noștri 
de breaslă români, știm că 
avem a sluji un singur 
crez, un crez comun, de a 
ne strădui și în viitor ea, 
prin munca noastră, mer- 
gind pe drumul stabilit de 
Congresul al X-lea al parti
dului, să slujim cu și mai 
multă eficiență clasa mun
citoare, întregul nostru po
por muncitor.

fosl bine cunoscută șl 
__ El a întreținut legă- 
cu fruntașii mișcării socia- 
din țara noastră, a urmărit 

procesul de maturizare 
Pro- 

prin conți- 
său, mișcarea 

România și-a ridi- 
rinduri, glasul de 
represiunilor dez 
acestui fiu credin
cios al poporului 
german. Mișcarea 
muncitorească și 
socialistă din Ro
mânia a condam
nat cu asprime a- 
sasinarea mișe- 
lească a conducă
torilor de frunte 
ai Partidului Co
munist din Ger
mania. într-un ar
ticol special, zia
rul „Socialismul" 
scria : „Telegra

ful ne-a adus vestea despre asasina
rea lui Liebknecht și a Rozei Luxem
burg. Dar sămința de intransigență 
pe care au semănat-o Liebknecht și 
Luxemburg in muncitorimea germa
na, căldura idealului care i-a însufle
țit, își vor continua opera și dincolo 
de morminl".

Infruntind teroarea șl represiunile 
dezlănțuite de clasele dominante, 
Partidul Comunist din Germania s-a 
situat 
luptei 
liste, 
celor 
rarea 
niștii, ___  __  ___
cruntă, au militat cu eroism împotri
va fascismului, pentru libertatea și 
salvgardarea intereselor vitale ale 
poporului german. Lupta lor plină de 
abnegație s-a bucurat de solidarita
tea activă a proletariatului din Ro
mânia, a Partidului Comunist Român, 
care au organizat numeroase acțiuni 
pentru apărarea vieții lui Ernst 
Thălmann și a altor militanți comu
niști.

La împlinirea unul secol de la naș
terea lui Karl Liebknecht, lumea 
oferă imaginea unor profunde 
schimbări in viața social-economicâ ' 
și politică a popoarelor. Victo
ria socialismului in 14 țări, dez
voltarea mișcării comuniste mon
diale, creșterea rolului clasei mun
citoare in toate marile procese ale 
contemporaneității, avintul mișcări
lor democratice și revoluționare, 
influența puternică exercitată în 
întreaga lume de ideile marxism- 
leninismului demonstrează viabili
tatea istorică a idealului pentru 
care s-au jertfit cei mai buni fii ai 
clasei muncitoare din intreaga lu
me, printre care și Karl Liebknecht.

Lupta eroică desfășurată timp de 
decenii de clasa muncitoare germa
nă își găsește întruchiparea astăzi in 
Republica Democrată Germană — 
primul stat al muncitorilor și țăra
nilor din istoria Germaniei. Sub con
ducerea P.S.U.G., oamenii muncii 
din R.D.G. obțin succese remarcabile 
in edificarea noii orînduiri, în 
dezvoltarea continuă a industriei 
si agriculturii. științei și cul
turii, in ridicarea bunăstării materia
le. Poporul român urmărește cu viu 
interes vasta activitate constructivă . 
poporului R. D. Germane, se bucură 
sincer de realizările de seamă ale a- 
cestuia in toate compartimentele vie
ții sociale. Comuniștii români mani
festă, de asemenea, o caldă simpatie 
și solidaritate frățească față de lupta 
comuniștilor din Republica Federală 
a Germaniei pentru apărarea intere
selor vitale ale oamenilor muncii din 
această țară.

Numele lui Karl Liebknecht — tri
bun înflăcărat al luptei revoluționa
re — va rămîne pentru totdeauna 
înscris in marea cronică a luptelor 
proletariatului de pretutindeni, con
stituind un strălucit exemplu de ab
negație și sacrificiu pentru victoria 
clasei muncitoare.

in continuare in avangarda 
împotriva exploatării capita- 
pentru eliberarea socială a 
ce muncesc. După instau- 
dictaturii hitleristc, comu- 

înfruntind prigoana cea mai

Conf. dr. Traian CARACIUC

Centenarul
unor scoli
botoșenene

La 5 septembrie, școlile ge
nerale din Văculești și Sauceni- 
ța, din județul Botoșani, își vor 
sărbători împlinirea a 100 de ani 
de la înființare.

Cu acest prilej, colectivele de 
cadre didactice și elevi ale ce
lor două școli centenare invită 
la festivitate, pentru ziua de 5 
septembrie, pe cei care au fost 
profesori, învățători sau elevi la 
Văculești șl Saucenița.

HAJDU Gyozo
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FAPTUL 
DIVERS

' Oamenii I
au salvat 
recolta

| O ploaie cu fulgere șl tunete I 

comunei Biiguoanl (Neamț). în *
I| observat că de pe una din tar- I 

laie urcau spre înaltul cerului ’ 
! Rmbi d ■ foc. Un fulger nimerise > 
I o șiră maro de griu. Imediat a I 
! fost dată alarma și. in scurtă | 
I treme, la fața locului au sosit 

numeroși țărani cooperatori im- I 
preună cu pompierii voluntari. I 
Cu mic. eu marc, toa’â suflarea • 
comunei a 'arii >:i salveze avu- t 
tul cooperativei. Fină la sosirea I 
pompierilor militari, incendiul | 
fusese localizat. Prin curajul 
lor. sătenii au salvat astfel de la I 
furia flăcărilor mai mult de 59 I 
tone de griu. •

Cu cărțile
pe masa

Gestionar la librăria din comu- I 
na Crimpoaia (Olt). Florca Doi- I 
can. in virstă de 26 de ani, era 1 
îndrăgostit de cărți. Nu insă de | 
cele din librărie, ci de altele — I 
de joc. Iși invita zilnic citiră • 
prieteni la librărie și împreună i 
încinpeau cite un pocher prelun- I 
pit pînă in zori. Așa au stat lu- | 
crurile din iunie 1970 și pină de 
curînd cind, făcindu-se un inven- I 
tar. in gestiunea lui F. D. s-a | 
constatat că acesta nu prea area ’ 
...noroc la cărți. Pentru a-și a- I 
copcri datoriile de ..onoare", de- I 
lapidase peste 70 000 de Ici din I 
banii magazinului. Prins în „ca- i 
cialma“, de către organele de | 
control, va trebui acum să achi- | 
te întreaga sumă sustrasă și. in 
plus, să suporte toate consecin- I 
țele ce derivă dintr-o altă carte I 
— Codul penal. '

Bucurie 
pentru 
vînători
O veste bună pentru vînători I 

Continuând acțiunea de repopu- I 
lare a pădurilor cu vinat • 
prețios. Asociația generală a vi- i 
nătbrilor și pescarilor sportivi a I 
pregătit lansarea din voliere a | 
unui număr cie 70 000 de fazani. . 
obținuți in crescătoriile special I 
amenajate. 30 600 dintre aceștia I 
și-âu luat deja zborul spre te- * 
renurile de vinat oare. Acțiunea. I 
începută in 1968, cind s-a lansat I 
un prim lot de 14 500 păsări 1 
(comparați cifrele), face in pre- I 
zent ca acest soi de vinat să se I 
găsească pe 340 fonduri de vină- l 
toare, situate in 36 de județe ale > 
țării. în așteptarea deschiderii ! 
sezonului cinegetic, vinătorii pot | 
să facă de pe acum pregătirile.

O faptă 
reprobabilă

După ce a consumat timp de I 
aproape cinci orc diverse bău- | 
tun la restaurantul din comuna 
Pătirlagele (Buzău) — Constan- I 
tin Bărbulescu. șofer pe auto- | 
basculanta 31-BZ-885, proprieta- • 
tea autobazei din Pătirlagele. a | 
pornit cu mașina spre casă, in j 
satul Valea Vie''. Aici, încercind | 
să întoarcă mașina, a accidentat . 
grav pe'Mihai Bănică. împreună I 
cu doi prieteni de chef care-l | 
însoțeau a tras la o parte victi
ma, a făcut loc de întors și a I 
plecat mai departe. Apoi a par- I 

• cat mașina nu la autobază, ci la • 
j prietenii din sat și a plecat — ca i 

și cum nimic nu s-ar fi intimplat I 
— la... bal. Rămasă în drum, vie- | 
tima a decedat după o oră. Cer
cetările întreprinse de organele I 
de resort au dus curind la desco- I 
perirea făptașului. Se afla in 1 
continuare la bal unde petrecea I 
fără să-i pese. O dovadă de I 
rară neomenie, de crasă ires- | 
ponsabilitate care, credem, va . 
fi sancționată ca atare.

