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Convorbiri între delegația Partidului Comunist 
Român, condusa de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și delegația Partidului de stingă-comuniștii 

din Suedia, condusă de tovarășul 
Carl-Henrik Hermansson

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -

Scînteia Împlinește 40 de ani

SLUJIM
PARTIDUL

Presa este un instrument al partidului și trebuie să 
servească răspîndirii poiiticii partidului în toate dome
niile de activitate.

NICOLAE CEAUȘESCU

De la apariția primului număr al Scînteii se îm
plinesc patru decenii. Patru decerni in care din co
loanele sale s-au îndreptat către cugetul și inima ci
titorului marile adevăruri, marile chemări ale timpu
lui. așa cum au fost ele gindite, in spiritul învățăturii 
marxist-leniniste, de PARTIDUL COMUNIST RO
MAN.

Se împlinesc patru decenii în care Scînteia. ur- 
mind și dezvoltînd tradițiile presei muncitorești, ale 
publicisticii progresiste și democratice din România, 
slujind cu totală dăruire cuvîntul partidului, și-a do- 
bindit prețuirea cititorilor.

Au fost toți acești patruzeci de ani, anii unei fră- 
mintate și eroice istorii, ani in care, condusă de partid, 
clasa muncitoare, poporul întreg s-au înălțat la su
prema conștiință de sine, au luptat și muncit ctr'ckrX 
zenie pentru ca idealul socialist să devină

Răsfoind acum paginile Scînteii — ev. ’ 
în reportajul cu care insoțim acest număr 
descoperim încrustate în literă nepieritoare 
ria partidului nostru comunist, însăși is1 
noastre clase muncitoare. însăși istoria p<ț 
tru. Biografia ziarului este indisolubil Th 
biografia revoluționară a partidului nbsl

Spiritul militant, patriotismul lnflăcĂra 
nea. încrederea in viitor, internaționali» 
vent, calități proprii partidului nostru, j 
care s-au distins cei mai buni fii ai Sțq 
muniștii, au fost și sînt calitățile definuoi 
teii. Din învățătura marxist-leninistă a na 
gindirea sa mereu vie și înnoitoare, djh 
tatea și spiritul său de sacrificiu pentru te; 
dintre cauze — socialismul — și-a tras Ș 
puterii sale de luptă, forța cuvîntului si 
glasul răspicat, ferm, condamnarea necruțătoare- 
ploatării omului de către om. apelurile la solid 
în numele socialismului. De aici, forța cu care 
tul partidului pătrundea in conștiința poporului] 
du-și făgaș sigur și durabil, pentru totdeauna. D_ _ _
Interesul viu cu care ziarul — pentru citirea căruia 
riscul echivala nu o dată cu pierderea libertății — era 
așteptat, era citit și „dat mai departe", pentru ca tot 
mai mulți să se încălzească la flacăra cuvîntului. dă
tătoare de orizonturi și de încredere în viitor, a cuvin-

calitate? 
ânXp.lu 

sS'f/isto- 
ș/zăroicei

constructive ale vastului program social, contribuind 
la făurirea conștiinței noi socialiste. Ducind cuvîntul 
partidului, Scînteia a devenit un mesager așteptat cu 
dragoste in fiecare casă, un prieten de fiecare zi al 
oamenilor muncii de la orașe și sate.

Privind in urmă, Inregistrind cu obiectivitate reali
zările obținute, nu ar fi însă în spiritul nostru dacă 
ne-am lăsa — fie și intr-un moment aniversar — .so
licitați unilateral doar de evidențierea izbînzilor, a 
reușitelor. Iată de ce, convinși de virtuțile dialecticii, 
de necesitatea de a analiza cu obiectivitate faptele, 
încredințați că progresului ii sînt străine automulțu- 
mirea, estomparea minusurilor, ne vom face o dato
rie față de adevăr arătind că de-a lungul anilor mo

de abordare a unor probleme, imobilismul 
tributul plătit formulelor prefabricate și-au 

amprenta și pe articolele și reportajele pu- 
nostru.

față de adevăr 
ziarul Scinteia

plin de spiritul nou. infuzat in în- 
’iață politică, socială de Congresul al 

ui, eveniment de esențială insem- 
ța partidului, pentru întregul di
al tării. Insuflînd un spirit nou. 
ponsabil, creind premise durabile 
muncii să participe nemijlocit, de- 
de perfecționare a societății, con- 

nt și rodnic dialog intre partid 
1 al IX-lea al partidului — al că- 

adîncit, continuat de Conferința Na- 
ul Congres al X-Jea — a determi- 
superioară, creșterea rolului și au- 

n viața societății. îndemnurile parti- 
așterea profundă a realităților, la pu- 

oare a spiritului de inițiativă comunistă, 
frontală, deschisă a celor mai complexe 
consacrarea criticii și autocriticii ca armă 
în slujba progresului s-au materializat și 

izat cu rodnicie paginile presei.
Mai mult ca oricînd, în anii care au trecut de la 

Congresul al IX-lea, și cu deosebire după Congresul al 
X-lea, colectivul Scînteii s-a simțit adine ancorat în 
marele efort de construcție socialistă, s-a străduit să 
pună în valoare faptele exemplare săvirșite pe frontul 
muncii pașnice, dăruirea oamenilor pentru înfăptuirea 
neabătută a cuvîntului partidului, să militeze pentru 
afirmarea a tot ce este valoros, înaintat. Țelul suprem 
al colectivului nostru redacțional, al comuniștilor, al 
tuturor lucrătorilor redacției, a fost acela de a urma 
cu fidelitate cuvîntul partidului, de a-1 duce in cele 
mai îndepărtate colțuri ale țării, către fiecare con
știință. de a face larg cunoscută politica internă și in
ternațională a partidului, de a participa la mobilizarea 
energiilor națiunii pentru înfăptuirea programelor de 
înălțare socialistă a țării.

REDACȚIA
(Continuare in pag. a Vil-a)
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Vineri, la sediul C.C. al P.C.R., 
au început convorbirile între de
legația Partidului Comunist Ro
mân, condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
P.C.R., și delegația Partidului de 
stînga-comuniștii din Suedia, con
dusă de tovarășul Carl-Henrik

Hermansson, președintele partidu
lui.

Din partea suedeză, la convor
biri participă tovarășii Lars Wer
ner, vicepreședinte al P.S.C.S., și 
Eivor Marklund, membru al Comi
tetului Executiv al C.C. al P.S.C.S., 
iar din partea română, tovarășii 
Gheorghe Pană, membru al Comi

tetului Executiv, al Prezidiului 
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.

Convorbirile s-au desfășurat in
tr-o atmosferă caldă, tovărășească.
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Cu energii sporite, intr-o profundă

tului rostit de partid.
Prin activitatea Scînteii ilegale, presa românească, 

tradiția ei progresistă au înregistrat pagini de glorie. 
Lecția vie, exemplară de publicistică militantă, de co
muniune profundă cu viata și aspirațiile clasei mun
citoare, ale tuturor celor ce muncesc, spiriiul revolu
ționar — care s-au evidențiat cu pregnanță în acei 
ani — au străbătut ca un fir roșu fiecare număr al 
Scînteii.

După eliberare, apărind in condiții noi. ziarul Scin- 
teia avea să ducă mai departe tradițiile de exem
plară publicistică militantă. Cind partidul comunist a 
devenit el însuși arhitect de viață nouă. Scînteia s-a 
angajat plenar in acest efort de edificare socială. Tn 
marile bătălii, ea a însoțit partidul ca un ostaș cre
dincios, ca o puternică armă de propagandă comu
nistă, mobilizînd poporul la înfăptuirea obiectivelor

vibrație patriotică, 
întreaga țară cinstește 
apropierea marii sărbători

Răsfoind colecția „Scînteii" din 15 august 1931 pină azi
HLE DIN ISTORiA GLORIOAST

A PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
(Paginile 4—5)<______________ _____ J

CRONICA INTERNAȚIONALA
In spiritul prieteniei 

și solidarității, 
al intereselor păcii și 
colaborării internaționale

Orice retrospectivă, indiferent de 
perioadă, a activității internaționale 
desfășurate de partidul și statul nos
tru evidențiază un tablou bogat de 
contacte, intilniri, discuții la nivelul 
cel mai înalt, ca și la alte niveluri, 
ilustrind cu pregnanță densitatea, 
amploarea și multitudinea relațiilor 
cu toate țările socialiste, cu partidele 
comuniste din aceste țări, cu celelalte 
detașamente ale mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, cu mișcă
rile de eliberare și tinerele sute in
dependente, cu alte sute ale lumii, 
cu partidele și organizațiile democra
tice și progresiste, cu toate forțele 
înaintate ale contemporaneității. Săp
tămână care a trecut nu face excep
ție de Ia această regulă, ea con- 
semnind. in primul rind. întilnirea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și a 
altor conducători ai partidului și sta
tului nostru cu conducători ai unor 
partide comuniste și muncitorești și 
reprezentanți ai conducerii de stat 
din țări socialiste, care iși petrec va
canța pe litoralul românesc, la invi
tația Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român. Întilnirea a

constituit o nouă și elocventă expre
sie a sentimentelor de prietenie și 
solidaritate internaționalistă ale par
tidului și poporului nostru față de 
partidele comuniste și muncitorești, 
de țările și popoarele socialiste, de 
clasa muncitoare din întreaga lume, 
a dorinței de a dezvolta legăturile 
de colaborare, în interesul promovării 
unității.

Pe aceeași linie a promovării con
tactelor directe cu reprezentanții al
tor partide comuniste și muncitorești, 
a schimburilor de vederi de la condu
cere la conducere, practică pe care 
partidul nostru o consideră ca fiind 
de natură să ducă la întărirea 
prieteniei și adincirea înțelegerii, se 
înscriu și Întrevederile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu tovarășii San
tiago Carillo, secretar general al P.C. 
din Spania, Carl-Henrik Hermans
son, președintele Partidului de stîn- 
ga-comuniștii din Suedia, Alvaro 
Cunhal. secretar general al Partidu
lui Comunist Portughez, și Jos Van 
Eynde, președintele Partidului Socia
list Belgian.

Tot in cursul acestei săptămîni. 
președintele Consiliului de Stat al 
României l-a primit pe ministrul fi
nanțelor și economiei din R. F. a 
Germaniei, Karl Schiller, și delegația 
orașului Los Angeles, cu care prilej 
s-a pus în evidență evoluția pozitivă 
a relațiilor de cooperare româno— 
vest-germane, respectiv româno— 
americane Promotoare a cauzei co
laborării Intre state cu orlnduiri so

ciale diferite, în spiritul coexistenței 
pașnice. România socialistă consideră 
că aceasta corespunde atit intereselor 
statelor în cauză, cit și intereselor 
destinderii și păcii.

Expresie a politicii active, construe-; 
tive a țării noastre, aceste intilniri 
și contacte, cuprinse pe întinderea 
unei singure săptămîni, constituie, 
totodată, o nouă dovadă a remarcabi
lului d’namism al secretarului general 
al partidului, a stilului său de muncă 
personal, atit pe planul activității in
terne, cit și pe cel al activității inter
naționale.

Dinamismul economiei 
socialiste

începutul intervalului de timp de 
care se ocupă cronica de față a fost 
marcat de publicarea in presa cen
trală a țărilor socialiste membre ale 
Consiliului de Ajutor Economic Reci
proc a textului integral al Programu
lui complex privind adincirea și per
fecționarea in continuare a colaboră
rii, dezvoltarea integrării economice 
socialiste a acestor țări, document de 
o deosebită însemnătate prin obiecti
vele pe care și le propune, prin do
meniile pe care Ie abordează, prin 
principiile pe care le afirmă. Diferi
tele sale aspecte, atit de ordin teo-

Romulus CĂPLESCU

PLOIEȘTI. Unitățile aparți- 
nînd Centralei industriale de utilaj 
petrolier au anunțat că angajamen
tul de a realiza in acest an o pro
ducție suplimentară de 54 milioane 
lei a fost depășit pină la această 
dată cu 9 milioane lei. Uzina „1 
Mai" din Ploiești, care se afin in 
fruntea întrecerii, precum și Uzina 
de utilaj petrolier din Tirgoviște și 
Uzina mecanică din Cimpina și-au 
onorat cu promptitudine contractele, 
expediind șantierelor petroliere din 
țară și de peste hotare o gamă va
riată de instalații.

Colectivele de muncă din rafină
riile aparținînd Centralei industria
le pentru prelucrarea țițeiului Plo
iești. întîmpină măreața sărbătoare 
cu o depășire a planului de produc
ție evaluată la 30 000 000 lei — sumă 
care reprezintă 96 la sută din anga
jamentul pe acest an.

HUNEDOARA. o*e,aril de 13 
Combinatul siderurgic Hunedoara au 
îndeplinit și depășit angajamentul 
luat în cinstea zilei de 23 August, 
realizînd peste prevederile de plan 
mai mult de 23 000 tone oțel. Topi
torii de la cuptoarele Martin de 400 
tone au elaborat in luna aceasta, în 
medie, zilnic, cite 58 tone de oțel 
peste sarcinile stabilite, iar colecti
vul oțelăriei electrice a produs. în
tre 1 și 12 august, cu 242 tone oțel a- 
liat mai mult decit era prevăzut. La 
rindul lor, colectivele celor două fa
brici de aglomerate din cadrul com
binatului au prelucrat și livrat fur- 
naliștilor, peste prevederile planu
lui. 57 400 tone aglomerat fieros 
autofondant — cu 7 400 tone mai 
mult decit s-au angajat să dea pînă 
la 23 August — iar laminatorii au 
depășit angajamentul luat in cinstea 
marii sărbători cu peste 3 000 tone 
de laminate.

SUCEAVA. Colivele de 

muncă din cadrul Combinatului pen
tru exploatarea și industrializarea 
lemnului din Suceava au îndeplinit 
și depășit angajamentele asumate in 
întrecerea socialistă pe anul 1971. 
Sporurile de producție înregistrate 
pină acum însumează, între altele, 
însemnate cantități de rășinoa- 
se, cherestea, plăci fibrolemnoa- 
se. mobilă și alte produse. De ase
menea, planul de export a fost de
pășit cu circa 2 milioane lei valută, 
în această perioadă s-au obținut 3 
milioane lei beneficii suplimentare 
și tot atitea economii, prin reduce
rea cheltuielilor de producție.

BAIA MARE. Cu 0
marfă suplimentară în valoare de

65 milioane lei. față de planul la zi, 
colectivul Uzinelor metalurgice pen
tru metale neferoase și rare din 
Baia Mare și-a îndeplinit și depășit 
angajamentul luat in cinstea zilei 
de 23 August. De asemenea, ca ur
mare a organizării superioare a pro
ducției și muncii, cheltuielile de 
producție au fost reduse in această 
perioadă cu peste 10 milioane lei.

Și-au mai îndeplinit angajamen
tele în cinstea marii sărbători și ex
ploatările miniere Baia Mare și 
Tirgu Lăpuș.

TG. MUREȘ. Constructorii

din județul Mureș, devansînd gra
ficele de dare in folosință a noi
lor locuințe, au dat in folosință 
de la începutul anului și pînă în 
prezent, peste 1 100 apartamente în 
municipiile Tg. Mureș și Sighișoa
ra. in orașele Tirnăveni. Reghin, și 
in alte localități. în cinstea marii 
sărbători de la 23 August ei vor 
preda încă 300 apartamente, din 
cele peste 3 000 prevăzute a se con
strui in acest an.

CLUJ Colectivul marii uzine 
clujene „16 Februarie" a îndeplinit 
cu 21 de zile mai devreme planul 
pe 8 luni. La aceasta se adaugă e- 
conomisirea unor importante canti
tăți de metale neferoase și 32 tone 
laminate, ca rezultat al aplicării u- 
nor procedee tenhologice originale.

Muncitorii. Inginerii și tehnicienii 
unei alte mari întreprinderi—„Clu
jeana". au produs peste plan, pînă 
la sfîrșitul primei decade a lunii 
august. 58 500 perechi încălțăminte 
și au realizat peste 50 de inovații 
și invenții care, potrivit antecalcu- 
lelor efectuate, vor aduce circa 
3 100 000 lei economii.

La rindul lor, unitățile industriei 
locale din județ au livrat peste plan 
mărfuri în valoare de aproape 26 
milioane lei, indeplinindu-și anga
jamentul asumat pe întregul an.

PIATRA NEAMȚ. Răspunzind 
cerințelor crescînde ale agriculturii, 
colectivul Combinatului de îngrășă
minte azotoase din Piatra Neamț 
și-a intensificat eforturile în muncă, 
realizînd peste prevederile la zi. 
3 200 tone azotat de amoniu și 1 400 
tone de amoniac. în urma acestui 
succes, chimiștii au hotărît ca, in 
cinstea zilei de 23 August, să-și ma
joreze angajamentele anuale la prin
cipalii indicatori. Astfel, la produc
ția globală planul va fi depășit cu 
40 milioane lei, la producția marfă 
cu 36 milioane lei, iar la beneficii 
cu 15 milioane lei. ,

(Continuare in pag. a VIIl-a)

MUNCITORII CAPITALEI
SE PREZINTĂ

CU UN STRĂLUCIT BILANȚ
® Un miliard lei producție suplimentară!
• 70 la sută din sporul producției 

globale — prin creșterea productivi
tății muncii

Colectivele fabricilor, uzinelor si 
șantierelor de construcții din muni
cipiul București desfășoară în aces
te zile o intensă activitate pentru 
realizarea exemplară a sarcinilor de 
plan pe anul 1971. animate de hotă- 
rirea de a-și aduce o contribuție cit 
mai mare la înfăptuirea programu
lui stabilit de Congresul al X-lea al 
P.C.R.. a prevederilor cincinalului 
1971—1975. Munca lor rodnică, de zi 
cu zi. se desfășoară sub semnul e- 
xigențelor și sarcinilor economice de 
mare însemnătate prevăzute în pla
nul de stat, ții amplei întreceri ge
nerate de chemarea Consiliului Na
țional al Frontului Unității Socia
liste.