Oul... 
discordiei

Dacă istoria cunoaște un măr • 
al discordiei, de ce nu ar avea și ■ 
un ou cu „calități-4 similare, I 
s-au gindit. probabil, cei din co- | 
muna Seini (Maramureș). De la 
intenție la realizare nu era decit I 
un pas. Iată ..istoria44 oului dis- | 
cordiei : mergind spre casă, 1 lo
rica Ardelean, de 15 ani. a vă- I 
zut lingă gardul vecinei. Maria I 
Bondre. un ou de rață. L-a ridi- » 
cat ?i l-a dus acasă. Emilia Goze. i 
o altă vecină, i-a relatat faptul I 
Măriei Bondre. Aceasta s-a dus | 
la casa Măriei Ardelean, mama 
fetei care luase oul, ca să-1 ceară I 
înapoi. Discuțiile s-au aprins. în I 
dispută a intrat și Mihai Arde
lean, care a lovit-o pe Maria I 
Bondre. Scena a fost văzută de [ 
vecinul Gavril Ardelean și de I 
doi copii ai acestuia. O vreme, i 
alaiul vecinilor a fost văzut pe I 
la comisia de judecată a const- | 
liului popular comunal. întrucît 
împăcarea nu a intervenit, im- I 
pricinații s-au adresat judecăto- I 
riei din Bait Mare. Nu găsesc cei 
in cauza că e cam mult zgomot j 
pentru o problemă simplă ca... I 
oul lui Columb ? I

Rubrică redactată de : I
Gheorghe DAVID l
Gheorghe POPESCU i

cu sprijinul corespondenților I 
„Scînteii".

întilnirea tovarășului Constantin Dragau
cu tovarășul Roberto Scalabrin

ui Constantin Dră
ru al ComiU’lului Executiv :
.1 r c.R.. pam-si -c ■ tafr al < '■>

județean Br,inov al P.C R
I ru tne.irășu 1 Roberta Si
pmbru .4 Dlrcețitmii Far li

Snc:iali«t Italiani al Unită’?
prim- scerviiar al Comite

tului regional Veneto al P.S.I.U P„ 
care isi petrece • onccdiul de odihr.u 
Jn (ara noastră.

în cadrul discuției tovărășești can 
a avut lor cu ace.-i prilej .‘-au fă
cut infnrmftn reciproce privind acti
vitatea și preocupările celor două 
partide.

Cronica zilei
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Sociali <«> Romania, Corneliu 
Mănescu. a primit o telegramă din 
partea ministrului afacerilor externe 
al Republicii Populare Polone, St - 
fan Jcdrych.nvski. in Cure sint ex
primate mulțumiri pentru felicitările 
și urările transmise cu ocazia celei 
de-a XXVII-a aniversări a Renaș
terii Poloniei.

s. ' ” •. ■■ - u ,
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Campionate!© europene 
de aiîetism

o Record mondial la aruncarea discului (feminin)

• Cornelia Popescu, medalie de argint

Prima finală a după-amiezii de ieri 
a adus la start pe una din eroinele 
■Tocurilor Olimpice din 1968, franțu
zoaica Colette Besson. Era finala 
probei la 400 metri plat iar specta
torii iși arătau preferințele pentru 
campioana olimpică. Și. intr-adevăr, 
Colette Besson ne-a cauzat iarăși o 
surpriză cla§’ndu-se insă pe... penul
timul loc ! Alergarea a tost dom’na- 
tâ de la un capăt la altul de Impe
tuoasa sportivă din R. D. Germană 
Seidler. care a ciștigat titlul de cam
pioană cu timpul de 52.1 sec. (record 
R.D.G.). Dar, puțin mai târziu, fran
cezii aveau. totuși, să cucerească 
prima lor medalie de aur prin .lean 
Claude Nallet in alergarea de 400 m 
garduri (49,2 sec).

Atenția spectatorilor s-a concentrat 
apoi spre proba feminină de arun
carea discului care reunea pe cele 
mai bune specialiste, nu numai din 
Europa ci și din lume. Din finală 
lipseau insă două concurente renumi
te. campioana olimpică Lia Manoliu 
și aruncătoarea din R. D. Germană. 
Karin Illgen, eliminate in prelimi
narii datorită neindeplinirii baremu
lui. Astfel, rămăseseră in întrecere 
numai două românce. Menis și Cata
ramă, și două sportive din R.D.G.. in 
timp ce „echipa” sovietică ataca me- 
daiiile in formație completă, cu trei 
aruncătoare. Dintre acestea din 
urmă s-a ales, de altfel, și noua cam
pioană a Europei, in persoana Fainei 
Melnik, cu o aruncare (ultima !) ce 
reprezintă un nou record mondial : 
64,22 m ! Singura care s-a menținut 
aproape de caniDioană a fost exrc- 
cordmana mondială, vest-germana 
Liesel Westermann (61,68 m).
Locul al treilea a fost ocupat de 
a‘ ’ ta sovietică Ludmila Muravieva 
59.48 m. Reprezentanta noastră Ar
gentina Menis s-a clasat pe locul al 
patrulea cu un rezultat de 59,04 m. 
înaintea campioanei europene de la 
Atena, Tamara Danilova (U.R.S.S J 
58.28 m. Cealaltă discobolă româncă. 
Olimpia Cataramă, a ocupai locul al 
șaselea cu 57,22 m.

Proba masculină de 800 m a pri
lejuit o luptă foarte strînSă intre c i 
doi favoriti : sovieticul Evgheni Ar- 
zanov, neînvins in ultimele două se
zoane pe această distanță, și Dieter 
Fromm (R.D.G.). campionul probei la 
ultimele două ediții ale „europene
lor44. Victoria a revenit atletului so
vietic cu un timp foarte bun 
l’45”o/I0, nou record al campionate
lor, cea mai bună performanță euro
peană a anului. Dieter Fromm a ocu
pat locul al doilea, cu timpul de 
1’46”.

Aceeași probă rezervată fetelor a 
fost cișligată de atleta iugoslavă Vern 
Nikolici. cu un rezultat excelent : 
2’00”. record al campionatelor euro
pene, record iugoslav (a doua per

formanță mondială oficială a tuturor 
timpurilor). Medaliile de argint și dc 
bronz au revenit alergătoarelor en
gleze Patricia Lowe. 2T”7/10 și Rose
marie Stirling, 2’2”l/10.

Și acum — citeva cuvinte despre 
o altă probă feminină, la care parti
cipă o atletă româncă. După ce in 
cursul dimineții ciștigasc prima serie 
la 100 m.g., cu timpul de 13”5/10, Va
leria Bufanu a ocupat locul al doi
lea intr-una dintre semifinale, califi- 
cindu-se astfel pentru finala de azi. 
Iată cele opi finaliste : Balzer 
(R.D.G.) 13”2/10, Bufanu 13”3 10, No
wak (Polonia) 13”5/10, Antenen (El
veția) 13”5 10 (din prima semifinală) 
și Erhardt (R.D.G.) 13'T/10 (record al 
campionatelor europene). Slraszinska 
(Polonia) 13”4/10. Sukniewicz (Polo
nia) 13’’4/10 și Poluboiarova (U.R.S.S.) 
13”6/10 (din semifinala a doua).

Seara tirziu s-a încheiat și proba 
feminină de săritură in înălțime. A 
cucerit titlul european austriaca 
Ilona Gusenbauer cu 1.87 m. după 
care a ratat trecerea ștachetei la 
1.92 m. Cu 1.85 metri s-au clasat 
pe locurile următoare, la egalitate, 
Cornelia Popescu (România) și Bar
bara lonkpen (Anglia). Ambele au 
primit medalii de argint.
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„Raliul Dunării11
ostâ-seară pe teritoriul 

țării noastre

Porniți aseară din fața halei cen
trale a Vionei, automobiliștii partici
pant la „Raliul Dunării" — ELAN 
se vor afla în cursul zilei de astăzi 
pe teritoriul Iugoslaviei, urmind ca 
seara tirziu. in jurul orei 22, primul 
echipaj, din cele 57 care au luat star
tul, să intre in (ara noastră prin 
punctul ele frontieră Stamora Mora- 
vija. Automobiliștii — din Austria, 
Danemarca, Elveția, R.F.G. Italia, 
Polonia, România (reprezentind aso
ciații și cluburi sportive, cunoscute 
uzine de automobile sau de echipa
ment automobilistic) — vor avea de 
parcurs pe teritoriul României mai 
bine de 1 500 km. de fapt partea cea 
mai dificilă a competiției. In opt 
zone, ei vor susține tot atitea probe 
speciale de departajare (viteză in 
coasta) ce vor solicita atât rezistența 
și calitățile tehnice ale mașinilor cit 
și indeminarea piloților.

La numai două ore după miezul 
nopții de vineri spre simbătă și apoi 
simbâlă, pină seara, se vor disputa 
probele speciale in următoarea ordi
ne . Sugag Lotru (2,29). Podul Dîm
boviței (8.17). Rișnov (9,01), Praid (13), 
Toplița (14.30), Cheile Bicazului 
(16.25). Praid (17,24), Poiana Bra
șov (20).

„Raliul Dunării" — acum la a opta 
ediție pe teritoriul României — este 
organizat de Automobil Clubul Ro
mân și clubul similar austriac 
(O.A.S.C.).

SCURTE ȘTIRI
TENIS : Echipa română 

a pleca! la Sao Paulo
Echipa de tenis a României, alcă

tuită din Ilie Năstasc, Ion Țiriac, Pe
tre Mărmurcanu și Sever Dron, în
soțită de căpitanul nejucător Ștefan 

. Georgescu, a părăsit ieri Capitala, cu 
destinația Sao Pav.lo, unde la sfârși
tul săplăminii viitoare va intîlni 
echipa Braziliei in finala inlcrzone a 
Cupei Davis.

Folbal
DISPUTAT LA GDANSK. ME

CIUL DINTRE ECHIPELE POLO
NIEI ȘI U.R.S.S. s-a terminat la e- 
gâlitate : 1—1 (1—0). Cele două go
luri au fost înscrise de Wilem și Ko
lotov.

SELECȚIONATA UNGARIEI A 
SUSȚINUT LA BUDAPESTA un 
meci de pregătire in compania echi
pei sovietice Dinamo Minsk. Fotba
liștii maghiari au obținut victoria cu 
scorul de 10—2 (6—2). Au marcat 
pentru gazde Fazekas (3). Dunai II

(2). Bene (2). Vidats, Zambo și I. Ju- 
hasz. Punctele oaspeților au fost în
scrise de Malafeev .și Iurghileviț.

LA BURGAS A AVUT LOC IN- 
IILMREA DE HANDBAL DINTRE 
SELECȚIONATELE ROMÂNIEI ȘI 
BULGARIEI. După cum transmite 
comentatorul sportiv al agenției 
B.T.A., handbaliștii români au desfă
șurat un joc excelent, la capătul că
ruia au obținut victoria cu scorul de 
17—13 (11—6). Cele mai multe puncte 
(4) le-au marcat Birtolom din echipa 
română și Anghelov din formația 
bulgară.

CANOTAJ ACADEMIC: 
întrecerile europene

A 18-a ediție a campionatelor eu
ropene feminine de canotaj academic 
a început ieri pe lacul Bagșvaerd din 
apropiere de Copenhaga cu întreceri
le de calificare, în care reprezentan
tele României au reușit să ocupe lo
cul intii la patru plus unu visle — 
4’07” 54/100, la patru plus unu rame 
— 3’53” 32/100 și schif simplu prin 
Gabriela Toader — 4'48” 63/100.

Joi s-a înapoiat In Capitală dele
gația economică condusă de Nicolae 
Nicolae, prim-adjunct al ministrului 
comerțului exterior, care a făcui o 
vizită in India și Pakistan, unde a 
piiriat convorbiri eu privire la dez
voltarea relațiilor economice dintre 
România șî aceste țări.

Printre persoanele prezente la so
siri’ pe aeroportul Otopeni se aflau 
și S. Than, ambasadorul Indici, și Ra- 
ziur Rahman Noore, ambasadorul 
Pakistanului la București.

★
O delegație dc specialiști din agri

cultură, condusă dc Nicolae Ștefan, 
adjunct al ministrului agriculturii, 
industriei alimentare, silviculturii si 
apelor, a plecat joi la amiază la Mos
cova pentru a face o vizită dc docu
mentare in Uniunea Sovietică, in 
domeniul producerii semințelor și 
creșterii animalelor.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
printre persoanele oficiale se aflau 
V. S. Tikunov. ministru consilier al 
ambasadei Uniunii Sovietice la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

vremea

Ieri in (ară : Vremea s-a menținut 
frumoasă și călduroasă. Cerul a fost 
variabil in jum.âtatea de vest a țării 
și mai mult senin in rest. Vintul a 
suflat slab pină la potrivit. Tempe
ratura acrului la ora 11 oscila intre 
25 de grade la Cimpulung Muscel și 
33 de grade la Sinn’colau Mare, Ju- 
rilovca și Mihail Kogălniceanu. La 
București : Vremea a fost frumoasă 
și călduroasă, cu cerul senin. Vintul 
a suflat slab. Temperatura maximă 
a fost de 32 dc grade.

Timpul probabil pentru zilele de 14, 
15 și 16 august. In (ară : Vremea va 
fi ușor instabilă, cu cerul schimbător. 
Vor cădea averse locale dc ploaie, 
însoțite de descărcări electrice, mai 
frecvente in nordul țării și regiunea 
de munte. Vintul va prezenta inten
sificări de scurtă durată la începutul 
intervalului. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse intre 8 și 18 grade, 
iar maximele între 20 și 30 de grade, 
local mai ridicate. La București : 
Vreme schimbătoare, cu cer tempo
rar noros. Ploaie de scurtă durată. 
Vintul va prezenta intensificări de 
scurtă durată la începutul intervalu
lui. Temperatura ușor variabilă.

Un nou han
turistic

lîngă Sovata
în apropiere dc cunoscuta 

stațiune balneo-climaterică So
vata, județul Mureș, cooperația 
de consum a deschis un nou 
han turistic, denumit „Ursul 
negru".

Amplasat pe DN 13 A. km. 51, 
la marginea unei șosele de in
tens trafic rutier și în mijlocul 
unui peisaj pitoresc, hanul „Ur
sul negru44 constituie un loc 
ideal de popas pentru numero
șii turiști români și străini care 
vizitează sau iși petrec o parte 
din concediu in această parte a 
țării.

Noul han turistic „Ursul ne- 
gru“, unitate a cooperației de 
consum, este construit in stil ar
hitectonic local și dotat cu mo
bilier adecvat. El oferă celor a- 
matori de un popas agreabil 
preparate culinare specifice lo
cului și vinuri din podgorii re
numite.

Ședința comună a Biroului Politic 
al C.C. al P.S.U.G.

și a Consiliului de
BERLIN 12 (Agerpres). — în ca

drul unei ședințe comune, Biroul Po
litic al C.C. ni P.S.U.G. și Consiliul 
de Miniștri al R.D.G. au aprobat da
rea de seama a delegației guverna
mentale, sub conducerea președinte
lui Consiliului de Miniștri al 
R.D.G.. Willi Stoph, la sesiunea

R. P POLONĂ

Miniștri al R.D.G.
C.A.E.R. de la București, anunță 
agenția A.D.N.

Intr-un comunicat, se spune că la 
consfătuire a fost apreciată impor
tanța Programului complex al adtn- 
cirli și perfecționării in continuare a 
colaborării și dezvoltării integrării c- 
conomice socialiste a țărilor membre 
ale C.A.E.R.

INDUSTRIA MINIERĂ RACORDATĂ 

[A PROGRESELE TEHNICII MODERNE

Uriașe cantități de masă 
lemnoasă, ..aurul verde44 al 
pădurilor, se prelucrează a- 
nual in unitățile C.E.I.L. Pi
tești. Cu produsele realizate 
aici se pot încărca 2 000 tre
nuri a cite 100 vagoane fie
care. C E.I.L. Pitești are in 
profilul său unități de ex
ploatare forestieră, cit și 
unități de industriali
zare, ca fabrici de che
restea, placaj, P.F.L.. am
balaje. parchete. binale, 
mobilă, făină de lemn, ta- 
nin. furfurol, drojdie fura
jeră. Pentru valorificarea 
superioară a masei lemnoa
se un accent deosebit se 
pune pe creșterea gradului 
de mecanizare in exploată
rile forestiere ca și in uni
tățile prelucrătoare. Ca ur
mare. gradul de mecanizare 
la finele semestrului I a.c., 
raportat la volumul total 
de masă lemnoasă exploata
tă. a fost de 91 la sută la fa
sonatul mecanic, 76 la sută 
la colectarea lemnului și ue 
55 la sută la încărcat neea- 
nic. S-a dezvoltat mult re
țeaua de drumuri auto fo
restiere. fapt ce face posi
bilă accesibilitatea in toate 
bazinele forestiere.

înzestrarea tehnică. îmbu
nătățirea tehnologiilor de 
fabricație. perfecționarea 
producției și a muncii se 
reflectă nemijlocit in utili
zarea m.tsei lemnoase, ince- 
pind de la micile dimen
siuni pină la cele mari. Pe 
această cale s-a realizat o 
largă diversificare a pro
ducției, cu precădere a ce
lei de mobilă.

Iată chiar și pe scurt fi
liera de prelucrare a lemnu
lui. Buștenii de calitate su
perioară sînt prelucrați in 
placaj, iar restul de lemn 
rotund In cherestea ; de- 
șeurile care rezultă de la a- 
ceasta prelucrare primară, 
completate cu lobde, >int 
transformate apoi In plăci 
fibrolemnoase. Parțial, che
resteaua. placajul și P.F.L.- 
ul sint prelucrate in restul 
fabricilor din cadrul plat
formei industriale in mobilă 
corp, uși-ferestre, parchete, 
lăzi și ambalaje, iar restul 
este expediat la alți consu
matori.

Rumegușul rezultat din 
debitarea și prelucrarea 
lemnului este transformat 
in făină de lemn, iar apele 
reziduale de la fabricarea

P.F.L.-ului in drojdie fura
jeră. Epuizatul de stejar re
zultat de la fabricarea ta- 
ninului este transformat in 
furfurol — produs cu largi 
utilizări in industria chi
mică și a petrolului.

trializare a deșeurilor la 60 
la sulă. Gradul de folosire 
a deșeurilor a atins 27 la 
sută în producția de lăzi, 78 
la sută la fabricarea P.F.L.- 
ului și este de 100 la sută 

la fabricarea fainei de lemn.

derulare a buștenilor de 
fag ; prin extinderea amba
lajelor de carton la întrea
ga producție de mobilă ; 
p- in utilizarea furnirului dc 
nuc subdimensionat etc.