Din ansamblul realizărilor consem
nate în primele 7 luni ale anului se 
detașează cîteva cifre care dau di
mensiunea reală a efortului general, 
măsura hărniciei și capacității crea
toare a oamenilor muncii din indus
tria Capitalei. Planul producției mar
fă pe 7 luni a fost realizat în pro
porție de 103,6 la sută, obținîndu-se 
o producție suplimentară de peste 1 
miliard lei, ceea ce a permis îndepli
nirea și depășirea angajamentelor a- 
sumate. Indicele productivității mun
cii a fost îndeplinit în proporție de 
102 la sută, asigurîndu-se astfel și 
depășirea angajamentului asumat. 
Se cuvine precizat că față de 
realizările din perioada corespunză
toare a anului trecut, în această pe
rioadă. productivitatea muncii a spo
rit cu 6,6 la sută ; aproape 70 la sută 
din sporul producției globale s-a ob
ținut pe seama acestui factor. Se în
făptuiesc cu succes și angajamentele

care privesc ridicarea în continuare 
a eficienței economice. Economiile 
din reducerea cheltuielilor de pro
ducție, după primele șase luni ale 
anului, totalizau peste 58 milioane 
lei, iar beneficiile realizate*depășesc 
cu 600 milioane lei sarcina stabilită 
prin plan.

Succesele de pină acum nu sînt de 
natură să ne surprindă. Ele au fost 
din timp pregătite, fiind în egală mă
sură și rodul unei intense munci politi- 
co-organizatorice desfășurate de or
ganele și organizațiile de partid din 
fiecare unitate economică. Comitetul 
municipal de partid a considerat că 
pentru realizarea exemplară a indi
catorilor de plan și a angajamente
lor asumate este necesar să se des
fășoare o amplă și susținută activi
tate politică și organizatorică, care, 
dusă cu pricepere și consecvență de 
către organizațiile de partid din uzi
ne și fabrici, să asigure o puternică 
mobilizare a colectivelor din între
prinderi la descoperirea și punerea 
mai intensă in valoare a rezervelor 
interne. Astfel, încă din primele luni 
ale anului, pentru soluționarea pro
blemelor importante de care depinde 
realizarea în bune condiții a planu
lui pe acest an și a angajamente
lor, în cadrul consfătuirilor de luciu 
organizate pe ramuri de activitate, 
s-au consultat un număr foarte mare

Dimitrie ANCUȚA
secretar al Comitetului municipal 
București al P.C.R.

(Continuare în pag, a Il-a)
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ifaptul! 
divers!

I Operativi- 
tate

! Intorcindu-«e. într-una din 
serile trecute, spre casă pluto- 

Inierul de miliție D. Buscan din 
cadrul serviciului circulației de 
la a (ost oprit de un

IceUțcan — pensionarul Dumi
tru Vâsli eseu (str. Nerva Traian I 
65) — care l-a sesizat efi doi ti- I 

ri i-au solicitat cițiva litri de ’ 
benzină pentru mașina lor care I 
se găsea in apropiere, oferin- I 

I du-i in schimb o umbrelă. Ca și { 
I cetățeanului, lucrătorului de .

miliție, afacerea 1 s-a părut sus- I 
I pectâ și ca atare și-a Întrerupt I 

drumul, mergind să vadă despre 
ce este vorba. Cei doi tineri I 
(Paul Alexandru, din strada I 

1 Fapazoglu 48 șl Aurel Gheor- I 
ghc. domiciliat tn Calea Vitan i 
105) furaseră mașina din fața I 
hotelului Athdnee Palace și, In- I 
corcind să se facă nevăzuți. is- ’ 
prăviseră benzina. Prin vigilen- I 
ța cetățenească a pensionarului I 

operativitatea lucrătorului de I 
m ’..i> au fost nevolți să-și in- * 
trerupft călătoria. |

Depozit 
sub cerul 
liber

De mai bine de jumătate de . 
an, două vagoane de hirtie stau I 
— după cum ne informează șe- I 
tul stafiei Bogdana (Ialomița), ’ 
Mihai Nicolae — aruncate lingă I 
linia -'craii, in bătaia ploii și a I

1 r trebuit să ser- I 
rcască la confecționarea dalelor ■ 
din beton, pentru șantierul de I 
irigafii Gălățui~Călărași, dar lă- | 
sară pradă intemperiilor a ajuns 
de mult maculatură. Cu toate I 
insistențele depuse, pentru a fi I 
ridicată. conducerea Trustului ' 
de construcții și îmbunătățiri | 
funciare n-a catadicsit nici pină I 
acum să ia vreo măsură, pretez- | 
tind că oricum n-ar avea unde . 
s-o depoziteze. Ca și cum in ac- I 
tualele condiții s-ar afla la add- I 
post. O veritabilă mostră de de- 1 
z/nferes din partea trustului, sol- I 
dată cu pagube materiale care, I 
sperăm, vor fi suportate de cei I 
vinovați. |

în ziua
aniversării

Cu citva timp în urmă, Florin 1 
Polea din Brăila, strada Doro- I 
banți nr. 33. elev in clasa a V-a, I 
a plecat împreună cu un alt | 
băiat la ștrand pe malul Du- . 
nării. Intrat in apă, curenții flu- I 
viului l-au dus repede în larg. I 
Neștiind să înoate, era pe pune- . 
tul de a se îneca. Tocmai in a- I 
cest timp, un grup de muncitori I 
din Insula Mare a Brăilei se în
torceau acasă, traversind Dună- I 
rea cu bacul. Văzind pericolul, I 
unul dintre ei — Tudorel La- I 
zaridis — a sărit imbrăcat in ■ 
Dunăre și l-a salvat Un gest I 
curajos, pe care credem că mi- | 
cui Florin nu-1 va uita, cu atit 
mai mult cu cit faptul s-a pe- I 
trecut chiar în ziua in care își I 
sărbătorea cea de-a unsprezecea I 
aniversare.

O friptură 
prea mare

Fiind trimisă ca delegat din 
partea Centrului de legume și I 
fructe din municipiul Gheorghe I 
Gheorghiu-Dej să ridice o can- ' 
titate de pui de la cooperativa ■ 
agricolă de producție din Luizi- I 
Călugăra (Bacău), Ana Tulbure | 
s-a gindit că nu ar fi rău să 
facă rost de o friptură mare, I 
consistentă, și pentru ea. Știind I 
că puii sini livrați la kilogram • 
și că tara mașinii este luată la | 
intrarea in cooperativa agricolă, I 
ea a umplut cu nisip și pietriș | 
doi saci pe care i-a ascuns sub . 
banca din cabina autocamionu- I 
lui. In timp ce se incărcau puii, I 
împreună cu șoferul, și profi- 1 
tind de neatenția celor de la I 
cooperativa agricolă, a aruncat I 
sacii din cabină, lăsind ca greu- I 
tatea lor să fie compensată cu ■ 
carne de găină. Cum s-a consta- I 
tat ulterior, aveau in plus 60 de I 
pui. O friptură zdravănă ! N-au 
apucat insă s-o mănince. pentru I 
că s-au „ars" și dumnealor.

Ploile au mărit pe întinse suprafețe

umiditatea solului

PLANTELE AU TOTUȘI
5V

NEVOIE DE APA!
De ce nu funcționează pretutindeni

sistemele de irigații ?
Căldurile mari de la începutul acestei luni cu temperaturi de 35 

fie grade, au determinat o cvaporațlc puternică a apei din sol. In unele 
locuri, plantele agricole începuseră să simtă lipsa apei. Dar in ziua do 
luni 9 august, un val de ploi a străbătut întreaga țară. Ele au fost mai 
abundente in cimpia dc sud a țării, unde s-au înregistrat colo mai 
mari cantități de apă la metrul pătrat : 22 litri la Alexandria. 44 li
tri la Videle. 35 litri la Urzlceni, 24 litri la Călărași, 37 litri la Buzău, 
32 litri la Fetești și cite 50 litri la Grivița șl Viziru. Cu alte cuvinte, 
s-a făcut o irigare naturală puternică pe o mare suprafață dc teren 
din Oltenia și pină in Moldova. Dc asemenea, ploile de ieri au cuprins 
o bună parte din județele țării. Specialiștii afirmă că. in multe locuri, 
a fost asigurată rezerva do apă necesară porumbului, florii-soarelui. 
sfeclei de zahăr și altor culturi, asigurindu-sc obținerea unor recolte 
mari la hectar. Există zone undo a plouat mai puțin — în Oltenia și 
o parte din Dobrogea. Ca urmare, deficitul de apă din sol se accen
tuează de la o zi Ia alta. In asemenea cazuri, in perimetrele amena
jate pentru irigat trebuie să se intervină cu udări. Săptăminal. cen
trele de avertizare asigură unităților agricole buletine dc avertizare, pe 
baza cărora împreună cu specialiștii din întreprinderile agricole do 
stat și cooperativele agricole se întocmește programul do. aplicare a 
udărilor. Cu toate că în multe locuri s-a simțit lipsa apei din sol, nu 
au fost irigate toate suprafețele prevăzute. Astfel, pină la începutul 
acestei luni, in întreprinderile agricole de stat prima udare s-a fă
cut pe 70 la sută din suprafețe, iar a doua — po 37 la sută, tn coope
rativele agricole s-a aplicat prima udare pe 43 la sută din terenurile 
prevăzute a se iriga. Iar a doua numai pe 33 la sută. Ploile au refă
cut, pe mari suprafețe, rezerva - - --
este nevoie dc irigații. Pentru a 
am organizat un raid-anchetă în 
ales aceste județe deoarece aci 
teme dc irigații din țară.

dc apă din sol. Totuși, in unele locuri 
vedea cum se desfășoară aceste lucrări 
județele Olt. Doli și Constanta. Ani 
se găsesc unele din cele mai mari sis-

Pajiște 
pe... asfalt

In județul Constanța, in ultimii ani 
au fost date în exploatare marile 
sisteme de irigații M.Kogâlniceann, 

Murfatlar, Făclia și 
Sistemele de irigații din 

județul Olt cuprind 19 250 ha. In ju
dețul Dolj, suprafața amenajată pen
tru irigații însumează peste 77 000 ha. 
din care 48 000 ha în sisteme mari. 
Deci, practic, există posibilitatea 
ca efectele dăunătoare ale lipsei 
de apă din sol să fie compensate prin 
irigarea culturilor. Sint folosite efi
cient sistemele de irigații ? Agrega
tele de asDersiune lucrează la întrea
ga capacitate, in schimburi prelun
gite ? Tată întrebări la care vrem să 
dăm răspuns în rîndurile care ur
mează. y

La indicația Comitetului județean 
de partid Constanța s-au luat măsuri 
energice pentru intensificarea ritmu
lui de udare a culturilor, pentru li
mitarea efectelor secetei. La I.A.S. 
M. Kogălniceanu, de exemplu. as- 
persoarele funcționează zi și noapte. 
S-au constituit echipe speciale de in
tervenție care acționează neintreruot. 
Porumbul, floarea-soarelui. soia, lu- 
cerna. culturi care ocupă aproane 
6 500 hectare, au apă din abundentă, 
se dezvoltă normal O situație simi
lară e și la I.A.S. Dorobanțu : pe toa
te suprafețele amenajate pentru iri
gații ocupate acum cu porumb, lucer
na. floarea-soarelui s-au aplicat 3—5 
udări. Cu toată căldura și consumul 
mare al plantelor, rezerva dc apă din 
sol. controlată zilnic, s-a păstrat în 
limitele normale. Și in cooperativele 
agricole Cuza Vodă. Castelu. Nicolae 
Bălcescu s-au luat măsuri hotărîte ca 
plantei? de pe terenurile amenajai? 
pentru irigații să nu sufere de secetă. 
Reținem o inițiativă bună. Datorită 
funcționării ireproșabile a sistemelor 
de irigații. M. Kogălniceanu și N. Bâl- 
cescu, unde există apă din belșug, au 
fost udate prin inundare aproape 800 
hectare deoarece se ivise pericolul 
ofilirii plantelor.

Dar, din păcate, indicațiile orga
nelor județene de partid și de stat 
de a nu se precupeți nici un efort 
pentru folosirea integrală a rezerve
lor de apă nu se aplică cu fermitate 
peste tot. Tn sistemul de irigații Fă
clia, care cuprinde 8 200 hectare, s-au 
aplicat pină acum la porumb, flo?- 
r»a-soarelui și lucerna doar două u- 
dâri. Pe o suprafală de anroaoe 500 
hectare, care aparține cooperativelor 
agricole din Medgidia. Ivrinezu. Mir
cea Vodă, nu s-a aplicat nici o udare. 
De ce ? Stafiile de pompare func
ționează defectuos, conductei» sint 
avariate, iar remedierile se fac de 
către T.C.I.F. Constanta — sistemul 
fiind în termen dc garanție — dună 
2—3 luni de la semnalarea lor. La 
toate acestea se mai adaugă slaba 
organizare a muncii în unele coope
rative agricole. Ing. Vlad Tonca, 
responsabil cu problemele de exploa
tare și prognoză in cadrul sistemului 
de irigații Făclia, ne semnalează ?ă 
la cooperativele agricole din Medgi
dia și Tvrinezu nu se respectă 
schemele de udare stabilite, iar echi
pele de cooperatori care lucrează la 
irigat sint improvizate în fiecare 
dimineață. Situații similare pot fi 
întilnite și la cooperativele agricole 
din Valea Seacă, Murfitlar. Torto- 
manu. Năvodari și altele. Practic. 
Ia aceste unități nu s-au aplicat decit 
1 sau 2 udări și acestea in condiții 
necorespunzătoare.

In 
drul 
lafat-Băilești, 
ținut și se țin săptăminal ședințe de

Dorobanțu. 
altele.

se

această perioadă. în 
sistemului de irigații 

județul Dolj.

lucru cu conducerile celor 29 de uni
tăți care au terenuri amenajate pen
tru a se întocmi grafice de udare. La 
stația de pomoar» a sistemului de la 
Basarabi-Calafat se primește comanda 
pentru volumul de apă pe care trebuie 
să-l livreze zilnic unităților agricole. 
Este făcută această planificare in 
funcție de cerințele plantelor ? Numai 
o sumară trecere în revistă a faptelor 
ne face să dăm un răspuns negativ la 
această întrebare. Intre 24 și 31 iulie 
a.c. s-a planificat să se irige 13 967 br-, 
ceea ce reprezintă numai a 5-a parte 
din suprafața amenajată. Oare numai 
această suprafață avea nevoie de 
apă ? Categoric, nu .' Dar si din a- 
ceastă suprafață s-au irigat numai 
10 600 ha. Parcurgind terenurile coo
perativelor agricole din Catanele. Tu
narii Vechi. Piscul Vechi. Urzicuța și 
altele, observi cum apa se «curge do- 
moală pe canale, iar plantele de pe 
tarlalele învecinate se ofilesc.

Tn săotămina de la 1 Ia 7 august, 
consiliul de conducere al cooperati
vei agricole din Poiana Mare a ac
ceptat să irige numai 500 ha. deși 
trebuia să iri^e 835 ha. Situa
ția este cu atît mai neiusttticată 
dacă ținem seama că unitatea are 
510 ha culturi dub’e. care au absolu‘â 
nevoie de ană si din care au fost iri
gate doar 100 ha -u porumb. Pre
ședintele cooperativei, incercînd să 
ascundă propriile lipsuri in organiza
rea muncii, dă vina pe alții. Este a- 
devărat. sint lipsuri si >n activitate? 
sistemului Calafat-Băilești : In unele 
zile apa nu ajunge in cantități sufi
ciente și la timp. Dar tot atit de ade
vărat este că atunci cind pe canale 
este suficientă apă. din cele 40 moto- 
pompe cite are coonerativa mai bine 
de un sfert stau zilnic nefolosite.

Unele neaiunsuri în folosirea siste
melor de irigații se constată și în ju
dețul Olt. Din cele 19 250 ha amena
jate. 8 890 ha au fost udate numai 
odată. 4 114 ha — de două ori «1 
2 370 ha — de trei ori. ..In anii 
trecuți, ne spune tov. Ștefan Mihă’- 
cescu. inginerul <ef al întreprinderii 
județene de exploatare și întreținere 
a lucrărilor de îmbunătățiri funciare 
și gospodăririi apelor, au fost situații 
cind beneficiarii se certau pur si sim
plu pe apă. Acum însă, mai mult de 
jumătate din aoa pe care o pompăm 
în sistemul Stoenesti-Vișina trece 
nefolosită prin sistemul de evacuare".

Tn una din zilele trecute, la coone- 
rativa agricolă din Scărișoara, unitate 
care are 2 237 hectare in sist»m iri
gat. nu funcționa nici unul din cel? 
60 de agregate dc aspersiune exis
tente : la S^oenesti funcționau doar 
8 agregate din cele 18 planificate : la 
Coteana. 7 din 20 : la Studina. 6 din 
15 etc. Iată deci o primă constatare : 
agregatele de aspersiune nu lucrează 
nici la jumătate din capacitatea lor. 
Din această cauză, intr-o zi abia s-nu 
realizat 126 ha. cind în mod normal 
se puteau iriga peste 2 000 ha. uit 
este capacitatea sistemului Stoenesti- 
Vișina. Așa se explică faptul că sta
ția de pompare amplasată pe malul 
Oltului, la Stoenești, funcționează nu
mai cu o parte din capacitate, că apa 
din canale nu este folosită eficient. 
Există chiar culturi care nu au fost 
irigate pină acum niciodată. Este ca
zul florii-soarelui, cultivată în sistem 
irigat la cooperativele agricole din 
Scărișoara, Jieni și Ipotești. Era de 
așteptat ca plantele însămînțate în 
cultură succesivă să primească la timp 
apa necesară. Dar din cele 2 685 ha, 
abia s-au udat 1 280 ha.