De la an la an, produsele

LA C. E. I. L-PITEȘTI

"Auriii verde“ 
aS pădurilor dobîndește 

valori superioare

Efectul măsurilor intre- 
prinse atit in sectoarele de 
exploatare, cit și in cele de 
industrializare se observă 
cel mai bine concretizate in 
creșterea indicelui de indus
trializare a masei lemnoa
se ; la sfirșitul primului se
mestru acesta a ajuns h 70 
la sută, iar gradul de tndas-

drojdiei furajere și a furfu- 
rolului S-a accentuat tot
odată economisirea cheres
telei. prin folosirea înlocui
torilor : în producția de 
lăzi, prin utilizarea dulăpa- 
șilor rezultați la prelucratul 
despicat și a lemnului sub
țire ; la ambalaje prin în
trebuințarea rolelor de la

C.E.I.L. Pitești au con
tinuat să ciștige o tot mai 
largă apreciere pe piața in
ternațională. Semnificative 
in acest sens sint profunde
le schimbări calitative ce au 
avut loc in structura expor
tului ue produse din lemn, 
materializate in creșterea

ponderii produselor cu un 
grad inalt de prelucrare. A 
sporit astfel exportul de 
plăci fibrolemnoase, de mo
bilă, parchete, uși-ferestre. 
placaj etc. C.E.I.L. Pitești 
exportă produsele sale in 
peste 30 țări, printre care : 
R.F.G., Anglia. U.R.S.S., 
Cehoslovacia, Polonia, Un
garia, Italia, Franța, Gre
cia, Argentina și altele.

La rezultatele bune obți
nute trebuie menționată și 
contribuția mișcării de in
venții, inovații și raționali
zări. Desfășurarea acestei 
activități pe baza unui plan 
tematic. întocmit in funcție 
de necesitățile producției, a 
constituit un puternic sti
mulent pentru abordarea și 
rezolvarea unor teme cu 
un grad de tehnicitate spo
rit. Efortul a fost canalizat 
in trei direcții principale, 
vizind valorificarea superi
oară a masei lemnoase prin 
industrializarea cit mai 
completă a deșeurilor, con
fecționarea in întreprindere 
a pieselor de schimb în 
vederea reducerii importu
rilor și mecanizarea opera
țiunilor care necesită un e- 
fort fizic mare. Ca urmare 
a rezultatelor bune obținute, 
cercul inovatorilor a ciștigat 
de două ori locul I pe ju
deț. Realizările din primul 
semestru (67 propuneri în
registrate, 41 propuneri a- 
plicate. 1 220 000 lei econo
mii post-calculate) dove
desc că activitatea de in
venții. inovații și raționali
zări iși va aduce și in acest 
an aportul la realizarea sar
cinilor de plan ale intre- 
prinderii.

în cincinalul actual, Com
binatul pentru exploatarea 
și industrializarea lemnului 
din Pitești beneficiază de 
însemnate investiții, cu 43 
la sută mai mari ca în cin
cinalul anterior, menite să 
continue acțiunea de valo
rificare complexă și superi
oară a masei lemnoase.

Realizările obținute în 
creșteiea gradului de indus
trializare a masei lemnoase 
în unitățile combinatului 
piteștean constituie o bază 
solidă pentru îndeplinirea 
sarcinilor ce-i revin în anii 
cincinalului.

Gh. CIRSTEA
corespondentul „Scînteii"

Industria carboniferă 
a Poloniei, ramură e- 
conomică cu o înde
lungată tradiție, con
tinuă să ocupe un loc 
important in preocupă
rile conducerii de par
tid și de stat poloneze. 
Se știe, de altfel, că 
pe lingă ponderea în
semnată pe care o are 
cărbunele in dezvolta
rea altor sectoare in
dustriale, exportul de 
cărbune ocupă 25 la 
sută in ansamblul co
merțului exterior al 
țării. Pornind de la 
marile rezerve carbo
nifere pe cave le de
ține subsolul polonez, 
problema intensificării 
extracției este una din 
preocupările importan
te ale economiei polo
neze. Pentru anul in 
curs, de pildă, se 'pre
vede o producție de 
145 dc milioane tone. 
Paralel cu creșterea 
continuă a cantității de 
cărbune, o atenție de
osebită se acordă au
tomatizării activității 
minelor. Se preconi
zează. in primul rînd, 
deschiderea unor noi 
exploatări cu o capa
citate sporită, care să 
dispună de utilaje mo
derne și, pe de altă 
parte, reutilarea celor 
vechi, punindu-se un 
deosebit accent pe in
troducerea largă a au
tomatizării și mecani
zării complexe.

O expresie a acestei 
preocupări a consti
tuit-o și faptul câ pre
vederile planului dez
voltării multilaterale si 
intensive a ramurii 
carbonifere in urmă
torii ani a făcut obiec
tul unei discuții in 
Biroul Politic al C.C. 
al P.M.U.P. Cu a- 
cest prilej s-a accen
tuat in mod deose
bit necesitatea înnoirii 
parcului de mașini, a 
asigurării unor para
metri tehnici superiori 
la extracție și a creș
terii necontenite a ca
lității cărbunelui fur
nizat economiei națio
nale și la export. In 
baza recomandărilor 
conducerii de partid. 
Comitetul pentru ști
ință și tehnică a ela
borat un plan dc mă
suri în vederea meca
nizării și automatiză
rii proceselor de ex
tracție. La transpune
rea în viață a acestui 
•program vor participa 
uzinele de construcție

și mecanizare a indus
triei carbonifere de la 
Gliwice, Institutul mi
nier din Katowice, A- 
cademia minieră și si
derurgică de la Craco
via, birouri de proiec
tări și construcții, in
stitute de invățămînt 
superior. Astfel, activi
tatea de cercetare va 
fi strîns legată de pro
ducție, oamenii de ști
ință polonezi avind de 
soluționat un număr de 
peste 200 de teme le
gate nemijlocit de in
tensificarea extracției 
de cărbune. Pentru ex
tinderea automatizării

CORESPONDENȚA 
DIN VARȘOVIA

in exploatarea minieră, 
un real ajutor il re
prezintă experiența do- 
bindită de colectivul 
de la mina „Jan“ de 
lingă Katowice, care 
este complet automa
tizată. Foarte multe 
dintre utilajele și in
stalațiile aflate în pre
zent in exploatare in 
diverse mine și-au fă
cut „ucenicia" la „Jan’4, 
denumită pe bună 
dreptate un poligon de 
experimentare.

In următorii 3—4 
ani, specialiștii polo
nezi au hotărît să 
treacă la introducerea 
calculatoarelor elec
tronice in vederea di
rijării întregului pro
ces de producție. De 
altfel, colaborarea din
tre institutele de cer
cetări și industria mi
nieră a dat de pe a- 
cum o serie de impor
tante rezultate. La U- 
zina de electronică 
minieră din Tychy a 
fost realizat „Kombis- 
ter“ — o mașină de 
calcul cu ajutorul că
reia vor putea fi e- 
fectuate în mod rapid 
ample analize și sin
teze. în numai 10 mi
nute, mașina va efec
tua aceeași muncă pe 
care zeci de ingineri 
ar fi realizat-o in luni 
de zile. Constructorii 
polonezi au realizat, 
de asemenea, mașina 
„Mașter", aflată in ex
ploatare la mina ..Jan44, 
de care am amintit 
mai sus, care diri

jează automat proce
sul tehnologic de ex
tracție. în același 
timp, la Uzina de 
construcții mecanice 
pentru industria car
boniferă a fost reali
zat, în colaborare di
rectă cu facultatea de 
automatică a Institu
tului politehnic sile
zian, primul minicom
puter polonez minier, 
„MKJ-2544. Cu un pro
gram foarte larg, cu- 
prinzînd întregul pro
ces de dirijare a acti
vității intr-o mină 
sau intr-un grup de 
mine, minicomputerul 
respectiv poate reali
za în medie 50 000 de 
operații pe secundă. 
Se află în stadiu de 
experimentare și o 
combină automatizată, 
al cărei prim proto
tip. „Supersamson44, 
are o capacitate de 
transportare de circa 
600 tone cărbuni pe 
oră.

Aplicarea acestui 
program de automati
zare va avea ca ur
mare o creștere con
siderabilă a producti
vității muncii. Astfel, 
se prevede ca la mina 
„Borynia14 să se atin
gă la sfirșitul acestui 
cincinal o producție 
de circa 12 000 tone in 
24 de ore, iar ia 
„Pmowka" — cea mai 
mare mină poloneză 
•— de peste 15 000 
tone. Pînă Ia sfir
șitul anului in curs, 
minerii de la ,.Joz- 
win" vor extrage 1 mi- 
iio.i tone cărbuni — 
clin care 400 000 tone 
peste plan — pentru 
necesitățile centrale
lor electrice „Pont- 
now“ și „Konin" — 
iar anul viitor. 2.4 
milioane tone. ur
mind ca patru ani 
mai tirziu să se ajun
gă la o extracție to
tală de 5,5 milioane 
tone.

Ca și în alte sectoa
re de activitate, pre
ocuparea pentru spo
rirea productivității 
muncii este însoțită 
de grija permanentă 
pentru îmbunătățirea 
condițiilor de lucru 
ale celor din subte
ran, al căror Impor
tant aport la dezvol
tarea continuă a eco
nomiei se bucură de o 
înaltă prețuire.

I. DUMITRAȘCU

R. D. VIETNAM

Âvîntul
în primul semestru 

al acestui an, între
prinderile industriei 
chimice din Republica 
Democrată Vietnam au 
inregistrat o creștere a 
producției de 22.1 la 
sută in comparație cu 
aceeași perioadă a a-

industriei
nului 1970. Totodată, 
productivitatea muncii 
in această ramură a 
crescut cu 17 la sută.
Peste 90 la sută din în
treprinderile industriei 
chimice au îndeplinit 
pină acum mai mult de 
jumătate din sarcinile

chimice
prevăzute de planul a- 
nual. Printre acestea 
se numără uzina de su- 
perfosfați de la Lam 
Thao, sticlăria din Hai- 
fong, diferite fabrici 
producătoare de apa- 
tită, insecticide și al
tele.

Sărbătoarea națională 

a Republicii Africa Centrală
în plină inimă a Continentului afri

can, intr-o zonă de savană, se în
tinde Republica Africa Centrală, al 
cărei popor, de aproape două milioa
ne de locuitori, sărbătorește astăzi 
11 ani de la proclamarea independen
ței țării sale. în această perioadă 
s-au depus eforturi susținute pentru 
lichidarea grelei moșteniri coloniale, 
pentru consolidarea independenței, 
dezvoltarea economiei, ridicarea ni
velului de viață al populației.

Ramura principală a economiei 
centrafricane este agricultura, care 
furnizează mai mult de două treimi 
din exporturi. Se spunea despre a- 
ceastă țară că este ținutul bumbacu
lui și cafelei. în ultimii ani s-a ex
tins insă și cultura sisalului, arahide- 
lor, tutunului. Au fost luate măsuri 
pentru constituirea de cooperative, 
cărora li s-au pus la dispoziție mij
loace financiare și tehnice.

Sectorul industrial, practic inexis
tent înainte de cucerirea independen
ței, este reprezentat de fabrici pentru 
egrenat și țesut bumbacul. Deși sub
solul nu este încă explorat în între
gime, se știe că Africa Centrală dis
pune de mari zăcăminte de diaman
te, trecute în prezent sub controlul 
statului.

Pentru lichidarea analfabetismului 
și crearea de cadre naționale, a fost 
extinsă rețeaua școlară, iar in toam-' 
na acestui an, la Bangui, capitala 
țării, va începe să funcționeze prima 
universitate a țării.

Pe plan extern, tînărul stat mili
tează pentru abolirea definitivă a tu
turor formelor de colonialism, se 
pronunță pentru colaborarea cu toate 
țările lumii, fără deosebire de sistem 
social. între România și Africa Cen
trală s-au stabilit și se dezvoltă re
lații prietenești, în interesul celor 
două țări, al cauzei păcii în lume. Vi
zita făcută in țara noastră, la Invita
ția președintelui Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, de către preșe
dintele Jean Bedel Bokassa, a adus 
o contribuție însemnată la o mai 
bună cunoaștere și la adincirea ra
porturilor dintre cele două țări și 
popoare.

Cu prilejul sărbătorii naționale a 
poporului centrafrican, poporul ro
mân îi urează noi succese pe calea 
consolidării independenței, a progre
sului economic și social.

A. B.



viața internațională
VIETNAMUL DE SUD

Puternice atacuri
ale forțelor patriotice

SAIGON 12 (Agerpres) - In zorii 
zilei de joi. unități ale Guvernului 
Revoluționar Provizoriu au declanșat 
un puternic atac impotma cartieru
lui general al trupelor saiponvm dm 
«retorul Cam L>. in regiunea i«eptcii- 

tnamului dc sud. în 
urma atacului, parka sal geneză a «u- 
f-ni gr. ir p erdett in oameni și ecl?.- 
pament de luptă. O altă operațiune 
ofensivă a fost întreprinsă de for- 
tvle patriotice inlr o zonă situată in 
apropiere de baza americană „Ful- 
1 r“. asupra unor poziții întărite a.c 
trupelor dc infanterie saigoneze. Dc 
asemenea, au mai fost înregistrate 
lupte in regiunea Platourilor înalte, 
la aproximativ 20 de kilometri nord- 
vest de orașul Pleiku.

Agenția ..Eliber

Vi

avut loc in zilele de 29 șl 30 iulie 
intr-o zonă din apropiere de Pleiku. 
forțele patriotice au ucis, rănit sau 
capturat 83 de soldați inamici.

Sute de țărani sud-vietnamezi au 
organizat miercuri o puternică de
monstrație in jurul bazei americane 
de la Phu Cat, din regiunea centrală 
a Vietnamului d? sud — anunță a- 
genția Reuter. Timp de mai multe 
ore. orice activitate a acestei baze a 
fost paralizată. Țăranii sud-vietna- 
mezi au protestat împotriva rechizi
ționării cu forța a pămînlurilor lor, 
ceri nd despăgubiri autorităților ame
ricane.

Tendințe semnificative 
în politica externă boliviana

• BOLIVIA VA SPRIJINI RESTABILIREA DREPTURILOR R. P. CHINEZE LA
O.N.U. • „EXISTA CONDIȚII FAVORABILE PENTRU RELUAREA IMEDIATA

A RELAȚIILOR DIPLOMATICE Șl COMERCIALE CU CUBA"

In irlanda de nord
SITUAJIA RĂMlNE ÎNCORDATĂ

ANGOLA

Extinderea

----- ---------------  relatează, tot
odată, că. in cursul luptelor care au

CONFERINȚA
DE LA PARIS
IN PROBLEMA

*
DELHI. — Propunerile in 7 puncte 

■Ic Guvernului Revoluționar Provi
zoriu al Republicii Vietnamului do 
Sud constituie o bază constructivă 
pentru reglementarea pașnică a pro
blemei vietnameze, a declarat in 
Parlament ministrul indian al aface
rilor externe. Swaran Singh. In a- 
ceastă problemă, a sublimat el, gu
vernul Indiei se pronunță pentru res
pectarea dreptului popoarelor din 
zonă de a-și hotărî singure desti
nele. fără nici un amestec din afară.

LA PAZ 12 (Agerpres). — Bolivia 
va sprijini. Ia apropiata sesiune » 
Adunării Generale a O.N.U., restabi
lirea drepturilor Republicii Populare 
C hineze la Națiunile Unite, a declarat 
ministrul bolivian al afacerilor exter
ne, Huascar Taborga.

Referindu-se la politica externă a 
țării sale. Huascar Taborga a arătat 
că in recentul mesaj al președintelui 
Juan Jose Torres adresat națiunii se 
subliniază câ Bolivia dorește să în
trețină relații cu toate statele lumii, 
întemeiate pe respectarea principiu
lui egalității statelor, indiferent de 
sistemul lor politic, gradul de dezvol
tare economică sau potențialul mi
litar.

LA PAZ 12 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția Prensa Latina, 
secretarul general al Centralei Mun
citorești Boliviene (C.O.B.), Francisco 
Mercado, a declarat in cadrul 
conferințe de presă că „există con
diții favorabile ca Bolivia să 
imediat relațiile diplomatice și

unei
reia 
co

VIETNAMEZĂ

• Numărul persoanelor ucise a ajuns la 24
• Mii de refugiați în Irlanda, Scoția și Anglia

fronturilor 
de luptă

mercialc cu Cuba". El a afirmai că 
a cerut președintelui Juan Jose Tor
res o întrevedere pentru a discuta 
problema reluării relațiilor cu Cuba, 
menționînd, în context, că muncitorii 
bolivieni au cerut restabilirea legătu
rilor cu această țară încă de la al 
IV-lca Congres național al C.O.B., 
care a avut loc anul trecut. Totodată, 
Francisco Mercado a relevat că A- 
dunarea Populară, instalată la 22 iu
nie a.c., a comunicat președintelui 
Torres că se pronunță pentru resta
bilirea relațiilor cu Havana. In în
cheiere, el a subliniat că „muncito
rii bolivieni nu au întrerupt niciodată 
legăturile cu poporul cubanez".

CHILE

BELFAST 12 (Agerpres). — După 
aproape cinci zile și cinci nopți de 
lupte neîntrerupte, un calm aparent 
domnește in Irlanda de Nord, ten
siunea răminind totuși vie, mai ales 
la Belfast și Londonderry. Ultimele 
conflicte dintre membrii organizației 
ilegale I.R.A. și militarii britanici 
dislocați >n provincie au avut loc in 
noaptea de miercuri spre joi mai 
ales in cartierele catolice din Lon
donderry și Belfast. Deși nu au cu
noscut intensitatea incidentelor de la 
începutul acestei săptămini, ultimele 
angajamente militare au făcut ca nu
mărul persoanelor ucise in decurs de 
cinci zile să ajungă la 24. Numeroa
sele case distruse dau orașelor un 
aspect dezolant. Distrugerile mate
riale și sentimentul de insecuritate 
au determinat citeva mii de persoane 
să se refugieze temporar in Repu
blica Irlanda, in Scoția sau Anglia.

Pe plan militar, ziua de joi a fost 
marcată de continuarea operațiunilor

de neutralizare a elementelor teroris
te aparținind I.R.A. Dificultățile au 
fost ceva mai serioase la Londonder
ry. unde tensiunea rămine aprecia
bilă, in ciuda interzicerii de către gu
vernul local al premierului Brian 
Faulkner a marșurilor religioase pri
lejuite de aniversarea unei victorii 
protestante de acum 300 de ani.