Mulți dintre cei cu care am discutat

ne-au spus că în bună parte situația 
se datorește și faptului că aprovizi i- 
narea cu motorina necesară funcțio
nării motopompolor se face cu multă 
greutate. Este adevărat. Dar din par
tea organelor județene nu există nici 
un sprijin concret in acest sens. Mai 
mult chiar, ședințele de lucru săptă- 
minale care au loc în legătură 
cu irigațiile au devenit simple for
malități. La aceste ședințe opera
tive, care trebuie să se încheie cu 
măsuri concrete, nu participă nimeni 
de la direcția generală agricolă ju
dețeană sau de la uniunea coopera
tistă. De asemenea, nu se controlează 
in teren modul in care se irigă cultu
rile.

Acum, mai mult decît oricînd, plan
tele au nevoie d? apă. Orice ln- 
tirziere in irigai ca culturilor ”a 
trage greu in baianța recoltelor. Sint 
condiții .și trebuie să se irige toate 
suprafețele cultivate cu porumb, floa- 
rea-soarelui. legume, furaje, precum 
și culturile duole amplasate pe tere
nurile amenajate. Este necesar ca 
eforturile direcțiilor generale agri
cole județene, ale intreprinderilor ce 
exploatare și întreținere a lucrărilor 
de îmbunătățiri funciare și gospodă
rirea apelor și ale tuturor unităților 
agricole să se concentreze ocnt-u 
funcționarea ireproșabilă a sistemelor 
de irig 'ii.

Radu APOSTOL 
Nîstor ȚUICU 
EmSUan ROUĂ 
corespondenții „Scînteii

Este a treia oară in de
curs dc două milenii cind 
la Porțile de Fier istoria 
are dc spus ceva pentru 
întreaga omenire. La 
Roma. Columna lui Traian, 
de sub colinele verzi ale 
„Cetății eterne", a înfăți
șat pentru intîla dată lu
mii, prin aceasta cronică 
sculptată in piatră, eveni
mentele Istorice desfășu
rate otunei in acest coif al 
lumii, evenimente binecu
noscute la noi șl pretutin
deni unde se studiază fap
tele și învățămintele tre
cutului. Bogățiile pămiii- 
tului dunărean, cucerit de 
legiunile romane care au 
clădit, primul pod peste 
valurile înfuriate și strim- 
torate de stinci și de 
piscuri, au luat drumul 
spre urbea de sub cele 
șapte coline, făcind să 
areas că și ni ai mult fastul 
și gloria Romei antice, 
faima capitalei unei lunii 
vechi, care a dominat o- 
mcnirca multe veacuri, in 
timp ce dincoace și dincolo 
de zidurile castrului de la 
Drobela s-a zămislit, prin 
contopirea cuceritorilor cu 
vitejii cuceriți, un popor 
nou. poporul român, care 
avea de parcurs prin timn 
un drum lung, orcu si nlin 
d» in< creări, păstrîndu-sl 
f':n(a. defir.indu-se și a- 
firmîndu-se pe arena is
toriei ca o națiune de sine 
stătătoare.

Un alt timp al Porților 
de Fier, consemnat de 
istoria omenirii, se plasea
ză in evul mediu, cind os
tile otdmane reușesc să 
străbată acest drum crîn- 
cen de virtehiri si, catarac
te pătrunzând pină la Mo- 
haci. Datorită acestui eve
niment dramatic, binecu
noscut de lumea întreagă, 
popoarele dc pe malul 
bătrinului fluviu au in
durat cu înverșunare, timp 
de cîteva veacuri, stăpini- 
rea otomană, timp in care 
avuțiile lor cu fost încăr
cate in corăbii pentru a 
mări puterea unui alt im
periu, a cărei capitală era 
la Constantino pol.

Și acum, in zilele noas
tre. sintern contemporanii 
unor evenimente care în
scriu încă o dată, in de
curs de două milenii, nu
mele Porfilor de Fier in

istoria omenirii; de data 
aceasta prin durarea unei 
fortărețe socialiste, acolo 
unde apele Dunării sînt 
cele mal înfricoșătoare șl 
unde harnicii constructori 
români și iugoslavi l-au 
clădit (fi acești ani in cale 
formidabila hidrocentrală 
de la Porțile de Fier.

Dar oare de ce conside
răm ca fiind un eveniment 
istoric pentru omenirea 
contemporană construirea, 
punerea In funcțiune și 
terminarea primei noastre 
hidrocentrale de pe Du
năre 7

Poale pentru acea uriașă

pinire pentru a le despărți 
și dirija după nevoile lor, 
ca să le înalte, pină la 
urmă, In calc, acest colos 
dc beton, fier și turbine.

Poate pentru că, prima 
oară In istoria noastră a- 
tit de frdmlntată, Dunărea 
a devenit un izvor de e- 
nergii șl bogății uriașe 
-are se exploatează de noi 
și spre binele nostru, al 
celor două popoare înfră
țite de pe țărmul bătri- 
nului Danublu, nu pentru 
alții, nu pentru imperii 
asupritoare, ci spre binele, 
progresul și luminarea a- 
celora din a căror trudă a

Schimb
la Porțile
de Fier

declanșare de energii, pen
tru acea muncă titanicii 
din bare s-a născut, ca 
rezultat al eforturilor e- 
roice a zeci de mii de oa
meni, a dăruirii lor totale, 
in cei șapte ani cheltuiți 
pentru înălțarea gigantu
lui.

Poate pentru că in via
ța acestor oameni Porțile 
de Fier au însemnat. în a- 
cesti șapte ani, zi de zi și 
noapte de noapte, țelul 
suprem o contopire com
pletă a gîndirii cu acțiu
nea, o confruntare de du
rată a idealului cu reali
tatea. o muncă grea 
plină

și 
de răspunderi, o 

luptă crincenă cu aspri
mile naturii, cu capriciile 
Dunării învolburate, cu 
valurile ei intăritate, pe 
care trebuiau să pună 8tă-

luat ființă uriașa cetatea 
luminii și energiei.

Dar poate și pentru că 
această mare înfăptuire 
i-a apropiat și sudat și 
mai mult pe acei ce au 
făcut și fac parte din ma
rea oștire a constructori
lor, care in tot timpul a- 
cestei bătălii de șapte ani 
au luptat cot la cot. pen
tru a pune stăpinire pe bo
gățiile latente ale Dunării, 
ce se spulberau in van de 
veacuri.

Și poate șl pentru faptul 
că acest colos de beton de 
pe Dunăre a contribuit și 
la apropierea, durarea și 
cimentarea prieteniei între 
popoarele României șl 
Iugoslaviei, a căror soartă 
istorică a fost din totdea
una apropiată și care, în 
zilele noastre, și-au

eforturile pentru a face 
din Dunăre o sursă comu
nă de noi satijfacfH, dind 
o pildă bună lumii în
tregi : ce lucruri mari se 
pot înfăptui prin prietenia 
și colaborarea constructi
vă a două fdri socialiste !

In sfirșit, lumea a deve
nit mai bogată și prin fap
tul că a devenit mai fru
moasă intr-un colț al Eu
ropei, adăugîndu-se far
mecului naturii din zona 
Porților de Fier un nou și 
minunat peisaj creat de 
constructori, la care s-a 
deschis accesul prin zidi
rea colosului ce traversea
ză de-acum apele Dunării. 
Marea Mediterană s-a a- 
propiat cu mult prin ter
minarea acestei construc
ții de Marea Neagră. Dacă 
cineva pornește cu mași
na dc la Marsilia pe ruta 
internațională, prin Iugo
slavia, trecind prin Bel
grad. de-acum înainte va 
putea traversa cu mașina 
minunata zonă de 140 ki
lometri a defileului și Ca
zonelor. una dintre cele 
mai frumoase zone peisa
gistice ale Europei, aproa
pe deloc exploatată turis
tic în trecut, și se va pu
tea desfăta cu priveliștea 
impresionantă a naturii 
metamorfozate de om, va 
putea traversa bătrinul 
Danubiu pe cel mai tinăr 
pod al sc,u, ridicat deasu
pra turbinelor ale căror 
palete uriașe smulg valu
rilor fluviului lumina, si, 
oprindu-se la Gura Văii, 
va putea poposi in blocu
rile unde locuiesc încă 
constructori, dar care de 
pe acum încep să se trans
forme in lăcașuri turistice 
pentru cei ce vin și vor 
veni cu miile ca să cu
leagă bucurii și frumuseți, 
energii noi și bună voie, 
de pe aceste meleaguri bo
gate in vestigii ale anti
chității și in valori și fru
museți inegalabile create 
de timpul nostru.

Cu aceasta am intrat 
de-acum in noua istorie, 
in noul ev al Porților de 
Fier, pe care sintern datori 
să-l consemnăm noi toți, 
contemporanii marilor 
transformări socialiste șl 
făuritorii istoriei socialiste 

patriei.
Miko ERVIN

(UliHU

Intrarea in Sinaia, pe drumul I 
național nr. 1 — arteră cu o den- | 
să circulație turistică. Mai cu . 
seamă acum, in plin sezon. Nu I 
o dată insă circulația devine pe I 
această porțiune o adevărată 
probă de slalom. Motivul ? In I 
mijlocul șoselei, paște slobodă I 
cireada de juninci și tăurași a o- I 
colului silvic din Sinaia. Avizat ■ 
asupra anomaliei, inginerul Ion I 
Rotaru, șeful ocolului silvic, ri- | 
dică din umeri : ..Ce să facem? 
Nu avem altă pășune!- Este greu I 
de crezut că asfaltul le priește I 
junincilor și tăurașilor. Fiind 1 
insă vorba de un fapt care, pe i 
lingă aspectul său inestetic, afec- I 
tează și siguranța circulației pe | 
șoselele naționale turistice, ere- . 
dem că organele de resort au da- I 
loria să intervină.

Rubricd redactotâ de : i
Gheorghe DAVID 
Gheorghe POPESCU

cu sprijinul corespondenților I
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Sortiment bogat de materiale de construcții

Z A L A U (corespondentul 
„Scinteii", V. Rusu). Ponderea 
materialelor de construcții ocu
pă un loc important in ansam
blul producției unităților de 
industrie locală din jude
țul Sălai. Aici se realizează 
anual 46 milioane bucăți cără
midă. peste 65 000 metri cubi 
de prefabricate, importante can
tități de balast de riu. nisip de 
rîu, blocuri de zgură de calcar 
brut și granulat etc. De aseme
nea, o mare varietate de plăci 
de trotuar, stîlpi de beton, tu
buri de beton si altele iau dru
mul șantierelor din țară și de 
peste hotare.

Pentru întreprinderile iu-

locală sălajana
de construcții din Baia 
Constanța. Bihor. Timi

detene
Mare, ---------- - -------- -----
șoara. Salu-Mare și Bistrița, pre
cum și centralele carbonifere 
de la Deva. Petroșani. Suceava 
și alți numeroși beneficiari, 
industria locală «ălăjeanâ li
vrează la timp șl de bună 
calitate sortimente J'“‘ 
mai diferite de 
de construcții.
ani au fost sporite capacității? 
de producție prin 
unui tunel uscător la
— Șimleul Silvaniei. 
cuptor ..Hoffman" la 
derea „Steaua roșie" 
la „Silvania" — Cehul

dintre ce!e 
materiaie 

în ultimii

construirea 
..Măgura" 

a unui 
intreprin- 
- Zală j. 
Silvaniei.
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MUNCITORII CAPITALEI SE PREZINTĂ 
CU UN STRĂLUCIT BILANȚ

in continuare mari răspunderi în ve
derea utilizării timpului de lucru cu 
maximum de eficiență pentru pro
ducție. în acest scop, ele trebuie să 
desfășoare in permanență o intensă 
muncă politico-educativă și organi
zatorică in rindul salariaților. să de
monstreze prin calcule elocvente con
secințele irosirii fiecărui minut din 
fondul de timp productiv, pentru că 
un lucru este limpede : numai ast
fel, prin utilizarea tuturor rezerve
lor existente la fiecare loc de mun
că, în fiecare întreprindere pot fi 
consolidate rezultatele de prestigiu 
obținute pină in prezent.

Lichidarea grabnică a tuturor nea
junsurilor ce mai persistă in unele 
unități economice sau domenii de 
activitate constituie pentru noi o 
preocupare majoră. Este în curs de 
aplicare un cuprinzător plan de mă
suri. Așa, bunăoară, împreună cu 
comitetele de partid ale sectoarelor 
acționăm efectiv în fiecare întreprin
dere, sprijinind organizațiile de 
partid și conducerile administrative, 
— pentru ca in cel mai scurt timp 
să se creeze condițiile necesare ge
neralizării schimbului II și extinde
rii muncii în schimbul III. Se des
fășoară o amplă acțiune de dezvol
tare a activității de autoutilare. de 
asimilare in uzinele Capitalei a unui 
număr cit mai mare de utilaje, pen
tru ca pe această cale să se reducă 
substanțial importurile de mașini, in
stalații și aparate. Pe lingă stabilirea 
de noi măsuri menite să contribuie 
la depășirea planului pe acest an, în 
atenția comitetului municipal de 
partid stă și asigurarea încă de pe 
acum a condițiilor necesare reȘlizăvii 
in bune condiții a sarcinilor de plan 
pe anul 1972.

în întreaga noastră activitate, în 
organizarea tuturor acțiunilor, ur
mărim transpunerea in viată a pre
țioaselor indicații ale tovarășului se
cretar general Nicolae Ceaușescu 
privind îmbunătățirea activității po- 
litico-ideologice și de educare mar
xistă a membrilor de partid, a tutu
ror oamenilor muncii. Avem convin
gerea deplină că totala adeziune a 
colectivelor de muncă din Capitală 
la măsurile stabilite recent de con
ducerea partidului nostru se va con
firma prin amnlificarea continuă a 
realizărilor obținute pină în prezent, 
prin creșterea contribuției comuniști
lor, a tuturor oamenilor muncii din 
municipiul București la îndeplinirea 
și depășirea sarcinilor ce le revin în 
actualul cincinal.

(Urmare din pag. I)

de muncitori, tehnicieni, ingineri, e- 
conomiști, cadre din unitățile de cer
cetare și activiști de partid. Pe a- 
ceastă bază s-a asigurat o soluțio
nare mai eficientă a problemelor ri
dicate de intreprinderi la începutul 
anului privind îmbunătățirea organi
zării producției și a muncii, creșterea 
productivității și randamentului în 
folosirea mijloac/lor tehnice și a 
forței de muncă. Tn același timp, co
mitetul municipal de partid, comite
tele de partid ale sectoarelor, apara
tele acestora și-au îmbunătățit stilul 
de muncă, deplasindu-și centrul de 
greutate al muncii de partid în uzine, 
fabrici, pe șantiere ajutînd direct și 
operativ organizațiile de partid, co
mitetele de direcție și consiliile de 
administrație să depășească greută
țile survenite Intr-un moment sau 
altul. S-a asigurat astfel o funda
mentare realistă a programelor de 
acțiuni ale organelor și organizații
lor de partid, o particioare directa 
a comuniștilor, a masei largi de oa
meni ai muncii, la stabilirea măsu
rilor imediate și de perspectivă.

Dar activitatea noastră nu s-a n- 
prit aici. Marea masă a comuniști
lor și salariaților care a participat 
la fundamentarea obiectivelor mun
cii politice, organizatorice și tehni- 
co-economlce din diversele ramuri 
ale economiei Can-talei a fost m ■>- 
bilizată prin organele si organizații
le de partid să participe nemijlo
cit la materializarea națiunilor și 
măsurilor preconizate. In acest sens, 
relevăm activitatea desfășurată de 
mii de specialiști, ingineri, eco
nomiști. muncitori cu înaltă califica
re în colectivele comisiilor economi
ce. care au sprijinit efectiv comite
tele d° direcție si consiliile de admi
nistrație în identificarea și va
lorificarea cît mai intensă a rezerve
lor interne din flecare unitate econo
mică, A«a s-a aiuns. de pildă, ca nu
mai în 5 fabrici de tricotai» să se 
asigure o creștere a producției cu 
peste 12 milioane lei, pe aceleași su
prafețe productive.

Organizarea dc Întreceri pe obiec
tive economice. Intre sectoarele mu
nicipiului București si, în cadrul a- 
cestora. între unitățile economice, 
avut, de asemenea, un efect dinami
zator asupra îndeplinirii și depășirii 
sarcinilor de producție. S-a creat în 
acest fel un climat de autodepășire, 
de realizare a unei eficiențe sporite 
a muncii, care s-a materializat in de-

a

La Combinatul 
de celuloză și hirtie Brăila

pășirea lună de lună a sarcinilor can
titative și calitative ale planului, in 
acumularea de noi și noi valori in 
bilanțul bogat al angajamentelor.

Prezentând aceste cîteva realizări 
și aspecte semnificative ale muncii 
pentru îndeplinirea planului și a an
gajamentelor, ar fi nefiresc să se 
înțeleagă că in uzinele și fabricile 
bucureștone nu mai există ir.- 
tr-un domeniu sau altul, in anumite 
compartimente ale producției, rezer
ve care așteaptă să fie identificate și 
fructificate in scopul creșterii, in 
continuare, a eficienței activității .e- 
conomice

Bunăoară, considerăm că insufi
cient s-a acționat pină în prezent in 
ceea ce privește reducerea consumu
rilor de materii prime si materia
le. eliminarea pierderilor din 
rebuturi și a cheltuielilor neeco- 
nomicoase Importante rezerve de 
reducere a cheltuielilor de producție 
continuă să existe, de exemplu, la 
întreprinderea ,.Electronica", între
prinderea de articole tehnice din 
cauciuc, întreprinderea de prefabri
cate și agregate pentru construcții, 
întreprinderea de confecții metalice 
și aparataj. uzina ..Republica", 
Uzina de medicamente și Fabrica de 
tricotaje lină, unități care în primul 
semestru al anului au înregistrat de
pășiri la cheltuielile de producție de 
pe«te 47 milioane lei.

De asemenea, importante rezerve 
de creștere a producției industriale, 
a productivității și eficienței econo
mice pot fi mobilizate printr-o uti
lizare mai rațională a timpului do 
lucru. Astfel, cu t^ate că numărul 
om-orelor nefolosite s-a redus in 
primele șapte luni din acest an. com
parativ cu aceeași perioadă a anu
lui trecut, totuși f -ndul de timp ne
utilizat — datorită absențelor nemo
tivate. defecțiunilor mecanice și e- 
lectrice neprevăzute, aprovizionării 
necorespunzătoare a locurilor de 
muncă — continui să se mențină la 
un nivel destul de ridicat La o se
rie de unități, ca Fabrica de mașini- 
unelte și agregate. Uzina de repa
rații auto-Oltenița și întreprinderea 
de nasturi și mase plastice. în to
talul o-’elor nelucrate o pondere în
semnată o dețin absentele nemotiva
te. în altele, cum estp cazul uzinei 
..Ronublica". întreprinderilor ..Dîm
bovița" si .Crinul", ponderea o de
țin întreruperii» in proc»«ul de pro- 
ducție. Dar. indife-ent de cauze, or
ganelor si organizațiilor de partid, 
comitetelor de direcție din unitățile 
economice ale municipiului le revin

Există la Combinatul de celu
loză și hirtie Brăila o susținută 
preocupare pentru diversificarea 
produselor și pentru livrarea a- 
cestora în termen beneficiarilor 
interni și externi. Am trecut de 
curind prin cîteva din secțiile 
combinatului. Am putut cunoaș
te astfel succesul harnicului co
lectiv care transformă lemnul 
intr-o sumedenie de produse : 
hirtie .....................
pentru ambalaj ....... , ,_____
maculatură ; cartoane duplex și 
triplex ; cutii din carton folosite 
ca ambalaje pentru fabricile de 
confecții ; celuloză chimică și 
papetară albită : cantități în
semnate de produse clorosodice 
ca : hipoclorit de sodiu, acid 
clorhidric, clor lichid ș.a.

Unul din produsele de bază 
ale chimiștilor brăileni este hir- 
tia. Eforturile lor, din ultimul 
timp, au fost îndreptate către 
obținerea unor noi sortimente 
de hirtie. în primul semestru al 
anului s-au realizat două sorti
mente noi, superioare : hirtia 
duplicator și hirtia xerox. In
vestigațiile nu s-au oprit însă 
aici Acum se pregătește reali
zarea altor sortimente, printre 
care hirtia acoperită la supra
față cu soluție de amidon modi
ficat și cu rășini sintetice.

Solicitările numeroase sosite 
din partea beneficiarilor i-au 
determinat pe chimiștii brăileni 
să-și canalizeze eforturile spre 
găsirea unor posibilități prin 
care să obțină producții supli
mentare de hirtie, cartoane, ce
lofibră etc. Cîteva din aceste căi 
au fost găsite : ridicarea conti
nuă a calificării oamenilor. îm
bunătățirea continuă a tehnolo
giei de fabricație, creșterea indi
celui de utilizare intensivă a 
mașinilor. Toate acestea i-au a- 
jutat pe chimiștii de aici să ob
țină si să raporteze acum. în 
preajma marii sărbători a elibe
rării patriei, o Droducție globală 
suolimentară de 17,6 milioane 
lei

N. Grlgore MARAȘANU 
corespondentul „Scînteii"

pentru scris șl tipărit, 
albit, pentru
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înteia A$A CUM ° VĂp3

I,

Fidelo menirii 
toctul viu. direct, 
core îi »criu. Părerile cititorilor au avut ți ou o influență pozitivă covîr- 
țitoare asupra ziarului, asupra activității celor care-l redactează. De 
aceea — în xiua cind ziarul împlinește patru decenii de muncă — am con
siderat drept una din principalele noastre îndatoriri ascultarea opiniilor 
pe care le au despre ziar cei ce ne citesc, cei cărora ne adresăm zilnic.

sole, „Scinteia" îji face o datorie de onoare din con- 
permonent cu oamenii muncii, cu cei ce-o citesc, cu cei ITITORII SAI

munist. Poate ar fi de folos daca ar fi criticată cu 
mai multă pătrundere slaba activitate a unor că
mine culturale.

cînteia poartă cîteva decorații pe frontis
piciu, dar cea mal înaltă, după părerea 
mea. este aceea cuprinsă in însăși titula
tura ei, dc organ al partidului. Dacă mi-c 

permisă o comparație, „Scinteia" seamănă cu un
bun membru de partid, in sensul că nn are ambihc 
și mindrie mai înalta decît aceea de a sluji parti
dul și ea u za sa.

Puternica apartenență comunistă a ziarului e 
totodată și garanția obiectivi lății sale științifice, 
căci cu cit exprimă mai fidel punctele de vedere 
ale conducerii partidului și statului nostru, in 
frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu. cu atit ga
zeta se situează pe o poziție de perspectivă m: i 
largă, de cunoaștere mai ndincită. cu atit soluțiile 
apar mai clar, iar forța de inrîurire a cititorilor 
devine mai mare. In această privință socot câ 
ziarul a reflectat în ultimii ani creșterea generală 
a activității partidului nostru, redind problemele 
mai direx-t. mai realist, în mai strinsă legătură cu 
practica și cu mult mai mare forță mobilizatoare.

„Scinteia- e totodată un rezumat expresiv al 
vremii noastre : nu există fenomen sau act cu 
adinei semnificații sociale și politice, realizări de 
seamă pc cele mai diverse târimuri care să nu-și 
fi găsit oglindire în coloanele ziarului.

Ziarul partidului constituie pentru noi un spri
jin zilnic. Nu există acțiune cit de cit importantă 
pe care să o întreprindem fără ca mai înainte sâ 
consultăm ziarul. Lămuririle publicate în legătură 
cu aplicarea acordului global, dc pildă, ne-au aju
tat sâ înțelegem mai bine această formă de orga
nizare a muncii și s-o aplicăm și noi in secția 
sculărie. In pregătirea adunărilor pentru alegerea 
organelor conducătoare de partid sau adunărilor 
generale ale salariaților, articolele și reportajele 
orientative publicate de „Scinteia" ne sint un aju
tor vital.

Doresc să fac o mențiune pentru rubricile „Omul 
față în față cu el însuși" și „Dialog cetățenesc", 
care, după cite pot să-mi dau seama, se bucură 
de mulți cititori. Aș cere o mai mare regularitate 
a rubricii „Viața de partid". Apreciez și rubrica 
„Contraste" ; tare mi-ar place să-i văd mai des 
efectele.

Gheorqhe GHIȚA
președintele C.A.P. Muntenii Buzăului, 
Ialomița

Gheorqhe BR1NZOI 
rectificator — uzina „Metrom" Brașov

a activist de partid am fost adesea pus in 
situația de a căuta răspunsuri, soluții la 
diferite probleme. Desigur, aveam la inde- 
mînă documentele de partid, care stau la 

temelia orientării in acțiune. Dar anchetele și alte
articole din „Scinteia" au venit să aprofundeze în
țelegerea într-o problemă sau alta, să lumineze fa
țete și ..amănunte" care puteau scăpa la prima ve
dere. sâ pună in valoare metode și experiențe dem
ne de generalizat

Felul cum i se adresează cititorii, de multe ori 
în probleme personale, familiale, intime, denotă o 
încredere din partea maselor cum numai un ziar 
al partidului putea cuceri și merita.

Viața social-economică care se desfășoară în ju
dețele țării noastre precum și viața spirituală, pe 
coordonatele ce se desprind pregnant din recenta 
cuvintare programatică a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în domeniul muncii politice și educati
ve, își cer o oglindire tot mai adincă in ziar și im
pun precumpănirea articolelor care să abordeze cu 
eficiență militantă teme de covîrșitoare însemnă
tate. Mă refer îndeosebi la domeniul vieții de par
tid. Consider că este necesar să se acorde mai mult 
spațiu experienței avansate a organizațiilor de par
tid în mobilizarea la înfăptuirea sarcinilor de pro
ducție și in modelarea conștiinței omului nou al 
epocii socialiste.

Alexandru UR
șeful secției de propagandă
a Comitetului județean Satu-Mare al P.C.R.

»n anul cind abia începeam să silabisesc li- 
I terele, am văzut „Scinteia" in casa comu- 
I nistului Alexandru Faliboga, din satul meu 

natal, comuna Vlăsinești — Botoșani. în
vățătorul avea un teanc de tipărituri și încerca in 
secret să ne explice taina unor cuvinte ca „Scin
teia", Marx, comuniști.

Copiii nu înțeleg multe, dar principalul l-au în
țeles, de vreme ce l-au ajutat într-un moment dra
matic : percheziționat și arestat de Siguranță, în
vățătorul n-a avut nevoie să distrugă colecția 
de ziare și reviste ilegale : o ascunsese un elev 
al său.

După eliberare, ziarul partidului a putut ap 
în plină lumină, zilnic, și nu^i o simplă figură 
—*:i z^r.,4 erk,v„ - ~ ' aginile zia—

u ani înainte de 23 August 1944 am avut 
icazia să citesc ziarul „Scinteia", care pe 
itunci apărea ilegal. Prin „Scinteia" pu
team afla linia partidului comunist și am 

învățat să recunosc mai bine manevrele e ‘ 
tutorilor, ale regimurilor ___ ___
mai ales cele menite a ne dezbina pe noi,

burghezo-mo^eresti,
---- ------ --------------—------..~I, munci

torii de naționalități diferite, a ne arudba unii 
contra altora, ca să ne stoarcă r 
„Scinteia" nu se mulțumea să arate „ „ , ..
ne dădea și soluția, doctoria — unirea/strînsă a 
oamenilor de toate naționalitățile in 
tru drepturile și pîinea noastră, contr 
lui și a pregătirilor războiului antis

Din „Scinteia" am învățat, de as 
de-atunci, din anii ilegalității, să cu ........... .......
ce înseamnă unitatea de acțiune ajfclasei munci
toare cu țărănimea, ce înseamnă p tru noi, mun
citorii, lupta pentru independent eliberare na
țională și socială, pentru democrșfie și pace.

Aceste probleme politice sint fazi bine cunos
cute Aș vrea să mă refer in 
morală. Pe atunci, eu și alții, 
găseam uneori greu să ne i 
țiune de luptă. „Scinteia" in 
pare că e un mare merit al 
ne insufla curaj, fie prin 
faptele altor luptători com^miști, 
fie prin superioritatea și ‘

pta pen- 
fascismu- 

ietic.
enea, încă 

sc mai bine

și la o latură 
tineri, temători, 

adrăm într-o ac- 
— și aci mi se 

iarului comunist 
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. . . eroismul * , 
. ... .--------------- mbativitatea cu cafe

demasca nimicnicia și laș/atea cozilor de to/br 
ale burgheziei. Acest ton erm. uneori dur. < 
trebuia în condiții de 1 ă, totdeauna lim 
răspicat, fără putință de/îndoială, ne arăta 
există altă cale decît a a luptei crunte 
dădea încredere că la Jbapătul drumului 
victoria.

Astăzi „Scinteia" efte, firește, o gazetă mult 

 

mai complexă, cum /șade bine • • •
partid de guvernăm 
ționării edificiului ......  _._o____ ... ___
înălțată la scara vrfmilor de azi, intonația inter
nationalists fierbi ....................................
celor ce muncesc, _ ____ __.............v. _________
tonică, optimistă,#curajoasă, caracteristică luptă
torului comunist. _____

în același spirit „Scinteia" ține ia curent, iși 
informează cititorii la timp și exact, în numele 
respectului pentru adevăr, asupra tuturor eve
nimentelor internaționale. Cind exprimă poziția 
țării noastre, a poporului român in marile pro
bleme care confruntă astăzi lumea contemporană, 
ziarul o face in numele nostru, al tuturor ? ziarul 
comunist și-a cîștigat cu prisosință acest drept 
prin lupta sa din anii grei și prin autoritatea 
cresrindă pe care o are azi in viața internațio
nală România socialistă. Politica statului nostru 
socialist, politica dusă pe plan extern de partidul 
nostru comunist se bucură și de aprobarea și 
d? admirația noastră ; e o politică de care ne 
simțim mîndri și pentru care nu arareori am 
auzit sau citit cuvinte elogioase ale unor comu
niști sau oameni progresiști din alte țări.

e, credința in frăția tuturor 
e toate naționalitățile, și nota

oale un ziar să-ți schimbe firul vieții ? In 
cazul meu, răspunsul este : da. Cred că 
sint pe puțin mii de oameni ca mine. Ești 
tînăr, nu te-ai hoiărit inia ce meserie să-ți 

alegi și unde să te duci. Dacă intr-un ziar citești
toată ziua despre gangsteri sau fumători de opiu, 
s-ar putea, in unele cazuri, să te simți atras de 
asemenea modele Eu am citit in „Scinteia" despre 
faptele de muncă pilduitoare ale unor muncitori 
din Valea Jiului, de la Hunedoara și Reșița, din 
București. Am urmărit cu mare atenție tot ce se 
scria despre cei de la noi, din Maramureș. In urmă 
cu 26 de ani am intrat Ia Uzinele metalurgice de 
metale neferoase din Baia Mare.
i1r^HWLm~n însoțit mai departe pe drumul vieții 
sTTn uuele privințe s-a dovedit un însoțitor 

 

neînloci/ît. Am urmat cursurile de calificat 
există 
curs.

spirit comunist, așa cum știe să le facă 
secretarul general al partidului nostru, tovarășul 
Ceaușescu. Intre funcțiile multiple ale ziarului în
drumat de partid o văd și pe aceasta : un zilnic 
(nefestiv, dar mobilizator) panou de onoare al 
țării, lată de ce v-am scris acum, la sărbătoarea 
celor 40 de ani, să vă felicit, dar să vă spun și 
sincerele noastre păreri. Iubind „Scinteia" o do
rim mereu mai frumoasă, mai aproape de Inimile 
noastre.

Inq. Sava COSTACHE 
Grupul de petrochimie Pitești
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din ambiția mea, din dorința mea de a fi 
eu fruntaș in muncă, mi-a st sădită și culti- 
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roii" nu se nasc eroi ; ei -----------1.
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Această muncă a fost prețul ndeni dinamizată 
desfășurată larg mai ales dup

Firește, ziarele de partid n 
turi și merite in activitatea 1 .. ... ..............   .
asupra a ce mi se pare print ipal : atitudinea fa 
-de ță.

Adaug că, fiind ecretar a 
partid din uzină, mi 
zarea experienței i 
m-ar interesa să c 
își organizează tim 
partid, despre mu

ine, ca inginer agronom, „Scinteia*
i constituie înainte de toate 

xperienței înaintate. Așa 
_ în 

recia cam cit de înalt 
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pămint. expertul poate 
va crește porumbul, nu m 
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ce influență va avea in conștiința oamenilor și 
ri pozitive se vor ivi , l

cred că „Scinteia" 
sistematic proble 

activității noastr

i

Stan 
ingin
C.Ă.P

ORDACHESC
agronom 
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actualitate a
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viitorul aproniat. 
r trebui să abor- 
ele de stringentă 
economice.

În meseria mea m-am obișnuit să constat 
câ pentru unii binele nu se deosebește de 
rău atit de limpede pe cit s-ar părea. 
Unii nu cunosc in amănunt legea și nu-și 

dau seama Ia timp cind încep s-o calce.
M-am obișnuit să constat cit de mare este rolul 

unui ziar în a ajuta cetățenii, mai ales tinerii, să 
facă din vreme această deosebire, să fie informați 
și mai ales să aibă convingeri morale ferme. Exa
gerez poate ? Cea mai bună dovadă este faptul că 
și pentru mine, ca juristă — om obligat prin me
seria lui să cunoască legea — ziarul constituie to
tuși un îndrumar. Sint situații pe care legea nu 
le poate prevedea exhaustiv și unde apelul se face 
cu deosebită putere la simțul etic și puterea de a 
discerne și aplica a juristului. In astfel de cazuri, 
„Scinteia" reprezintă pentru mine un consilier 
zilnic.

Apreciez în mod deosebit pagina „Omul față în 
față cu el însuși". îmi exprim dorința ca „Scinteia" 
să contribuie tot mai mult la crearea unei puter
nice opinii de masă, să-și ridice combativitatea, 
să-și sporească aportul la promovarea unei ati
tudini ferme împotriva mentalităților retrograde, 
înapoiate, de nesocotire a intereselor obștești.

Aș dori să adaug că nu mi se pare drept să ce
rem numai ziarului a lua atitudine, fără să-1 spri
jinim noi înșine permanent, in viața de toate zi
lele, fără să-i dăm un ajutor direct, scriindu-i. 
Sîntem datori a fi în continuare militanți activi 
pentru dezvoltarea unei opinii publice care să ex
prime concepția ’ 
tații noastre.

despre muncă și viață a socie-
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-ar fi de i lare ajutor popular • 

> munca de partid : 
. . .. le despre felul cu 1 

iul de li ru un secretar < î 
. ___ ____  _ __  ... __ ui organizației cj

bază cu oamenii, și - in amă lunt — despre oriei - 
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Așa mi se pare firi sc. „Scinteia^este purtătorul 

 

de cuvint al interes 
tează pentru constr ... 
tilateral dezvoltate 'pt

Ca om care lucres i 
vreau să mai subliifie 
mi-au fost de un ffe

jsne în liffcba maghiară, dar 
n hrana mea spi- 

entru mii și mii 
litate maghiară.

Olimpia FLEȘERU 
judecător la Tribunalul Albale 17 ani. Zilnic, 

ul Craiova, duc,
ucrezj ca factor poștal 
pe 16 străzi din ora 
drum!! de vreo 15 kilometri, 25—30 kilo
gram^ de corespondență

Nu e o munc* , '
văd că oameipi așteaptă ziarele

Peste o treîlme din abonații a lăți în raza mea 
de activitate %int abonați ai „Scînteii". " ': 
mai căutat ziar. Unii abonați r^i-au dat mandat 
să le reînnoiesc din oficiu abon 
teia", dacă n|î-i găsesc acasă îr 
In unele zile| am liber și mă s 

sau nu duce v;
doua zi, căci am

și mai ales ziare, 
ușoară, dar o fac cu plăcere, căci 

tu interes.

Dacă încurcâj 
eu neapărat, ® 
teii" care facffolecție.