★
LONDRA. Un grup de 51 de depu- 

tați laburiști a cerut rechemarea din 
vacanță a Parlamentului britanic 
pentru a dezbate „grava situație" din 
Ulster. Evenimentele din Irlanda de 
Nord preocupă și guvernul Heath, 
care, potrivit agenției France Presse, 
s-a reunit ieri pentru a examina si
tuația.

NAIROBI 12 (Agerpres). — Miș
carea Populară pentru Eliberarea An- 
golei a anunțat intr-o declarație ofi
cială că. in urma acțiunilor ofensive 
lansate de patrioți in primele trei 
luni ale acestui an, 3.15 de ofițeri și 
soldați portughezi au fost uciși, iar 
al ți 243 răniți. Totodată, forțele do e- 
liberare au capturat 3 300 de lăzi cil 
muniții și 5 350 kilograme bombe, se 
arată in declarație. Se menționează 
că, in această perioadă, detașamen
tele luptătorilor Mișcării Populare 
pentru Eliberarea Angolei au desfă
șurat 39 de operațiuni militare încu
nunate de succes

In urma extinderii luplei armate 
pe noi fronturi, a lost posibilă ade
rarea unui mare număr de angolezi 
la lupta de eliberare desfășurată de 
M.P.L.A., afirmă, in încheiere, decla
rația.

Declarație comună sovieto-indiană

La centenarul nașterii
f

PARIS 12 (Agerpres). — In capi
tala Franței a avut loc joi cea de-a 
125-a ședință a conferinței cvadripar- 
tite in problema Vietnamului. In in
tervenția sa. Nguyen Thi Binh, con
ducătoarea delegației Guvernului Re
voluționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud. a subliniat că 
Ș.UJL trebuie sâ poarte întreaga răs
pundere pentru prelungirea războiu
lui și pentru impasul conferinței de 
la Paris. Ea a arătat că forțele a- 
mericane continuă să întreprindă rai
duri de bombardament in Vietnamul 
de sud și să sprijine intens regimul 
Thieu in pregătirea alegerilor frau
duloase. participind, alături de tru
pele saigoneze, la așa-zisele opera
țiuni de „pacificare", soldate cu nu
meroase victime in rindul populației 
civile sud-vietnameze.

Vorbitoarea a subliniat că, refu- 
zînd să dea un răspuns serios pro
punerii de pace in șapte puncte pre
zentate de Guvernul Revoluționar 
Provizoriu ai Republicii Vietnamu
lui de Sud, administrația S.U.A. do
vedește câ nu dorește in mod real 
pacea.

Din partea delegației Republicii 
Democrate Vietnam a luat cuvintul 
Phan Hien, care a condamnat prelun
girea agresiunii S.U.A. împotriva po
poarelor vietnamez, laoțian și cambod
gian. El a insistat asupra necesității 
stabilirii de către administrația S.U.A. 
a unui termen pentru retragerea, în 
acest an. a tuturor trupelor ameri
cane de pe teritoriul sud-vietnamez. 
Dacă S.U.A. vor să se retragă din 
războiul din Vietnam in condiții o- 
norabile și de securitate, ele trebuie 
să dea un răspuns pozitiv propune
rii de pace a Guvernului Revoluțio
nar Provizoriu al Republicii Vietna
mului de Sud, a spus Phan Hien.

O imagine frecventă in aceste zile pe pâmîntul Cambodgiei : trupele in
terventionists saigoneze, acționînd sub protecția elicopterelor americano

• SCRISOAREA ADRESATA LUI KIM IR SEN DE CĂTRE PRE 
ȘEDINȚELE FRONTULUI UNIT PENTRU DEMOCRAȚIA CO
REEANĂ DIN NEW YORK • RĂSPUNSUL PREȘEDINTELUI 
COMITETULUI PENTRU REUNIFICAREA PAȘNICĂ A COREEI

ÎN COMITETUL
PENTRU

DEZARMARE
GENEVA 12 (Agerpres). — Luind 

cuvintul in cadrul ședinței de joi a 
Comitetului pentru dezarmare, re
prezentantul Pakistanului s-a referit 
la necesitatea încheierii grabnice a 
unui tratat cu privire la interzicerea 
experiențelor cu arma nucleară in 
mediul subteran. El a depus un do
cument de lucru referitor la unele 
prevederi ce ar trebui incluse in
tr-un tratat de prohibire a tuturor 
experiențelor cu arma nucleară, care 
tratează problema exploziilor nuclea
re in scopuri pașnice.

PHENIAN 12 (Agerpres). — După 
cum relatează agenția A.C.T.C., Kim 
Ir Sen. șeful stalului, președintele 
Cabinetului de Miniștri al R. P. D. 
Coreene, a primit o scrisoare din 
partea președintelui Frontului unit 
pentru democrația coreeană din New 
York, Byungeholl Koh, care propune 
convocarea, sub auspiciile « ~ 
Coreene, a ---- ' -----
reunificarea _ ______ _ ,__
participarea personalităților și orga
nizațiilor obștești reprezentind toate 
forțele patriotice aflate in străinătate.

Această întrunire consultativă ne
guvernamentală. propusă a fi orga
nizată intr-o țară terță, va exercita, 
după cum opinează autorul scrisorii, 
o mare influență atit in interiorul 
cit și in exteriorul țării, contribuind, 
in același timp, la evoluția forțelor 
democratice patriotice care aspiră Ia 
reunificarea patriei.

Președintele Frontului unit pentru 
democrația coreeană subliniază .1 
programul de reunificare pașnică și 
independentă a Coreei, conținut in 
apelul din 13 aprilie a. c. al Adunării 
Populare Supreme a R. P. D. Co-

R. P. D. 
unui congres pentru 
democratică a țării cu

că

ORIENTUL APROPIAT

reene, constituie un program dc li
chidare a divizării țării și de resta
bilire a legăturilor naționale dinți e 
nord și sud. Se accentuează, in ace
lași timp, că respingerea de către re
gimul marionetă al lui Pak Cijan Hi 
a acestui program este îndreptară 
spre permanentizarea divizării națiu
nii coreene din punct de vedere po
litic, economic și cultural.

Președintele Comitetului pentru 
reunificarea pașnică a Coreei, Li Gik 
No, a adresat, din insărcinarea lui 
Kim Ir Sen, o scrisoare de răspuns 
lui Byungeholl Koh, in care este 
sprijinită propunerea privind convo
carea congresului. Această propu
nere, se arată in scrisoare, coincide 
în multe privințe cu poziția guvernu
lui R. P. D. Coreene, care se pro
nunță pentru coeziunea tuturor for
țelor patriotice din Coreea și din 
străinătate, care doresc reunificarea 
pașnică a patriei.

Considerăm, se spune în conti
nuare, că este extrem de important 
să se deschidă, înainte de toate, calea 
dialogului in problema 
naționale. In acest scop, 
tanții tuturor partidelor politice 
organizațiilor obștești, precum 
persoanele cu sentimente patriotice, 
care doresc reunificarea țării, trebuie 
să se intilnească, cit mai curind po
sibil, și să aibă convorbiri, indife
rent de concepțiile lor politice și 
ideologice.

reunificării 
reprezen- 

și 
și

O DECLARAȚIA 
SECRETARULUI GENERAL 

AL O.N.U.
Secretarul general al O.N U., 

U Thant, a dat publicității o decla
rație in care cere părților implicate 
in criza din Orientul Apropiat să 
mențină încetarea focului și să dea 
dovadă de calm și rațiune in „acest 
foarte dificil și crucial stadiu al dis
cuțiilor". Declarația, care a fost pre
zentată de un purtător de cuvint, 
survine după întrevederile pe care 
U Thant le-a avut cu secretarul de 
stat al S.U.A., William Rogers, și cu 
subsecretarul de stat, Joseph Sisco.

o SIRIA A RUPT RELAȚIILE 
DIPLOMATICE 
CU IORDANIA

state arabi, precum și a acordului de 
la Amman, semnat de regele Ior
daniei, Hussein, și Yasser Arafat, li
derul Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei. R.A.U. și Arabia Saudită, 
menționează ziarul, consideră că „în
deplinirea prevederilor celor două a- 
corduri asigură atit respectarea su
veranității statului iordanian, cit și 
libertatea de acțiune pentru rezis
tența palestineană".

Memorandumul propune, in același 
timp, eliberarea fedainilor deținuți in 
Iordania, încetarea campaniei de de
făimare duse de cele două părți, des
ființarea organizațiilor secrete pales- 
tinene, proclamarea reconcilierii.

© CONFERINȚĂ TRIPARTITĂ 
LA NIVEL ÎNALT

SANTIAGO DE CHILE 12 (Ager
pres). — Președintele Salvador Al
lende a acceptat demisia din guver
nul chilian a ministrului sănătății 
publice, Oscar Himenez Pinochet, 
membru al partidului social-demo
crat. In cererea sa de demisie, fostul 
ministru declară că a luat această 
hotărire „pentru a-i permite șefului 
statului să lărgească baza politică a 
guvernului Unității Populare". In a- 
celași timp, președintele Allende a 
respins cererile de demisie prezentate 
de miniștrii minelor, Orlando Can- 
turias, apărării naționale, Alejandro 
Valdivia, și educației, Mario Astor
ga — toți trei membri ai Partidului 
radical — care vor continua să facă 
parte din cabinet. Aceeași hotărire 
a fost luată și in cazul ministrului a- 
griculturii, Jacques Chonchol, care, 
părăsind M.A.P.U. — organizație afi
liată la Frontul Unității Populare — 
și aderind la Mișcarea stingii creș
tine, iși prezentase, de asemenea, de
misia.