îmi cunosqfbine abonații. Cine 
odată să 
întîrziem

lor comune alicelor ce mili- 
irea societății â ialiste mul- 
>e pămîntul pat i comune.
de mulți ani în a 

iez că articolele ___
țeal ajutor in organlz

icul tură
Ștefanla POPESCU 
factor distribuitor, Craiova I

Ca cititor și colaborator la „Scinteia" îmi ex
prim dorința ca ziarul sâ se ocupe mai mult cu 
popularizarea activității stațiunilor experimentale. 
Aici există învățăminte foarte 
de revistele de specialitate la 
accesibil

Este cel

t'mentul la „Scîn- 
momentul acela, 

himbă alt factor, 
îun ziar, il duc 
cititori ai „Scin-

se întîmplă cîte-,U1I1C CI U* MI ia 11• VlllM OC V1LC
i intîrzie trenul c ziarele (și deci 

noi, factorii, cu di!" ’ .""
mă iau in primire :/'„Ce ai pățit azi. 

tovarășă Popescu?" Desigur, le dau explicațiile 
cuvenite, dar asta nu-i mulțumește. Oamenii au 
un program de lucru, citesc/chiar in ziar îndem
nuri la punctualitate, și ybr să aibă în ziar un 
exemplu. De aceea, ar fi^foarte bine dacă întîr- 
zierile în difuzarea zidului ar fi evitate. Asta 
ca o regulă.

dis ribuirea), cititorii 
e :Z'„Ce ai pățit azi. 
r, 7k
IțUmește. Oamenii au

atelierului nostru de strungârieolectivul -------------- --------  — -------w-----
este extrem de tinăr. Virsta medie este 
de 18 ani și jumătate.

Nu am simțit niciodată vreo „barieră 
de vîrstă" în citirea „Scînteii", pe care o 
parcurgeam de cind eram pionier. Și azi, cind 
gazeta împlinește 40 de ani, continui să găsesc câ 
ziarul partidului este un ziar tinăr. Cum șade bine 
unui ziar comunist, „Scinteia" este o gazetă a 
noului, deci și a tineretului, urmărind noul în 
țară și în lume, explicarea fenomenelor vieții con
temporane, promovarea a tot ce e progresist 
Tonul ziarului este energic, pe placul nostru, 
al meu și al tovarășilor mei de muncă.

Lucrăm piese pentru utilaj petrolier care se 
expertă în Zambia, Tanzania și in numeroase alte 
țări. Grija noastră de a ridica valoarea cărții de 
vizită a utilajului petrolier fabricat Ia Tirgoviște 
a fost stimulată deseori de „Scinteia". Citind arti
colele legate de calitatea produselor, de realizarea 
planului la export, ne-am simțit mobilizați să fim 
mai pretențioși.

Aș dori ca „Scinteia" să abordeze teme legate 
de viața spirituală a unor colective de muncitori, 
de preocupările oamenilor dincolo de poarta 
uzinei. M-ar interesa și descrierea a ceea ce e 
captivant în viața profesională a oamenilor ; ca 
strungar, desigur, aș vrea să aflu ce metode folo
sesc strungarii de la Reșița, Brașov, Galați, Brăila 
— centre muncitorești cu o recunoscută tradiție.

Aș dori să aflu mal des care sînt rezultatele 
anchetelor pe care „Scinteia" le tratează cu curaj 
și competență.

cînteia _____ ___________________  __ _
mele. Din ziarul partidului am aflat ce se 
construiește aici, la Galați. Am avut do
rința, ambiția și mindria de a mă număra 
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Gheorqhe COMAN 
pensionar — Buzău

Ion LINOIU
sef de brigadă
întreprinderea lucrări hidrotehnice speciale 
Baraj Rovinari, Gorj

Traian BLAJOVICI
prorector al Institutului pedagogic Oradea

Toma VALERIU
linotipist la Combinatul poligrafic 
Cosa Scînteii

Ing. Virgil DOBROTA 
director general C.E.I.L. Sibiu

Barbu GHITAN,
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Cuvintele scrise 
toate, că partidul, 
zistă, trece 
țele revolir ionare 
țării. Și ati ici. ca 
și știu mai 
mintă, ce-i 
tantă a

Nu numi„ ------
ceput o zi Rfftm_____ _______ ____ ....
zintă legătura zilnică dintre sutele de mii de to
varăși uniți sub steagul partidului, dintre cele 20 
milioane de cetățeni ai țării. Ziarul, in același 
timp, exprimă legătura vie și cuprinzătoare cu 
viața și activitatea mișcării comuniste și munci- 

i internaționale, ne informează despre tot ce 
in iume si exprimă, in numele nostru, 

ă. a poporului, in frunte cu partidul 
le

itante. 
n ziar 
in ciud 
■aofensi 
?i patri 
i astăzi

ziarului evidențiază bogafa sa istorie 
se contopește cu însăși 

__ __ luția partidului ca for 
‘îhffȘ ii noastre națiuni. Nu pu 
căm progresele realizate de zi .__
rile, j ndeosebi după Congresul >1 IX-lft§al part£-

cînteia
noastre . _______ _ __ _____
riența pozitivă cit și lipsurile arătate in 
paginile ziarului s-au referit și la activi

tatea din economia forestieră a județului nostru. 
Vedem în acestea un sprijin direct acordat muncii 
noastre. Cred că acest ajutor ar putea fi și mai 
mare dacă ziarul ar stimula și mai mult controlul 
opiniei publice asupra activității colectivelor de 
muncă din fabrici și uzine, a tuturor celor ce răs
pund de organizarea și buna desfășurare a activi
tății economice.

d că sînt mblii ca . ... ..
lat’.un rolj impo 

un ___ _
lui în ormare i noastră 

pembri de partid și ca 
ro 1 'frnim Sînt trâ-

n au jucat v;un roi ;, ii 
Scinteia". Dar cred !ță 
nt are^ziarul partidului 
uror c»\ muncitori, ca I pit — 

•tomurilor pe cțare 1 
c$ror formare !țiarul 
spțțnderea pentru cu 
îtății problemelor, 
urilfc vieții noâstre 
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______  al. c 
ebui ssrR'e h'cot^de „

duluj spiritul său critic ase 
affiSfroTriva a ceea ce este p 
constantă pentru a descifra 
ale realizării sarcinilor puse 
rolului conducător al pa 
prefaceri din structura social 
plenare a guvernării i ........... .....
-ffițfWltoare, consolidarea unității întregului popor, 
... „Zjcesul dinamic al peigecționăiâj 
democratismului orinduiriff noast 
subliniate, in mod convi 
currr1 conducerea superi partidulu
frunte cu secretarul general, pătrunde in cele 
mai profunde și diverse zone ale realității, 
tot așa se remarcă din ce in ce mai mult 
orientarea ziarului spre realizarea unui contact 
nemijlocit cu opiniile oamenilor, cu viața in în
treaga ei complexitate și problematică. Și dacă am 
făcut anumite referiri la trecutul și prezentul zia
rului, este firesc să încercăm să prefigurăm evolu
ția sa viitoare ; ea se află mai ales in contextul 
ansamblului de măsuri privind îmbunătățirea acti
vității politico-ideologice și cultural-educative a 
comuniștilor și a tuturor oamenilor muncii, adop
tat recent de partidul nostru, la propunerea tova- 

i Nicolae Ceaușescu.

trăim. Sînt tră- 
omuni^t contri- 

ntul tipărit, pro- 
de a se ocupa 

iale dacă e 
ie să mărturi- 
deosebit mate- 

e clic . de for- 
că ac stor pro

vin viitor 
mult mai multă atenție Să fiu bine înțeles. Nu 
contest necesitatea combaterii fenomenelor negati
ve din comportarea oamenilor ; dimpotrivă. Dar 
cred că oamenii, și mai ales tinerii, după cîte am 
observat, sînt sensibili la puterea exemplului po
zitiv. După părerea mea, mult mai mult spațiu 
ar trebui acordat în coloanele „Scînteii 
tării chipului omului 
prezentării modelel 
tineretul no 
se găse

entru orice cetățean al acestei țări, „Scin
teia" este o fereastră larg deschisă spre 
actualitatea internă și internațională, spre 
peisajul general uman al epocii.

Autoritatea cîștigată de ziar în țară și în strâi- 
te derivă di "' 'itatea ' tegar al unui 

pe drumul 
internațional, cu 

cii și socialismului, 
explică numărul con- 

ai ziarului, oameni ai

stantin IUREA 
retor ol Corni

ar

existen-
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fiecare penoa

îcația p
u-i de

stil atunci cind spun 
rului, clipă de 
ței noastre, în cei 
sfărimarea jugului fas

Citită cu mare Interes, 
tru e o călăuză indispensabi 
tirajul atinge aproape un milion 
Ca utecistă, apoi ca membră de partid, ci 
în activitatea mea de profesoară, am găsit in 
îndrumări prețioase. Reportajele car 
realizările obținute in diferite domenii 
vitate, articolele referitoare la literatură, 
cultură, pagina „Omul față în față cu el însuși", 
problemele de educație in școală și societate, co
mentariile pe marginea evenimentelor din viata 
internațională pe care le citim în „Scinteia" inte
resează pe toți profesorii ; așteptăm zilnic apa
riția ziarului cu sentimentul câ vom găsi ceva 
nou, folositor.

Lucrul pe care ÎI apreciez cel mai mult, poate 
pentru că este legat de munca mea de educatoare: 
atitudinea combativă a ziarului, spiritul de răspun
dere, adecvat muncii de înrîurire a conștiinței so
ciale. Ca secretar de partid într-un liceu cu profil 
artistic am constatat cită însemnătate are cuvintul 
răspîndit de ziarul partidului. Articolele sint dez
bătute în activitatea de catedră, in orele educative 
și in adunările de partid, ale organizației U.T.C., 
in discuțiile spontane dintre profesori, in recrea
țiile elevilor.

Dorim ca ziarul „Scînteia" să poarte mai de
parte nestinsă flacăra vie a ideologiei P.C.R. care 
ne conduce pe drumul luminos al socialismului și 
comunismului

Georqeta SCUTARU
profesoară la Liceul de muzică și arte plastice 
„Octav Băncilă" din lași

rmărim în ziar toate evenimentele Im
portante din viața poporului nostru. Mă 
interesează, de asemenea, articolele din 
viața internațională, comentariile in care 

prezentată politica externă a partidului și 
statului nostru, reportajele despre lupta popoare
lor in curs de eliberare de sub dominația colo
nială.
Aș dori sâ găsesc un număr sporit de articole 

despre orientarea tineretului sătesc spre noile 
profesii pe care le cere satul zilelor noastre, des
pre educarea oamenilor in spiritul nostru, co-

ml. Ziarul 
bativ. mai bine axat 
viața, practica."’

Imbrățișind cu en 
punerile și în expunere 
Ceaușescu cu privire la activitatea ideologică 
cultural-educativă, aș vrea sâ citesc mai 
materiale care să explice și sâ adînceas 
mele ideologice și de educație.

âsesc că în ultimii ani organul partidului 
a realizat mari progrese reușind să re
flecte stilul dinamic, mai realist și mai 
îndreptat spre rezultate, al conducerii 

noastre de partid. Zugrăvirea vieții reale, a fapte
lor pozitive și negative, așa cum s-au petrecut, 
fără ocolișuri, limbajul clar, „la țintă", au avut 
darul să contribuie hotărit la formarea omului de 
tip nou, a conștiinței lui socialiste.

Anchetele sociale pătrunse de o vie partini
tate. de grija apărării noilor norme de convie
țuire socială influențează direct atitudinea cetățe
nilor. Luarea de poziție față de actele negative, 
antisociale, a devenit o normă. Cu toate acestea, 
cred că ar trebui să se manifeste mai puternic 
ofensiva ziarului împotriva concepțiilor retrogra
de. mistice, a influențelor ideologiei burgheze.

Un ziar se scrie cu idei, dar nu numai cu idei 
ci și cu sentimente, iar in această privință noi, toți 
cetățenii țării, de orice naționalitate am fi, ne 
simțim legați de „Scinteia" și pentru că aici ne 
găsim oglindite cu fidelitate sentimentele, de
votamentul nostru comun pentru patria socia
listă.

orzești sau Pit 
cum aceste rînduri este

Lucrînd pe șantiere despre care s-a scris des în 
„Scinteia" am putut să-mi dau seama cit de mare 
este forța mobilizatoare a cuvinlului comunist. 
Recent. într-o cuvintare. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu ne atrăgea atenția, nouă, tuturor co
muniștilor. că încă nu suficient valorificăm resur
sele morale de energie și entuziasm ale oamenilor 
Fără a nega marea însemnătate a cointeresării, 
trebuie să recunoaștem totuși că sufletul omenesc 
este de o mare complexitate, că sentimente ca 
onoarea, mindria profesională, patriotismul socia
list. răspunderea față de echipa din care faci 
parte pot acționa ca mari puteri ale practicii, așa 
cum știe orice om care a lucrat pe un șantier sau 
într-o uzină. „Ambiția", în sensul cel mai bun al 
cuvîntului, este un lucru De care „Scinteia" știe 
să-l stimuleze foarte bine si care, s-o spunem des
chis, se află adesea în sufletul oamenilor și îi 
ajută în cursul eforturilor pe care le depun, uneori 
deloc ușoare. Nimeni nu zice t „Aș dori ca 
«Scinteia» să scrie despre mine", dar de cite ori 
am văzut că un om este fotografiat, citat, de cile 
ori i se cerea părerea in vederea unei anchete, 
unui interviu, am deslușit parcă o culoare mai vie 
a ochiului, a obrazului, așa cum omiterea unuia 
care a dobîndit realizări merituoase, sau — e ne
cesară și aceasta — critica, provoacă mihnire. Ni
meni dintre oamenii noștri nu lucrează doar pen
tru laude sau numai de frica unei critici, dar nu 
ne prind rău nici laudele, nici critica, atunci cind 
sînt îndreptățite, cind sînt făcute principial,

creț, nu se comunica 
cu cuvinte generale, mai ales în meserii 
cum e aceea a mea, de constructor. Au 
fost situații cind „Scinteia", sosind pe 

ntier, a determinat o ședință de lucru și urmări 
ncrete. A scris, de pildă, despre metoda folosită 

la Iași — betonarea canalelor cu dale prefabricate 
monolit la fața locului. Ne-am însușit și noi noua 
metodă. Am terminat betonarea canalului de la 
Fărcășești, lung de 5 kilometri, mult mai repede 
decît prevăzusem. Se poate spune că ziarul parti
dului este mereu cu noi, pe schele. De aceea 
așteptăm de la ziar articole, reportaje, informații 
care să ne ajute să promovăm în munca noastră 
de fiecare zi tehnici și tehnologii moderne.

a și creatori intelectuali ; 
icitată pentru obținerea unor 

orări de peste hotare ale unor personalități 
renume mondial.

face cîteva propuneri. Oare n-ar fi posibil 
orit de reportaje literare ? Reportaje 

re informativă, mai apropiate de ineditul 
. Sper, de asemenea, că se va ajunge la o 

regularitate neabătută în publicarea cronicilor 
săptâminale pe teme interne și internaționale.

Aș vrea ca ziarul să contribuie mai departe prin 
prestigiul lui la promovarea adevăratelor valori 
artistice și la combaterea non-valorilor.

Cind stai și totalizezi cîte pretenții avem la 
ziarul nostru, pare mult Dar e un ziar comunist, 
și așa ne-a învățat partidul, așa ne-a învățat 
însuși ziarul său : comunistul răspunde de toate.

cînteia mi-a fost pusă în mînă de către 
muncitorii mai virstnici, după naționali
zare, cind am intrat în producție. Mă 
unge pe inimă cind în coloanele „Scînteii" 

apar articole ce combat cu tărie mentalități și
atitudini învechite, arătîndu-se fără sfială lipsu
rile, indiferent de persoană sau funcție.

Iml plac și scrisorile pe care le publică ziarul 
și în care diferiți cetățeni își expun părerile. 
E un ziar al nostru, un purtător de cuvint al 
opiniei publice din România.

a muncitor tipograf, lucrez de aproape 
26 de ani pentru ziarul „Scinteia". Ală
turi de colegii mei linotipiști, paginatori, 
stereotipari și tipăritori la rotativa de 

ziare, particip la cea de-a 40-a aniversare de la
apariția primului număr al ziarului „Scinteia" ca 
la o sărbătoare a noastră, a tuturor.

Eforturile noastre alături de cei care muncesc 
în redacție, pentru ca ziarul să apară bine și la 
timp, le-am făcut și le facem conștienți că servim 
partidul nostru comunist, poporul nostru, care 
vede in „Scinteia" un ostaș devotat al partidului, 
un slujitor al intereselor sale vitale,

în mai, partidul a sărbătorit 50 de ani. „Scinteia" 
împlinește 40 de ani. In tot acest răstimp, de la 
primul număr pînă azi, a slujit cu devotament 
partidul, clasa muncitoare, cauza păcii și socia
lismului. De aceea „Scinteia" se bucură de stimă 
și încredere din partea cititorilor. Cind spun, din 
inimă, urarea : „La mulți ani, dragă «Scinteie» 1" 
— cred că rostesc un gînd pe care-1 au pe buze 
milioane de cititori.
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Răsfoind colecția „Scinteii”, din 15 august 1931 pină azi

FILE DIN ISTORIA GLORIOASĂ 
A PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

scausi
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ScânteiaI

Chipuri ale ziarului, de-a lungul anilor. De la stingă la dreapta : Rîndul I : Primul numâr al ziarului — 15 august 1931 ; douâ nu
mere din „Scinteia* 1932. Rîndul II: „Scinteia* 1933; 1934; 1935 ; 1938. Rîndul III: Primul număr legal al „Scinteii", 21 septembrie 
1944 ; 1948 ; 13 iunie 1948 (de fapt, numărul din 12 iunie ; pe atunci ziarele se datau cu o zi înainte) ; 1949. Rîndul IV : 1965 ; 1971

Cine a spus că un ziar nu viețuiește decît o zi F
Am terminat deunăzi lectura, mai bine zis răsfoirea, a vreo 

nouă mii de numere de ziar : hîrtia parcă ardea. Unele foi 
erau tipărite cu patru decenii în urmă, cerneala slabă a tipo
grafiei ilegale era aproape ștearsă, pe deasupra se lăfăia o 
ștampilă a siguranței burgheze, care confiscase exemplarul; 
dar paginile, totuși, nu voiau să știe de trecerea vremii, che
mau mai departe, continuau să lupte.

Cine a spus că un ziar nu viețuiește decît o zi ?
Un ziar comunist, un ziar cum e acela al Partidului Co

munist Român, are o dublă dimensiune în timp și un dublu 
rol: e și ARMĂ A MOMENTULUI cînd a fost scris, dar și 
OGLINDA, e și PROTAGONIST, însă și MARTOR, e ZIUA DE 
AZI în plămădire, dar și ISTORIA DE PESTE DECENII. Ca o 
oglindă purtată de-a lungul unui drum, colecția ,,Scinteii" 
reflectă în mii de episoade lupta și sensul vieții unui partid ; 
departe de a fi efemere, miile de numere ale ziarului se prind 
pe un fir comun, al sensului și timpului, OGLINDESC LAO
LALTĂ DRUMUL SUITOR PARCURS DE POPORUL ROMÂNIEI, 
SUB CONDUCEREA PARTIDULUI SAU COMUNIST, PINA IN 
EVUL CONTEMPORAN, SOCIALIST, DE ÎMPLINIRE A NĂZUIN
ȚELOR.

Pagina pe care v-o prezentăm aci, rîndurile pe care le ci
tiți acum, au început să fie scrise la 15 august 1931.

ANII TRECUTULUI
Cînd își așează cărămizile, un zidar are 

nevoie de un fir de-a lungul căruia să le 
alinieze. In concepția leninistă despre 
ziar ca organizator colectiv, organul cen
tral de presă al partidului era „firul 
principal", o schelărie care le permite 
zidarilor răspindiți pe teritoriul țării să 
Înalțe conform aceleiași linii edificiul co
mun la care lucrează.

La data apariției organului său central 
de presă. Partidul Comunist Român exista 
de mai bine de un deceniu. Aflat in ile
galitate, partidul îndruma numeroase ziare 
clandestine, fățiș comuniste, incercind in 
același timp, prin membrii și simpatizan- 
ții săi, să inrîurească și alte publicații de 
stingă și să asigure oglindirea punctului 
său de vedere in unele articole ce apăreau 
In presa democrată. Apariția și formarea 
„Scinteii" erau puternic avantajate de exis
tența acestor ziare de tendință comunistă 
și socialistă, democratică și patriotică, în- 
trucit se formase incă din secolul trecut 
o tradiție. în frunte cu magnificele 
scrieri de protest social și de analiză a 

traiului celor mulți create de Bălcescu, 
publicistica românească avea strălucite 
calități luptătoare și democratice in scrie
rile lui Alecsandri, Boliac, Eliade Radu
lescu. Kogălniceanu ; dragostea de popor 
anima articolele lui Caragiale și Emi- 
nescu, iar condeie contemporane ca ale lui 
Sadoveanu, Arghezi, Iorga, Cocea, Sahia, 
la care se adăugau cele ale unor scrii
tori azi in viață, făceau ca ziarul comu
niștilor să nu aibă deloc un caracter sin
gular.

Ceea ce constituia noutatea sa, ceea ce 
li conferea un caracter unic era această 
calitate înscrisă in titlu — ORGAN CEN
TRAL. Micul ziar tipărit la multiplicator 
prezenta un bun pentru a cărui apărare 
oamenii, adesea, nu pregetau să-și sacri
fice viața : linia, firul diriguitor, linia 
partidului.

Articolul de fond apărut în numărul 1 
al ziarului se intitulează „Susțineți Scin- 
teia !“ și subliniază necesitatea apariției 
unui organ central, „întrucit membrii par
tidului și toți muncitorii revoluționari au 

nevoie să cunoască linia partidului în 
toate chestiunile care se pun la ordinea 
zilei".

Că această cunoaștere reprezenta o 
armă, se vede și din reacția dușmanului. 
Cunoscutul poem al lui Victor Tulbure 
„Balada tovarășului căzut împărțind 
«Scinteia» în ilegalitate" nu cuprinde in 
titlul său nici o exagerare : se știe că nu 
doar scrierea și tipărirea, dar pină și di
fuzarea „Scinteii" era o acțiune in cursul 
căreia iți riscai viața.

Eforturile aprige ale siguranței burghe
ze pentru a descoperi sediul tipografiilor 
ilegale erau întrecute de vigilența și abili
tatea cu care C.C. asigura elaborarea și ti
părirea ziarului, uneori schimbindu-i sediul 
incă înainte de a avea indicii că a fost 
reperat. Intre 1934 și 1940 tipografia s-a 
perindat în 12 locuri. Casa cu iederă de 
la numărul 21 A al străzii Principatele 
Unite, sediul din Ecoului nr. 29 (vreme 
de trei luni), cel din Mocanului, din Sol
dat Cândea sint dintre cele mai cunos
cute. Tipărirea s-a făcut o vreme la un 
mic „Boston”, o mașină care servise ini
țial la Imprimarea cărților de vizită. In 
vremea sediilor clandestine, ideea de a 
te sul in autobuz și a cere un bilet „pină la 
Scinteia" ar fi părut cel puțin năstruș
nică. Mai tirziu, în anii de după elibe
rare, numeroși reporteri și-au Încercat 
puterile în a descrie saltul făcut de slo
va comunistă de la micul „Boston" din piv
niță la marele combinat poligrafic cu nu
mele de Casa Scinteii, unul din cele mai 
mari combinate de acest fel din lume, 
clădit în perioada de după cucerirea pu
terii. Comparația dintre mica mașină și 
gigantul poligrafic este îndreptățită, ilus- 
trind ascensiunea și creșterea vertiginoasă 
a rolului și ponderii ziarelor și cărților 
inspirate de ideologia partidului nostru, 
ca și dezvoltarea culturală a țării în ge
neral. Vechiul ziar ilegal, tipărit in con
diții grele la multiplicator, purta pe fron
tispiciu un desen stingaci, dar mișcător : 
un muncitor și un țăran. Apărut in con
dițiile luptei pentru unitatea și consolida
rea partidului comunist, micul desen din 
numărul de debut al „Scinteii" prefi
gura marea unitate de mai tirziu, unitatea 
politico-morală a întregului popor al Ro
mâniei socialiste in jurul conducerii salo 
de partid și de stat.

Situația era aspră, iar tînăra „Scînteie”, 
suflecindu-și minecile, pornea la drum 
descriind situația de atunci a maselor 
muncitoare. Informațiile provenite din 
Valea Jiului arătau că din 30—35 mii 
muncitori care lucrau altădată acolo, mai 
găseau de lucru acum (in 1931) doar 5—6 
mii, doar cite două zile pe săptămînă. 
Oare să nu fi fost nevoie de cărbune ? 

Ba da, arăta ziarul, căci orele de lucru în 
mină se urcaseră la 12 și 13 pe zi 1 
In valea principalei bogății de atunci a 
țării, in Valea Prahovei, salariile petroliș
tilor fuseseră scăzute cu 50—60 la sută.

Se vindeau la licitație pămînturile țăra
nilor care nu-și puteau plăti datoriile că
tre cămătari. In comuna Fierbinți-Ilfov, 
arăta numărul 2 al „Scinteii" din același an, 
unui sătean, pentru 2 000 lei datorie, i se 
scoseseră în vinzare vite și unelte în va
loare de 15 000 lei. Peste acestea se adunau 
creșterea impozitelor și scăderea prețuri
lor la cereale (care erau astfel exportate 
in condiții mai defavorabile pentru țărani 
și țară).

Numai înșiruirea cîtorva titluri o sufi
cientă ca lectorul să-și dea seama că era 
vorba de realități greu de înțeles azi : 
„Congresul învățătorilor fără posturi" 
(august 1933), „Piinea sărăcimii încărcată 
de un nou bir" (scumpirea piinii, februa
rie 1934), „Din nou stare de asediu" (mar
tie 1935), „Profesorii secundari din Craiova 
manifestează pe stradă pentru plata sala
riilor" și „De două luni continuă greva de 
la Buhuși" (aprilie 1935), „Apărați presa 
democrată !" (iulie 1936), „Pentru drepturi 
egale minorităților naționale !" (ianuarie 
1939), „Val de teroare in toată țara” (fe
bruarie 1940), „Antonescu, ofițer cu apro
vizionarea al fascismului german" (sep
tembrie 1940).

Am citat anume titluri diverse, dintr-o 
mare bogăție de teme, dar grosul artico
lelor de ziar vorbeau despre viața și 
luptele clasei muncitoare.

Partidul îndruma masele la acțiune pen
tru apărarea intereselor lor, le chema Ia 
unire — militînd pentru unitatea de acțiu
ne dintre comuniști și socialiști și pentru 
întărirea unității lăuntrice a însuși parti
dului comunist, pe care presiunea dușma
nului căuta să-1 destrame. Cu o mare sen
sibilitate și vigilență, cu doi ani înainte de 
înscăunarea hitlerismului in Germania, 
partidul detecta primejdia fascistă, semna
la pericolul mișcării legionare, ca și ten
dințele de fascizare ce se observau la unii 
guvernanți ai vremii. Arătind că fascismul 
nu poate aduce țării decît robie, intimida
rea poporului, exploatarea sa și mai crîn- 
cenă, partidul comunist, in același timp, 
prevenea că presiunea fascistă tinde să ne
tezească drumul unul viitor război în
dreptat împotriva Uniunii Sovietice, țara 
socialismului victorios. Unitate în lupta 
pentru drepturile elementare ale maselor, 
unitate contra fascismului, unitate contra 
pregătirilor războiului antisovietic 1 Aces
tea erau punctele cardinale ale ziarului 
comunist care, îndrumat de partid, împle
tea organic dragostea de patrie cu senti
mentele internaționaliste ; gazeta parti
dului vedea în unitatea celor ce muncesc, 
pe plan național ca și pe plan interna
țional, condiția și chezășia victoriei, așa 
cum o exprimaseră fondatorii științei so
cialiste in chemarea purtată de „Scinteia", 
atunci ca și acum, pe frontispiciul zia
rului : „PROLETARI DIN TOATE TA
RILE, UNIȚI-VA I"

Dar mobilizarea maselor nu era lesni
cioasă în condițiile de atunci, cînd drep
turile cetățenești, și așa firave, erau su
primate rapid sub tăvălugul fascizării. 
Chiar in numărul 1 al „Scinteii" se arată 
cum înainte de o manifestație de 1 au
gust poliția a arestat 3 000 de oameni I 
Trei mii de oameni arestați...

Obiectul principal al atenției ziarului îl 
alcătuiau luptele purtate de comuniști și 
oamenii muncii, învățămintele lor. Nu era 
vorba numai de greve și demonstrații — 
uneori, de o mare amploare, cum erau 
cele din preajma fiecărei zile de 15 ia
nuarie, pe care partidul comunist o de
semnase să fie anual „Ziua națională do 
luptă a șomerilor", și care se încheia 
adesea cu gloanțe trase de poliție în ma- 
nifestanți. Se iveau numeroase alte forme 
de acțiune și luptă. Evenimentele sint în 
număr mult prea mare ca să încapă in 
cuprinsul acestei evocări. Bătăliile de 
clasă cuprindeau toate ramurile de 
producție și mai toate județele 
țării ; dacă evenimentele de la Grivița au 
fost un punct culminant și, pe bună drep
tate, sint larg cunoscute, colecția „Scin
teii" clandestine demonstrează însă cu o 
bogăție mare de exemple că influența 
crescindă a partidului comunist acționa in 
acele timpuri asupra celor mai diferite 
categorii ale maselor populare, cuvintul 
său mobiliza masele la acțiuni sociale de 
ample ecouri. Unele evenimente surprind 
și zguduie, cum ar fi momentul cînd mii 
de muncitori, porniți la o demonstrație 

sub lozincile oficiale ale dictaturii regale, 
în 1939, in plină ascensiune a fascismului 
european, leapădă brusc, in fața palatu
lui regal, însemnele regimului, scot la 
iveală steagurile roșii, înalță pumnii în 
salutul muncitoresc și. ridicindu-și oratorii 
pe umeri, țin o întrunire cu lozincile „Jos 
fascismul !" și „Vrem România liberă șl 
independentă 1"

Numerele ziarului comunist, o dată cu 
cele două Îndemnuri permanente („Ci
tește-o și dă-o mai departe !“, „Ferește-o 
dc codițele de topor !") erau un organi
zator, dar și un educator. I se cerea co
munistului nu numai să respecte regulile 
conspirativității, dar și să fit popular, 
bine cunoscut de mase, capabil de a le 
inrîuri in acțiune ; să aibă nu numai cu
raj și combativitate, dar și tact, demas- 
cind, de pildă, șefii revizioniști fără a 
jigni sentimentele muncitorilor ce-i ur
mau.

Deasupra oricăror greșeli ale momentu
lui există un patos al cerinței, o severi
tate a exigenței juste, care impresionează 
peste ani. De pildă, o corespondență rela

ANII COTITURII
După ce, zile la rind, ai zăbovit peste 

paginile vechii .Scîntei" — formate 
diferite, dar toate mici — primele nume
re ale ziarului comunist apărut la lumina 
zilei iți dau sentimentul unei ieșiri din 
tunel, unei schimbări imediate și pro
funde. Un ziar gata constituit, cu un 
orizont bogat în toate domeniile de ac
tivitate, cu un stil al său, cu o perso
nalitate bine conturată și nouă în publi
cistica noastră, nu se putea ivi așa, din
tr-o dată, dacă n-ar fi existat o întreagă 
activitate anterioară, o întreagă mișcare 
culturală pe care o stimulase partidul 
comunist și care, deși in parte se des
fășura pe căi clandestine, avea rădăcini 
adinei în ființa poporului.

Dar. mai mult decît această schim
bare de format și de împrejurări de a- 
pariție, te impresionează tonul nou al 
ziarului. Nu e lepădat cituși de puțin 
vechiul ton de aprig protest și nimicitoa
re critică al „Scinteii" ilegale — sint 
luați in primire fasciștii încă rămași în 
aparatul de stat, sînt dezvăluiți saboto
rii luptei pe care o ducea armata ro
mână pe frontul antihitlerist, sint vehe
ment înfierate exploatarea și paragina 
de pe moșii, se dau lovituri nemiloase și 
meritate vechilor partide reacționare, dez- 
văluindu-se cîrdășia lor cu fosta dicta
tură fascistă și cercurile imperialismu
lui. Dar alături de protest apar intona
ția constructivă, răspunderea gospodă
rească pentru soarta producției, a recol
tei, a întregii activități a țării, in care po
porul avea să se instâpinească suveran.

Partidul comunist chema clasa munci
toare, țărănimea, femeile, pe toți patrio- 
ții, să-și unească puterile pentru recon
struirea țării ruinate de război și fascism, 
pentru reforme democratice imediat ne
cesare, pentru susținerea războiului an
tihitlerist, la care România aducea o în
semnată contribuție. întregul popor spri
jinea armata în cadrul campaniei purtate 
de partid sub lozinca des publicată in 
„Scînteia” : „Totul pentru front, totul pen
tru victorie

Răspunderea pentru viitorul țării apare 
încă de la primul articol semnat al „Scin
teii", care se intitula „Tineretul, viitorul 
poporului". Spunem „primul articol sem
nat", întrucit, înainte, clandestinitatea o- 
bliga redacția să nu iscălească articolele 
decît cu inițiale sau pseudonime gen „un 
muncitor", „o corespondență” etc., pe cînd 
acum articolul din numărul 1 al „Scinteii” 
purta o semnătură distinctă : Nicolae 
Ceaușcscu. Actualul secretar general al 
partidului nostru, aflat atunci incă la virs- 
ta „statutară" pentru membrii U.T.C., mi
lita ca tineretul să-și poată desfășura for
țele creatoare în folosul patriei și să fie 
educat să-și iubească poporul, să învețe 
din trecutul glorios al strămoșilor săi, să 
se formeze în spiritul internaționalismu
lui. E un articol și azi de rezonanță ac
tuală, vădind, după verificarea în timp 
adusă de ani, o exemplară consecvență.

Baza mobilizării și unirii tuturor forțe
lor națiunii o alcătuia programul vast 

tează cum un soldat, Emanoil Vllceanu, 
nemaiputind răbda mizeriile din armata 
de atunci, s-a spinzurat, și cum autorii 
morali i-au îndemnat și pe ceilalți să ia 
aceeași cale : „Chiar ci ne zic : Dacă nu-țl 
place așa, ține un cartuș de război și ia-țl 
valea. Vra să zică Vllceanu n-a făcut cum 
trebuie. Omorindu-se, a adus apă la moa
ră liftelor ciocoiești".

Oricit de cumplite ar fi fost condițiile, 
nu trebuia să capitulezi, să vor
bești sub tortură, să eziți. Și cu atit 
mai puțin să-ți pui capăt vieții. „Nu așa 
trebuie !” spunea „Scinteia". Dar „cum 
trebuie" ? Toate articolele și coresponden
țele aveau o uriașă convergență spre 
acest „cum trebuie", care era CALEA 
LUPTEI ; altă cale nu exista, altă ieșire 
nu sc putea găsi decît in unire, organizare 
șl luptă solidară, sub conducerea partidu
lui comunist.

Acest „cum trebuie" a început să se 
realizeze în cursul insurecției populare și 
al răsturnării regimului fascist, și a apă
rut, după ceasul Eliberării, tipărit cu li
tere mari, la lumina zilei, în „Scinteia" 
care se vindea la chioșcuri.

elaborat de partid pentru reconstrucția 
țării și pentru asigurarea dezvoltării ei 
viitoare. Programul evoluției imediate și 
de perspectivă a României, schițat de 
Conferința Națională din 1945 a P.C.R., 
avea in miezul său Însemnătatea indus
trializării pentru progresul țării șl pen
tru consolidarea independenței sale ; acest 
program, oglindit în paginile „Scinteii", a 
contribuit la reunirea principalelor forțe 
ale națiunii în jurul partidului și la vic
toria industrializării socialiste a țării.