Partidul Socialist din Chile se pro
nunță ferm pentru accelerarea rit
mului de realizare a programului 
Unității Populare și pentru institui
rea unui control efectiv in toate sec
toarele de activitate — a declarat in 
cadrul unui interviu acordat ziarului 
„Clarin" secretarul general al parti
dului, senatorul Carlos Altamirano. In 
actuala conjunctură, a spus in conti
nuare Altamirano, grupările politice 
din țară trebuie să-și delimiteze clar 
pozițiile pentru sau împotriva revolu
ției, deoarece procesul de reorganizare 
pe care il parcurg forțele politice chi
liene nu permite adoptarea unei ati
tudini echivoce față de interesele po
porului.

El a remarcat ca pe un factor pozi
tiv apariția Mișcării stingii democrat- 
creștine (M.I.C.), in urma desprinderii 
din Partidul democrat-creștin a unui 
important număr de personalități po
litice, determinată de faptul că „ac
tuala conducere a P.D.C. s-a raliat in
tereselor imperialismului și celor ale 
elementelor de extremă dreaptă".

Printre problemele care se află în 
atenția imediată a guvernului Unității 
Populare, Carlos Altamirano a men
ționat realizarea unei reforme insti
tuționale. dizolvarea Congresului și 
formarea unui parlament unicameral, 
precum și transformarea Curții su
preme și a instanțelor de apel in or
gane de apărare a intereselor popu
lare.

lui Karl Liebknecht
Ședința festivă de la Berlin

BERLIN 12. — Corespondentul
nostru, Ștefan Deju, transmite : La 
Opera de stat din Berlin a avut loc 
joi ședința festivă a C.C. al P.S.U.G. 
consacrată împlinirii a 100 de ani de 
la nașterea lui Karl Liebknecht. 
Paul Verner, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al P.S.U.G., 
a evocat într-o cuvintare personali
tatea și meritele revoluționarului 
german.

DELHI 12 (Agerpres). — Agenția
T. A.S.S. informează că ministrul a- 
facerilor externe al U.R.S.S., Andrei 
Gromiko, și-a incheiat vizita în 
India și s-a întors in patrie. Convor
birile și tratativele purtate de mi
nistrul sovietic in India, se spune 
intr-o declarație comună dată pu
blicității, au relevat că relațiile de 
prietenie și colaborare rodnică între
U. R.S.S. și India in domeniile poli
tic. economic, cultural și tehnico- 
științific se dezvoltă cu succes și au 
perspective largi de ’ 
continuare.

Această colaborare 
politică și juridică și 
cadrul Tratatului de 
și colaborare, care a 
Delhi. „Tratatul sovieto-indian, sub
liniază declarația, exprimă identita
tea politicii și aspirațiilor U.R.S.S. 
și Indiei in lupta pentru consolida
rea păcii in Asia și in lumea în
treagă, asigurarea securității inter
naționale. El nu este îndreptat im-

dezvoltare in
capătă o bază 
mai trainică in 
pace, prietenie 
fost semnat la

potriva nimănui, ci are menirea să 
devină un factor de dezvoltare < 3 
prieteniei și ** ' ' "r"
conformitate
Q.N.U.".

în cursul convorbirilor, ministrul 
indian al afacerilor externe a expli
cat că in urma afluenței a peste 
7 milioane de refugiați, India a fost 
supusă unei grele poveri. Ambele 
părți, după discuții amănunțite, 
și-au confirmat convingerea fermă 
câ nu poate exista o rezolvare mi
litară a acestei probleme și consi
deră necesară crearea unor condiții 
de securitate pentru înapoierea refu- 
glaților la căminele lor, ceea ce va 
corespunde intereselor întregului po
por pakistanez și cauzei păcii in a- 
ceastă regiune.

Ambele părți consideră că toate 
problemele internaționale, inclusiv 
diferendele de frontieră, trebuie să 
se rezolve pe calea tratativelor paș
nice, folosirea forței sau a amenin
țării cu forța fiind inadmisibile.

bunei vecinătăți, 
cu principiile Cariei

agențiile de presă
Ne Win, președintele Consiliu

lui Revoluționar și primul ministru 
al Birmaniei, care a făcut o vizită 
de prietenie in R.P. Chineză, a pă
răsit joi orașul Canton, plecind spre 
patrie. El a fost condus la aeroport 
de Ciu En-lai, premierul Consiliului 
de Stat al R.P. Chineze, și de alte 
persoane oficiale.

0 nouă reuniune a amba
sadorilor U.R.S.S., S.U.A,, 
Angliei și Franței in cadrul 
convorbirilor in problemele legate de 
situația din Berlinul occidental a 
avut loc joi, transmite agenția 
T.A.S.S.

La Ambasada Republicii 
Socialiste România din 
Montevideo, in Prezenta amba- 
sadorului Valeriu Pop, a avut loc o 
conferință de presă în care au fost 
prezentate unele aspecte privind ci
nematografia românească și s-au 
dat lămuriri in legătură cu pelicu
lele ce vor fi prezentate în Uruguay 
in cadrul zilelor filmului românesc 
care se deschid la 13 august.

0 delegație a Republicii 
Arabe Siria, in £runte cu Mab_ 
mud Al Ayoubi, vicepreședinte al 
Republicii Arabe Siria, membru al 
Comandamentului regional al Parti
dului Baas, a făcut o vizită în Uniunea 
Sovietică, anunță agenția T.A.S.S. 
în timpul convorbirilor purtate cu 
Kiril Mazurov, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.U.S., prim-vice- 
președinte al Consiliului de Miniștri, 
Boris Ponomariov, secretar al C.C. al 
P.C.U.S., și Vasili Kuznețov, prim- 
locțiitor al ministrului afacerilor 
externe al U.R.S.S., au fost discutate 
probleme ale întăririi și dezvoltării 
in continuare a relațiilor de priete
nie dintre cele două țări și ale si
tuației din Orientul Apropiat, preci
zează agenția T.A.S.S.

„Cosmos-434" este noul sa- 
telit artificial al Pămintului lansat 
in Uniunea Sovietică cu aparate 
științifice destinate explorării spațiu
lui cosmic potrivit programului a- 
nunțat.

Delegația guvernamen
tală somaleză, condusă de

DIN LUMEAjCAPITALULUT

transmit
Omar Arteh Ghalib, secretar de stat 
pentru afacerile externe, și-a Înche
iat joi vizita de prietenie in China, 
plecind în R.P.D. Coreeană, anunță 
agenția China Nouă.

O echipă de chirurgi ameri
cani, condusă de dr. Adrian 
Kantrowitz, a implantat o ini
mă artificială — un nou model, 
diferit de cel experimentat de 
dr. Denton Cooley in 1969 — 
unui pacient in virstă de 63 de 
ani. Deși bolnavul se afla intr-o 
situație critică înainte de ope
rație, după aceasta a fost înre
gistrată o ameliorare simțitoa
re a stării sănătății sale. Inima 
mecanică pare să se comporte 
bine. Acest nou aparat are for
ma unei țigarete cu o lungime 
de aproximativ 15 centimetri și 
un diametru de 44 milimetri.

Afacere frauduloasă la 
NSWCirk Primarul orașului Ne
wark (statul New Jersey) și mai mul
te oficialități locale au fost condam
nate la închisoare pe termene variind 
intre 1 și 15 ani și la plata unor a- 
menzi substanțiale pentru participa
rea la cea mai mare operațiune de 
sustragere de fonduri din istoria sta
tului New Jersey. In acest scop, s-a 
recurs la o serie de procedee, mer- 
gînd de la sustragerea directă a unor 
sume pină la perceperea unei „taxe“ 
de 10 Ia sută din valoarea tranzac
țiilor încheiate în orașul Newark.

In Norvegia a fost înre
gistrată o creștere a prețu- 
iilor, *n Pr*ma jumătate a anului, 
cu 2,4 la sută. S-au scumpit îndeosebi 
produsele alimentare, obiectele de 
primă necesitate, tarifele pentru ser
vicii.

DAMASC 12 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvint militar sirian a 
anunțat câ o patrulă iordaniană în
soțită de două vehicule blindate a 
trecut joi frontiera Siriei și a des
chis foc de artilerie și mitraliere a- 
supra unui post de observație sirian 
— informează agenția M.E.N.