Popularitatea „Scinteii", care devenise 
un ziar de masă imediat după apariție, 
ilustra imensa autoritate pe care parti
dul o dobindise in ochii maselor, ca prin
cipal strateg al insurecției populare și ca 
apărătorul cel mai ferm al intereselor po
porului. Pentru mulți oameni pierduți în- 
tr-un colț de țară unde încă nu ajunse
seră valurile prefacerii sociale, „Scînteia”, 
pe atunci, a reprezentat primul lor con
tact cu partidul. Sau, cum avea s-o spună 
atit de frumos Tudor Arghezi, primul lor 
abecedar : „Pentru mulți, înghesulți in be
ciurile și bordeiele ignoranței, ziarul 
„Scînteia" a fost primul abecedar și întiia 
carte în dimineața de trezire a marelui 
avlnt”.

Anii existenței legale n-au fost însă șî 
anii unei existențe liniștite. In istoria lup
telor purtate de comuniști in acele zile se 
înscriu nu puține episoade în care erau 
implicați direct ziarul, redactorii și difu- 
zorii sâi. Un atentat cu gloanțe de revol
ver împotriva directorului de atunci al 
„Scinteii", citeva încercări de a răzbi în 
redacție, mai multe „ruguri de ziare" or
ganizate după model legionar, amenin
țări, confiscarea ziarului de la chioșcuri, 
lovirea difuzorilor voluntari sînt incidente 
semnificative dintr-o luptă mult mai lar
gă, in care reacțiunea căuta să oprească 
avîntul forțelor progresiste și să înăbușe 
glasul presei de partid. Dar „Scinteia" 
era mai mult decît un ziar, era una din
tre componentele freamătului de libertate, 
laolaltă cu insignele patriotice, cu emble
mele comuniste, cu eșarfele purtate pe 
străzi, cu marile caricaturi pe care ma- 
nifestanții le agitau ; era nu numai o ga
zetă, ci și un afiș purtat de manifestant!, 
un element vizual al străzii ; descriind 
unul dintre primele mitinguri de masă ale 
Bucureștiului, organul comunist scria 
„A început forfota febrilă, neastîmpărul 
după ani întregi de mohoreală între patru 
pereți, dorința puternică de viață a ma
selor, înăbușită cu durere in anii de te
roare fascistă și izbucnită cu forță cople
șitoare acum".

Se deschisese o ușă ce nu mai putea fi 
închisă.

înregistrate într-un electrizant reportaj 
— sub titlul : „Călăul Rădescu a organizat 
ieri un singeros masacru in Piața Pala
tului. O uriașă manifestație populară îm
potriva fascismului, dc peste 100 000 do 
cetățeni pașnici și disciplinați, atacată eu 
salve de mitralieră din clădirea Ministe
rului de Interne și a Palatului Regal. In
dignarea populației a ajuns la culme. Pur
tarea eroică a cetățenilor din Piața Pala-

Co>e în care a fost camuflată tipografia „Scinteii* ilegale. De la stînga spre dreapta : casa din str. Ecoului 29 (iulii -s.ptembnej 9^), ^Mocanului 1 (1934-1938) ?i str. Soldat Cândea 27 (anii 1939-1940). la ultima din aceste case conspirative se tipărea ;l revista
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. „Te pămintul lor — 
țăranii ișl vor face do
le deveniseră o lectură 
erau liste cu date pre- 
s-au mai împărțit, din 

u parte, ciți țărani au fo»t 
astfel i etăriți.

Alte< continuind o tradiție pe
care ... ilegală o intemeiase —
cuprindeau subscripțiile bănești in cadrul 
acțiunii de sprijinire a ziarului de partid.

, r aceste liste aveau denumirile com
plete ale unor organizații și numele 
trioților donatori, pe cind „Scinteia" 
gală nu-și putuse permite să publice 
cit inițiale sau pseudonime.

Acum, foile gazetei comuniste erau 
ne de nume — muncitori, țărani, soldați, 
intelectuali, elevi, gospodine, oameni c?ie 
alcătuiau in o asociație numită „Prie
tenii Scintc ii" si rare, cițiva ani mai n- 
poi. aveau să întrunească intr-un con
gres al corespondenților „Scînteii".

Cu toată severitatea. am zin? chiar du
ritatea epocii, trebuia să se vadă și pers
pectiva dc viitor, optimismul, dragostea 
“e . vi.a5&’ surisul. Nu era vina 
„Scînteii" dacă la tot pasul trebuia 
să scrie despre atentate. împușcături, sa
botaje. foame și alte „bucurii". Dincolo 
de lupta inexorabilă a momentului, parti
dul visa la o altă existentă. Popularizin- 
dtb-si. ziarul. P.C.R. a organizat in acei 
ani. in parcuri, mari și memorabile ser
bări populare, denumite „Ziua Scînteii". 
Artiști de prim rang, între care regreta
ta Maria .Tănase. iși întruneau talentele 
in serbări de o amploare cum nu cu
noscuse niciodată țara și care conturau

„ÎNCEPE UN NOU CAPITOL ÎN IS
TORIA PATRIEI" vestea „Scinteia" in 
dimineața zilei de 24 iulie 1965, după ce. 
cu o zi înainte, publicase documentele de 
încheiere a celui de-al IX-lea Congres al 
partidului și componența organelor con
ducătoare, avînd in frunte pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

„Minunatul program al înfloririi patriei 
socialiste", „Conducătorul și exponentul 
intereselor și aspirațiilor noastre", „înfăp
tuirea politicii partidului, cauza întregu
lui popor", „Simțim înalta răspundere de 
a fi membri ai Partidului Comunist Ro
mân", „Vom munci cu entuziasm pentru 
înfăptuirea mărețelor sarcini trasate de 
Congresul partidului" erau numai citeva 
din titlurile prin care comuniștii și între
gul popor salutau hotăririle istorice ale 
Congresului al IX-lea.

In cursul anilor ce urmează, ziarul se 
ztrăduie să îndeplinească rolul său orga
nizator mai ales oglindind MUNCA, rea
lizările oamenilor în producția bunurilor 
materiale și spirituale ; știri și reportaje 
vestesc, uneori in titluri laconice, apariția 
unor obiective industriale de prim rang, 
care îmbogățesc echipamentul tehnic, ca
pacitățile productive și măiestria ingine
rească a țării. „Intrarea în funcțiune a 
hidrocentralei de pe Argeș", „Noua oțelă- 
rie electrică din Hunedoara a intrat în 
funcție cu întreaga capacitate de produc
ție", Craiova : cel mai mare grup ener
getic din țara noastră", vești despre mer
sul maiestuoasei construcții de la Porțile 
de Fier, comunicate zilnice de pe frontul 
muncii pentru o recoltă bogată, pentru un 
șeptel corespunzător nevoilor sporite ale 
țării, analize ale muncii de conducere și 
organizare științifică a producției — do
meniu in care Conferința Națională a par
tidului avea să aducă o contribuție ho- 
tăritoare pentru anii următori — anche
te. critici, sugestii punctează, zi după zi, 
drumul muncii creatoare și al perfecțio
nării multilaterale a construcției socia
liste, drum care inaugura un spirit nou. 
întronat apoi deplin de Congresul al X-lea 
al partidului.

La sîirșitul lunii mai 1969, „Scinteia" 
publica tezele pregătitoare pentru Congre
sul al X-lea. Vreme de mai bine de două 
luni — pină în 6 august, data deschide
rii congresului — zeci de pagini de ziar 
cuprind articole, scrisori, reportaje, in- 
teyviuri, anchete consacrate discutării a- 
mUnunțite a documentelor propuse con
gresului : „Comuniștii, întregul popor 
dezbat documentele pentru cel de-al 
X-lea Congres al partidului", „Dezbaterea 
documentelor pentru cel de-al X-lea Con
gres al partidului — expresie a înaltei răs
punderi față de viitorul patriei socialiste", 
„Sprijin entuziast față de politica m*r- 
xist-leninistă a Partidului Comunist Ro
mân".

Numerele ziarului, în cele șapte zile ale 
congresului și in zilele imediat următoa
re, cuprind cite 16 pagini — documente 
ale congresului, cuvîntări, saluturi, co
mentarii interne și externe ale desfășură
rii congresului — un material de o ex
cepțională bogăție, reprezentînd volu
mul unei mari cărți. Raportul C.C. al

i unei arte le cea mal largA arce-

lind mai departe colecția „Sein
ii unui drum de luptă, cilito- 

i(e momentele memorabile ale 
republicii, apoi i> ■ Congresu

lui de făurire, in februarie 1913, a parti
dului revoluționar unic al clasei munci
toare. pe temelia marxism-lcninlsmulul. 
Paginile ziarului reproduceau satisfacția 
oamenilor munril față de realizarea uni
tății depline politico-organizatorice. a 
proletariatului, condiție a exercitării de 
către clasa muncitoare si partidul ei a 
rolului de forță conducătoare in socie
tate.

Pacini memorabile sint consacrate sur
prinderii pe viu a unui eveniment revo
luționar. care, după cucerirea întregii pu
teri politice de către clasa muncitoare, 
in alianță cu țărănimea, cu ceilalți oameni 
ai muncii, marca trecerea la înfăptuirea 
revoluției socialiste, crearea unui puternic 
sector socialist in economie. Acest eveni
ment ora naționalizarea... „Fără capitaliști" 
giăsuiește lapidar titlul unui articol. „Să 
păzim fabricile noastre ca ochii din cap 1" 
îndeamnă titlul reportajului din ziua na
ționalizării, citind cuvintele unul munci
tor de In „Lemaître".

Dacă altădată corespondențele „Scînteii" 
erau iscălite „un muncitor" sau „un ostaș", 
in noua perioadă, de-ar fi fost să se gă
sească un pseudonim, poate cel mai ge
neral ar fi fost „un stăpîn". Producător 
și in același timp proprietar al mijloace
lor de producție, acest stăpîn, poporul, 
omul muncii, marele gospodar colectiv, 
lansa planurile de stat, dezvolta, sub con
ducerea partidului, forțele productive ale 
țârii. P.C.R., ostil promisiunilor nesincere 
sau măcar vagi, iși îndrumase mereu zia
rul să arate câ altă cale nu este pentru 
dezvoltarea României decit in muncă. 
Pagină după pagină, ziarul se lupta cu 
neîncrederea cosmopolită, cu disprețul pe 
care il exprimaseră partidele „istorice" 
față de dezvoltarea industriei naționale, 
față de posibilitățile tehnicii române de a 
crea tractoare, utilaj petrolier și diferite 
mașini-unelte dc înaltă tehnicitate.

„Adunarea celor 11 000", cum avea să 
se numească mai tirziu sesiunea in care 
deputății Marii Adunări Naționale se în
truneau cu delegații țărănimii cooperatis
te pentru a lua act de triumful coopera
tivizării in agricultura noastră, consfințea 
victoria noii forme istorice dc proprietate 
și de dezvoltare economică, socialismul.

P.C.R., prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu celelalte docu
mente ale congresului, hotăririle adoptate 
alcătuiesc un îndrumar indispensabil al 
întregii activități de azi a poporului Ro
mâniei socialiste, cuprind programul de 
construire a societății socialiste multilate
ral dezvoltate.

încă din zilele congresului, ca și în pe
rioada ce a urmat, paginile și titlurile- 
oglindă ale ziarului se fac ecoul comen
tariilor rostite de oamenii muncii, opi
niilor și sentimentelor cu care cetățenii 
întîmpină spiritul nou, dinamizator, insu
flat in viața partidului și a țării de lu
crările marelui congres, de gîndirea co
lectivă a partidului. „Ginduri de viitor pe 
temelia unor mari înfăptuiri. Lucrările 
congresului sint urmărite cu viu interes 
de toată țara. Congresul insuflă un puter
nic dinamism in toate domeniile de acti
vitate. Făurim neabătut societatea socia
listă multilateral dezvoltată. într-o impre
sionantă unanimitate, comuniștii, întregul 
popor aprobă politica Partidului Comunist 
Român, ideile Congresului al X-lea" a- 
nunțau primele titluri. „In numele parti
dului. al întregului popor, congresul ros
tește un DA hotărit pentru luminosul pro
gram de dezvoltare socialistă a patriei", 
„Conștiința națiunii se pronunță", „întru
chipare a geniului 
român, a înaintării 
făuririi societății _______  _____
dezvoltate" sint citeva din manșetele și 
formulările cu care gazeta oglindea sen
timentul general, exprimat în pagini de 
angajamente și ecouri, dominate de un 
mare titlu : „NE ANGAJAM SA CONSA
CRAM ÎNTREAGA NOASTRĂ ENERGIE 
ÎNFĂPTUIRII programului stabi
lit DE CONGRESUL AL X-LEA AL 
PARTIDULUI !" Și. ca un corolar faptic, 
o știre despre modificarea destinelor ma
relui fluviu european : „La Porțile de 
Fier, Dunărea a fost zăgăzuită”.

Frunzărind colecția, incă din 1965, de la 
Congresul al IX-lea și din anii următori, 
încep să-ți atragă atenția titluri mai pu
țin obișnuite pentru „Scinteia" de pină 
atunci : „Demnitatea umană", „Specificul 
național in cultura noastră", „Gospodări
rea optimă a «fondului de inteligență»", 
„Orașele nu se trag la șaplrograf”, „Omul 
în imperiul libertății". Le-am citat la în- 
timplare, unele, de atunci, au fost reluate 
în presă șl nu mai par atit de proaspete, 
dar pentru presa de atunci din 1965 si din 
anii următori, ele aveau un caracter de 
noutate. Și nu e vorba de titluri sau cu
vinte, ci de motorul lăuntric, de stilul de 
a gindi și lucra al „Scînteii", ca și al pre
sei : realitățile sint privite in față, arti
colele intră imediat in subiect, critica e 
mai incisivă, dar și mai constructivă, în 
numele unor exigențe înalte, al unui ev 
nou ; stilul de muncă, marele CUM al 
fiecărui domeniu de activitate e cercetat 
in lumina rezultatelor reale, a folosului 
obștesc, iar opiniile reale ale cetățenilor 
sint un locatar permanent al paginilor 
presei.

Această inoculare de prospețime și ener
gie comunistă se datorează congreselor al 

IX-lc» șl al X-lea, spiritului ne muncă 
întronat de conducerea do partid, in frunte 
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, spirit de 
adevărată consecvență marxIst-lcninlMA, 
tic aindlrc critică, realistă, in perspectiva 
rezultatelor și a țelului. „Rampa de lan
sare" despre care scria „Scinteia” de 
atunci era programul Congresului al 
IX-lea, declanșind liniile de desfășurare 
alo unor profunde procese de dezvoltare 
a societății noastre, procese pe care le-a

ANII CUTEZĂTOARELOR

PERSPECTIVE
Acest titlu, care înregistra hotărîrea ma

selor de a transpune in viață hotăririle 
partidului, e un motto care poate figura 
foarte bine deasupra multor realizări nu 
numai materiale, dar și ale muncii spi
rituale, ale vieții noastre sociale.

Fapta care stă în miezul documentelor 
elaborate de al IX-lea și al X-lea Con
gres este munca, activitatea și spiritul 
înnoitor din viața socială — adincirea de
mocratismului orinduirii noastre. încetă- 
țenirea unui dialog dens și neîntrerupt 
i itre partid și popor, adoptarea dezbate
rilor publice șl a răspunderii colective ca 
bază a acțiunii, intețirea participării ma
selor, mobilizarea lor mai intensă la dez
voltarea economiei noastre și la perfec
ționarea întregului mecanism social — 
intr-un cuvînt ÎNFLORIREA MULTIPLA 
A SOCIETĂȚII SOCIALISTE ȘI A OMU
LUI EL

Urmărind în colecția „Scînteii" pașii de 
zi cu zi ai acestei „fapte", ochii zăbo
vesc mai intii asupra marii dezbateri a- 
supra proiectului noii Constituții, azi in 
vigoare, consfințind existența României 
ca Republică socialistă.

Privirile sint atrase de cîmpuri noi de 
acțiune in paginile ziarului. Găsim dis
cuții elocvente și analize de amănunt cu 
privire la diferite legi și prevederi, pe mă
sură ce ele se pregăteau, se adoptau și 
erau puse in practică : noua împărțire 
administrativă, perfecționarea conducerii 
și planificării economiei naționale, statu
tul nou al cooperativelor agricole de pro
ducție. legea invățămîntului, îmbunătă
țirea sistemului de salarizare, noile pensii, 
programul pentru dezvoltarea zootehniei 
și multe altele. Presa de partid a publicat 
diferite opinii, multe dintre ele transmise 
mai departe echipelor de experti și juriști 
care dădeau o ultimă formă legii, le-a 
cerut cititorilor sugestii, critici, comenta
rii, oglindirea unor Initiative, indemnin- 
du-i și încurajîndu-i să dea o nouă pu
tere si o vie confirmare definiției prin 
care Bălcescu desemna republica drent 
„stat in care oamenii îngrijesc singuri de 
soarta lor".

Comentind crearea comitetelor de di
recție și a altor forme prin care partidul, 
in ultimii ani, a lărgit mult participarea 
cetățenilor la conducerea treburilor publi
ce, un muncitor de la uzinele „23 August" 
spunea în „Scînteia" : „Care este adevă
rul ? Adevărul, așa cum îl simt eu din 
experiența mea personală, este că docu
mentele de partid ne creează o bază reală 
de acțiune, sănătoasă, constructivă, în care 
omul poate înriuri șl inriurește mersul lu
crurilor. Pe această bază trebuie să clă
dești însă unele deprinderi, răspundere 
efectivă, luată în serios, uneori curaj în 
apărarea interesului obștesc".