Guvernul Siriei a hotărit joi seara 
să rupă relațiile diplomatice cu Ior
dania și să interzică survolarea teri
toriului sirian de către avioane ior- 
daniene, anunță un comunicat oficial 
publicat la Damasc, reluat de agențiile 
Reuter, France Presse, Associated 
Press.
• DUPĂ MEMORANDUMUL 

EGIPTEANO-SAUDIT
Referindu-se la memorandumul 

cuprinzind propunerile R.A.U. și 
Arabiei Saudite, in vederea soluțio
nării conflictului iordaniano-palesti- 
nean. ziarul „Al Ahram", reluat de 
agenția M.E.N., precizează că acesta 
prevede, in esență, respectarea acor
dului de la Cairo, semnat de șefii de

Ziarul „Al Ahram", reluat de a- 
genția Associated Press, anunță că la 
18 august va avea loc la Damasc o 
conferință tripartită la nivel înalt, la 
care vor participa șefii de stat ai Re
publicii Arabe Unite. Libiei și Siriei, 
respectiv — Anwar Sadat, Moamer c-1 
Gedafi și Hafez Assad.

La Cairo a avut loc miercuri, sub 
conducerea președintelui Anwar Sa
dat, o reuniune a Comitetului Cen
tral al Uniunii Socialiste Arabe. 
Postul de radio Cairo anunță că in 
funcția de prim-secretar al C.C. al 
Uniunii Socialiste Arabe a fost ales 
Mohamed Abdel Salam El Zayyat

★

KHARTUM. — La Khartum a sosit 
o delegație siriana, alcătuită din 
vicepreședintele țării, Mahmud Al 
Ayoubi. și ministrul de externe, Ab
del Halim Khaddam, anunță agenția 
France Presse. Agenția precizează că 
delegația siriană a avut o primă run
dă de convorbiri cu șeful statului 
sudanez, și cu alte oficialități.

CANBERRA 12 (Agerpres). — Mi
nistrul apărării al Australiei, John 
Gorton, a fost demis joi din funcție 
de către primul ministru, William 
McMahon. După cum relatează agen
ția U.P.I., această demitere este in 
legătură cu o serie de articole publi
cate de Gorton împotriva politicii 
promovate de actualul premier.

Demiterea lui Gorton, care a con
dus guvernul anterior, creează o si
tuație unică in viața politică austra
liană : el rămine in continuare lide
rul adjunct al grupului liberal din 
parlament și in această calitate al 
doilea candidat la funcția de prim- 
ministru, cu toate că nu mai face 
parte din cabinet.

MANILA 12 (Agerpres). — In pro
vincia Cotabato din Filipine au avut 
loc in ultima săptămină incidente 
violente intre creștini și musulmani 
— relatează agenția France Presse. 
Președintele Filipinelor, Ferdinand 
Marcos, a anunțat in cursul unei 
conferințe de presă că a luat măsuri 
urgente in vederea restabilirii cal
mului in această regiune. El a men
ționat că efective ale armatei sint 
mobilizate la 2 kilometri de orașul 
Bulton, unde 50 de persoane au fost 
ucise in cursul incidentelor care au 
avut loc intre comunitățile religioase 
in ultimele trei zile.

Sub acest titlu, ziarul ,,1’Unitâ", publică sub semnătura lui Aladino Ginori 
un articol despre condițiile de trai ale maselor din Itz
liei, articol din care redăm următoarele :

muncitoare din capitala Ita-

De curind, Roma a fost de
finită ca unul dintre cele mai 
scumpe orașe din Europa. 
Și aceasta din mai multe 
motive: chiriile, costul
transporturilor, spirala in 
continuă creștere a prețuri
lor la alimente. Există și un 
alt preț pe care trei mi
lioane de locuitori ai Ro
mei sint obligați să-1 plă
tească în fiecare zi. Un preț 
care, sub multe aspecte, 
este cel mai scump dintre 
toate : de la sistemul hao
tic al rețelei transporturilor, 
pină la insuficiența pa
turilor de spital, de la res- 
trînsele resurse și posibili
tăți de a găsi un loc de 
muncă, pină la lipsa sălilor 
de clasă la toate nivelurile 
de invățămint.

în cursul ultimei campa
nii electorale, Roma a fost, 
de asemenea, definită ca o 
megalopolis in care, pe zi ce 
trece, posibilitățile de frîna- 
re a unei dezvoltări cu <o- 
tul întimplătoare, caracte
rizată de o speculă nemai
pomenită privind supra
fețele edilitare, sint tot 
mai puține. Această de
finiție nu este deloc exage
rată. Teoretic vorbind, a 
căuta o locuința la Roma ar 
trebui să fie un lucru rela
tiv ușor. Statisticile sint

foarte clare în acest sens : 
există 32 000 de apartamen
te goale. Să vedem, însă, 
cit costă chiria unui astfel 
de apartament. De la bun 
început lăsăm la o parte lo
cuințele de lux din centrul 
istoric al orașului. Pentru o 
astfel de locuință, chiriile 
depășesc 150 000 de lire pe 
lună. Să ne oprim, însă, la 
apartamentele care se oferă 
la periferie. Pentru două ca
mere la Tiburtino sau Tus- 
colano se cer 45 000 de lire 
pe lună. Pentru 3 camere — 
60 000 sau chiar 70 000 de 
lire. Vă veți întreba, desi
gur, cum arată o asemenea 
casă. Despre cartierele peri
ferice ale Romei s-au scris 
zeci de volume. Sint un soi 
ae hardughii — dormitoare, 
înalte de cite 10 etaje, fără 
nici un spațiu verde in jur. 
Aici nu există școli, nu e- 
xistâ nici un, fel de dotări 
social-culturale.

60 000 de lire reprezintă 
aproape jumătate din sala
riul unui muncitor. Iată de 
ce, a căuta o locuință la 
Roma devine un lucru ex
trem de dificil. Datorită a- 
celorași chirii, apare și dra
maticul fenomen al locuin- 
țelor-barăci : 16 000 de fa
milii sint obligate să locu
iască încă in bidonvilles.

Zeci de mii de muncitori 
trăiesc, din acest motiv, in
tr-un adevărat provizorat, 
cu speranța că într-o zi se 
vor materializa proiectele 
construirii unor „locuințe 
populare".

La sumele plătite pentru 
locuințe trebuie adăugat 
costul transporturilor. Pen
tru că în timp ce locuințele 
se află la periferie, cea mai 
mare parte a locurilor de 
muncă au rămas în centrul 
orașului, la fel ca și școlile, 
spitalele și puținele centre 
sanitare existente. Transpor
turile reprezintă circa 7 la 
sută din venitul mediu al u- 
nui muncitor (150 000 de 
lire). Să nu uităm că la 
această cifră trebuie adău
gate orele pe care muncito
rul este obligat să le petrea
că in autobuz pentru a ajun
ge din orice punct al peri
feriei în centru.

O situație similară 
constată și în domeniul 
provizionării. La Roma, 
piețele mari (unde munici
piul exercită un oarecare 
control, limitat însă de 
proasta organizare), nu se 
vînd decit 50 la sută din 
produsele alimentare care 
se consumă in timpul u- 
nui an. Restul se desface 
pe piețele mici și in

se 
a- 
in

diverse prăvălioare, tre- 
cind prin miinile unei 
rețele de negustori neau
torizați, care sint, in ultimă 
instanță, cei care dictează . 
prețurile produselor de con
sum. Dacă întreaga marfă 
s-ar vinde pe piețele con
trolate, s-ar putea ajunge la 
o nivelare a prețurilor, care, 
deși n-ar reprezenta solu
ția ideală, ar putea prezen
ta, totuși, o oarecare garan
ție pentru consumatori.

Roma este, deci, organi
zată in așa fel, îneît intere
sele maselor populare rămîn 
întotdeauna pe un plan se
cundar, in rșport cu cele ale 
claselor avute. Oriunde se 
construiește ceva, practic se 
creează condiții pentru noi 
speculații, pentru noi profi
turi. Școlile rămin doar in 
închipuirea unor edili gata 
să promită, in orice 
ment, 
fiecare 
școlar. ____  r__ .......
in spitale nu crește de
cit in clinicile particulare, 
unde costul unei internări 
este de 20 000 de lire pe zi. 
Fiecare metru pătrat de spa
țiu verde este înghițit de be
tonul speculanților.

Iată tot atîtea elemente 
care sfirșesc prin a lovi di
rect în 
tegorii 
oameni 
rată in 
lui.

mo- 
clasă la 

de an
săli de 

început
Numărul paturilor

interesele unor ca- 
tot mai largi de 
ai muncii — se a- 
încheierea articolu-

HOUSTON 12 (Agerpres). — Exa
menele medicale arată că astronauții 
misiunii „Apollo-15“ revin mai lent, 
decit echipajele anterioare la starea 
normală a sănătății, a precizat un 
purtător de cuvint al medicului șef al 
corpului de astronauți. Acest fapt nu 
este însă îngrijorător, a adăugat el.

Pe de altă parte, de la Houston se 
anunță că in urma cercetărilor efec
tuate de echipajul misiunii spațiale 
„Apollo-15“ s-a constatat că tempera
tura de sub suprafața Lunii este mai 
ridicată decit se credea pînă acum și 
ea crește în straturile din profunzi
mea crustei selenare. Profesorul 
Langseth, de la observatorul geologic 
Lamont-Doherty, a declarat că in pu
țurile forate de David Scott tempera
tura solului era la 80 cm adincime de 
minus 23 grade C, cu 20 de grade mai 
ridicată decit estimările oamenilor de 
știință. O concluzie definitivă va pu
tea fi trasă abia peste citeva zile, cind 
se va putea verifica dacă temperatura 
mai ridicată fși are originea in inte
riorul Selenei sau se datorește razelor 
solare.

*
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