„Virtuțile se formează la școala acțiunii" 
scria în „Scinteia” un activist de partid, 
cerînd comuniștilor să nu aștepte să li se 
întindă sub picioare „un covoraș de con
diții ideale", ci să ia poziție activă, la vre
me, contribuind ei înșiși la perfecționarea 
condițiilor, la transpunerea in practică a 
hotăririlor de partid in spiritul lor. Acest 
spirit oferă cele mai largi posibilități de 
manifestare a răspunderii șl inițiativei ce
tățenești ; organisme colective și demo
cratice create in ultimii ani. cum ar fi 
comitetele de direcție, consiliile populare, 
consiliile naționalităților și alte colegii, fo
ruri cum ar fi adunările generale ale sa- 
lariaților depind, in funcționarea lor efec
tivă, de cei ce le alcătuiesc, și reprezintă 
un cadru organizat, forme sociale inlăun- 
trul cărora se pot manifesta plenar răs
punderea și inițiativa creatoare a omului 
muncitor, a patriotului dornic să contri
buie la progresul socialist al țării. Ziarul 
înfățișează adesea munca organizațiilor de 
partid pentru a mări răspunderea și gra
dul de participare al fiecăruia dintre mem
brii care alcătuiesc aceste organisme.

Preocupată de problemele vaste ale dez
voltării țării, inclusiv liniile de perspectivă 
ale anului 2 000, presa noastră e îndru
mată de partid cu stăruință să nu piardă 
contactul cu realitatea, cu concretul mo
mentului, cu diversitatea vieții, așa cum 
este ea „la fața locului", „pe teren”.

In această privință, se poate spune că 
presa noastră dispune de un exemplu cu 
excepțională valoare, oferit de conducerea 
partidului nostru. Greu poți găsi o con
strucție de prim rang, o întreprindere im
portantă, un oraș al țării in care condu
cerea de partid, tovarășul Ceaușescu per
sonal, să nu fi făcut o vizită, să nu fi stu
diat situația existentă, realizările, greu
tățile, nevoile, soluțiile.

„Scinteia" și presa de partid și-au îm
bogățit astfel gama publicistică cu repor
taje care cuprind o sinteză a locului vizi
tat, a principalelor sale probleme, emoția 
întilnirii cetățenilor cu conducătorul iubit, 
bucurînd inima patriotului și reprezentînd 
una dintre lecturile frecvente și de cel 
mai înalt interes pentru cititorul nostru. 

analizat, dlrecționat șl ndlnclt acum doi 
ani Congresul al X-lea al partidului.

Senzația acestui progres, trăit de țarft 
In mal toate domeniile de activitate, o 
contura declarația unul om de știință — 
istoric — făcută unui reporter al ziarului : 
„Șl națiunile au primăvara lor. Vorbim 
azi de o primăvară a țării, o primăvară 
a națiunii noastre, ca do un anotimp so-

Se reahzeaza astfel și un grad înalt de in
formare a cetățenilor țării asupra activi
tății de conducere in stat.

Dar dialogul dintre partid și popor este, 
desigur, mult mai bogat, și presa insăși, 
pe lingă dezbaterile și reportajele do care 
am vorbit mai sus, are o paletă mult mai 
nuanțată. O însemnătate de busolă dețin, 
în acest context, numerele din „Scînteia" 
pe care cetățeanul simplu, activistul de 
partid, bunul gospodar al economiei sau in
telectualul le păstrează multă vreme după 
apariție, pentru că includ o hotărire a 
partidului, o cuvîntare, o expunere ce 
folosește ca ghid practic de acțiune. Nu e 
nevoie de astă dată să folosim colecția 
pentru a aminti un document din cele 
mai recente : el se mai află incă pe sute 
de mii de birouri, la indemînă in casă 
sau locul de lucru : este vorba de recenta 
expunere asupra ideologiei, culturii, edu
cației, de propunerile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, adoptate în ședința Comitetu
lui Executiv al C.C. din iulie a.c.

A răsfoi colecția „Scînteii" obligă, im
plicit, a trece in revistă mai toate dome
niile de activitate. Lăsăm de-o parte, in
tenționat, o serie de rubrici, pagini, sfere 
de activitate pe care cititorii le cunosc 
prea bine și asupra cărora se pronunță 
într-o pagină aparte. Ele cuprind „Tribu
na experienței înaintate" și alte grupări 
de articole și reportaje consacrate descrie
rii experienței concrete a constructorilor 
socialismului in industrie. în agricultură, 
in problemele de conducere și organizare 
economică, ca și articolele intens citite 
ale dezbaterilor pe probleme de critică 
și conviețuire socială apărute în pagina 
„Omul față în față cu el însuși", dar și 
în alte pagini ale ziarului, oglindite pu
blicistic în coloanele foiletonului sau ale 
faptului divers ; știința, examenul învă- 
țămîntului, al activității artistice, al lăca
șurilor sănătății și deservirii publicului, 
ca și articolul sau informația sportivă fac 
parte din lecturile cele mai frecvente.

Parcurgind colecția ziarului, intilnești 
un multiplu material informativ și comen
tată’ al evoluției vieții internaționale. 
Multe din articole sint închinate explicării 
liniilor directoare ale politicii externe a 
partidului și statului nostru — politică 
inspirată de interesele fundamentale ale 
poporului român și pătrunsă de spiritul 
unei înalte responsabilități față de cauza 
socialismului, a libertății și progresului 
social al tuturor popoarelor. Comentarii, 
reportaje, știri caută să oglindească acti
vitatea atît de bogată și dinamică, profund 
constructivă, pe care o desfășoară condu
cerea partidului și statului pe tărim in
ternațional și să contribuie la reliefarea 
trăsăturilor distinctive ale acestei activi
tăți — bazele ei profund principiale, 
marxist-leniniste, împletirea organică, 
dialectică, dintre funcțiile națională și in
ternațională ale acestei activități, caracte
rul ei profund patriotic și, în același 
timp, consecvent internaționalist.

Pe pagini întregi, trimișii speciali ai 
ziarului au redat vizitele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in diferite țări — so
cialiste și nesocialiste — întîlnirile cu po
poarele acestor țări, convorbirile avute cu 
conducătorii lor, prezența sa la O.N.U. — 
momente memorabile, de intensă activi
tate, menite să contribuie la adincirea 
prieteniei intre popoare, la afirmarea 
pregnantă a socialismului pe arena inter
națională, la dezvoltarea dialogului inter
național în vederea găsirii celor mai bune 
căi pentru a promova destinderea, pacea 
și colaborarea internațională. Același larg 
spațiu il ocupă in paginile ziarului vizi
tele pe care le întreprind în țara noastră 
șefi de stat, personalități marcante ale 
vieții publice din diferite țări, partici- 
panții la diferitele manifestări internațio
nale pe care țara noastră le găzduiește in 
slujirea obiectivelor unei mai bune cu
noașteri reciproce, apropierii și prieteniei 
între popoare.

In pagini și rubrici consacrate actuali
tății din toate țările socialiste, „Scînteia" 
publică reportaje ale corespondenților și 
trimișilor săi, articolele unor personali
tăți care au vizitat aceste țări, informații 
asupra evenimentelor majore — manifes
tând prin toate acestea dorința de a con
tribui la o informare bogată și veridică, 
la popularizarea succeselor pe care Ie ob
țin popoarele sub conducerea partidelor 
comuniste și muncitorești, la întărirea 
prieteniei și solidarității dintre popoare
le noastre, a coeziunii sistemului mon
dial socialist.

Contactele dintre reprezentanții parti
dului nostru și cei ai partidelor frățești, 
articole care expun punctul de vedere al 
P.C.R. în problemele mișcării comuniste, 
informațiile din viața partidelor comu
niste, relatările despre strîngerea legătu
rilor cu alte partide, organizații și miș
cări democratice, progresiste, de eliberare

Publicajii comuniste apărute în condițiile ilegalității. (Dintre 
albastre" și „Reporter" au apărut legal)

revistele „Bluza

națională, oglindesc preocuparea constan
tă a partidului nostru pentru adincirea 
solidarității de acțiune dintre partidele 
comuniste, pe baza principiilor marxism- 
leninismului și internaționalismului socia
list.

Articole ca „Se întărește frontul de lup
tă al popoarelor din Indochina pentru li
bertate și independență națională", „Cauza 
dreaptă a popoarelor din Indochina va 
birui", au dat glas sentimentelor de pro
fundă solidaritate a poporului nostru cu 
eroica luptă a popoarelor vietnamez, 
khmer, laoțian, pentru salvare națională, 
pentru dreptul de a-și hotărî singure 
soarta.

Reportaje, extrase din presa internațio
nală ca „în Mozambicul luptător", „Bas
tionul rasist iși construiește fortificații", 
articole ca „Evoluții semnificative pe con
tinentul latino-american", „Experiența 
chiliană" și numeroase altele sint consa
crate solidarității cu lupta popoarelor 
pentru dărimarea ultimelor redute ale 
colonialismului, împotriva neocolonialis- 
mului, pentru lichidarea dominației impe
rialiste sub orice formă.

Unele articole intilnite pe parcursul 
cercetării noastre reflectă o strădanie de 
a sesiza și indica procesele și tendințele 
noi care se manifestă pe arena interna
țională — de redeșteptare a zeci și zeci 
de națiuni, de afirmare a voinței lor de a 
trăi și a se dezvolta in state libere și su
verane. de a înainta pe calea transformă
rilor sociale progresiste.

în diferite articole consacrate proble
melor vieții internaționale, la rubrica 
„Cronica internațională", evidențiin- 
du-se necesitatea obiectivă a coexistenței 
pașnice, a contactelor și discuțiilor, a 
schimburilor multilaterale, a reglementă
rii pe căi politice a diferendelor interna
ționale, se consemnează acțiunile țării 
noastre, reflectînd preocuparea ei cons
tructivă în acest sens, corespunzător cu 
interesele destinderii, păcii și colaborării 
internaționale. Articole ca „Promovarea 
colaborării intre toate statele europene, 
premisă a securității pe continent", „Tre
cerea la măsuri practice pentru convoca
rea conferinței europene de securitate", 
precum și articole semnate de autori stră
ini, anchete internaționale sint menite să 
oglindească preocuparea constantă a țării 
noastre pentru înfăptuirea dezideratului 
major al securității europene. Articolele 
consacrate problemei dezarmării arată 
efortul pe care il depune in această pri
vință țara noastră și cheamă la mobili
zarea maselor pentru realizarea unor pro
grese reale, concrete, în frinarea cursei 
înarmărilor și realizarea dezarmării.

Pagina de „Reportaj pe glob", ca și alte 
rubrici din pagina externă, sint consacrate 
în mod special tratării racilelor, proble
melor și contradicțiilor societății capita
liste, în scopul cunoașterii multiple a 
realității, al ridicării combativității revo
luționare a celor ce muncesc.

Cercetînd colecția ziarului, în sfîrșit, 
capeți o imagine nu numai a drumului 
străbătut de comuniști și de popor, in ul
timii 40 de ani. dar ai senzația că ai des
chis „o fereastră către lume", cum spu
nea un cititor, că îți defilează prin fața 
ochilor istoria internațională a acestor de

cenii. Mișcarea lor e sinuoasă, cuprinde 
părți luminoase și altele întunecate, dar 
intre toate, in ultimii ani, se desprinde in 
privința țării noastre o tendință mereu 
suitoare, o imagine netă, indiscutabilă : 
rolul și prestigiul României au crescut 
constant. Impulsul dinamizator șl princi
pial dat de lucrările Congreselor IX și X 
a acționat cu mare putere și în această 
direcție, s-a.făcut simțit din plin în poli
tica demnă, principială și suplă, avintată 
și în- același timp realistă, prin care Româ
nia s-a impus în ochii opiniei publice 
mondiale.

25 septembrie 1969. Cu ocazia celei de-a 
25-a aniversări de la apariția „Scînteii" 
legale, secretarul general al partidului co
munist vine între ziariști și tipografi, vizi
tează Combinatul „Casa Scînteii", exami
nează condițiile de tipărire a ziarului, a 
publicațiilor și cărților noastre. Cuvînta- 
rea rostită cu acest prilej de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a însemnat un îndru
mar practic și teoretic pentru activitatea 
întregii noastre prese. „Izvorul prestigiului 
și autorității presei în rindurile maselor 
— spunea tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
al încrederii cu care este înconjurată de 
oamenii muncii rezidă în devotamentul cu 
care ea slujește cauza socialismului, in în
flăcărarea cu care acționează ca purtător 
de cuvînt al partidului...*4

Sint cuvinte care sintetizează sensul ce
lor 40 de ani ai „Scînteii” și direcția acti
vității ei viitoare.

Cind mergi cu trenul, stîlpîi, pomii, 
punctele de reper din apropiere par a se 
mișca mai repede decit siluetele îndepăr
tate ale decorului. Străbătind colecția zia
rului, simți că evenimentele mai apro
piate de zilele noastre evoluează mai ra
pid decit cele din trecutul îndepărtat ; dar 
nu e aici numai senzația firească pe care 
ți-o dă perspectiva, ci și accelerația reală 
adusă de ritmurile dezvoltării moderne, so
cialiste : evoluăm mai iute. Dacă ne mai 
amintim că stilul ziarului pare adesea mai 
grăbit, in sensul bun al cuvintului, că mo
dul de abordare și limbajul, în ultimii ani. 
după Congresele IX și X, au cunoscut 
desțelenirea și infuzia de prospețime pe 
care le-am pomenit, putem spune că, la 
vîrsta maturității, presa noastră trăiește 
o perioadă de tinerețe. S-ar cuveni să a- 
mintim aici cuvintele rostite de secreta
rul general al partidului la semicentena
rul P.C.R. :

„Vigoarea șl tinerețea partidului sint la 
fel ca și ale anotimpului din care s-a năs
cut. El este veșnic tinăr și devine an de 
an tot mai viguros, deoarece iși trage seva 
dătătoare .de viață din legăturile indes
tructibile cu poporul, cu glia strămoșească, 
din concepția despre lume și viață a cla
sei muncitoare — materialismul dialectic 
și istoric."

în măsura în care a știut să oglindească 
activitatea partidului în anii luptei pentru 
putere și ai construcției socialiste, să se 
ghideze după stilul de muncă și energia 
transformatoare a partidului, ziarul Comi
tetului Central poate aspira, prin tot ce 
are mai bun, la această vigoare și tine
rețe partinică.

Serqlu FĂRCĂȘAN

Imagini din august 1971 de la combinatul Casa Scînteii. Secția linotipe. Paginatorii „Scînteii . Un ziar proaspăt scos din marile rotative



PAGINA 6 SClNTEIA - simbâfâ 74 august 1971

REPORTAJ PE GLOB • REPORTAJ PE GLOB • REPORTAJ PE GLOB

Drama a trei milioane de imigranți

„LA ÎNCEPUT 
A VEA M IL UZUL E; 

ACUM
NICI MĂCAR ATlT!“
• Pe treptele cele mai de jos ale ierarhiei salariilor • Unul din doi 
este analfabet© „Cu ce mă întorc acasă?! Cu un tranzistor și... multă 

amărăciune" O 0 zi la „Hanul dezmoșteniților" din arondismentul XIX

Bidonville într-un cartier parizian

O știre transmisă recent 
de agenția France Presse 
dezvăluie condiția Inuma
nă in care trăiesc mii și 
mii de dezmoșteniți al 
soar tei. „Un copil de 6 ani, 
Sebastian Arrlbas. a fost 
carbonizat, in vreme ce 
fratele său Juan, de 15 ani, 
a suferit arsuri grave, în 
incendiul care s-a declan
șat intr-un bidonville din 
cimpul Benausse, situat la 
hotarul cartierelor Saint- 
Barthelcmy și Sainte- 
Marthe (periferia Marsi
lie!). în ciuda Intervenției 
rapide a pompierilor, cinci 
barăci au fost distruse de 
incendiu. Cinci familii re
prezentând 30 de persoane, 
din care mai mult de ju
mătate sînt copii, au rămas 
sub cerul liber".

Cu tot laconismul său, 
știrea aruncă un fascicul 
de lumină asupra unui u- 
nivers zguduitor : viața în 
bidonville-urile populate de 
muncitorii străini. încropi
te din te miri ce, din bu
căți de lemn și tablă ră
mase de la clădiri dezafec
tate, din ambalaje de car
ton și plastic, aceste îngră
mădiri eteroclite și mizere 
adăpostesc mii și mii de 
oameni. în loc de lumină 
electrică — lămpi cu gaz 
sau luminări, in loc de po
dele — cartoane așternute 
pe jos. In multe cazuri in
stalațiile de apă curentă și 
sanitare lipsesc cu desăvîr- 
șire, ceea ce expune popu
lația acestor bordeie ale 
lumii modeme, și mai ales 
familiile cu mulți copii, la 
îmbolnăviri grave.

Franța, ca și alte țări oc
cidentale industrializate, 
cunoaște un aflux de imi
granți, in marea lor majo
ritate muncitori necali
ficați, veniți din Portuga
lia, Spania și dintr-o serie 
de țări ale Africii. După 
ultimele statistici, numă
rul muncitorilor străini se 
ridică la 3 milioane. Situa
ția lor de tolerați îi obligă 
să accepte muncile cele 
mai grele și mai prost plă
tite, precum și ocupațiile 
așa-zise „jenante": sînt mă
turători, gunoieri, lucrători 
pe șantierele de canalizare, 
în abatoare și tăbăcării, in 
tunelurile metroului etc. 
Acceptați pe treptele cele 
mai de jos ale ierarhiei sa
lariilor, acești oameni sînt 
supuși la tot soiul de vici
situdini. O întreagă faună 
de speculanți, misiți și in
divizi lipsiți de orice 
scrupule roiesc in jurul 
lor oferindu-și „serviciile" 
contra cost : sute sau chiar 
mii de franci pentru obți
nerea unei slujbe, sume si
milare pentru găsirea unei 
locuințe.

Răsfoiesc colecții de zia
re și reviste, culegeri sta
tistice despre situația imi
granților. Cum trăiesc a

cești oameni care repre
zintă 11 la sută din popu
lația activă a Franței ?

„Parls-Match" : „Există 
peste 500 de bidonvillc-un 
in Franța, din care 118 nu
mai In periferiile Parisului. 
Conform unei statistici a 
Confederației Generale a 
Muncii, din 22 000 de mun
citori străini In industria 
construcțiilor, doar 1 200 
sînt cazați in cămine pa
tronale : la Citroen — din 
15 000 doar 1 500".

„Le Monde" : „La Le 
Havre 100 de muncitori 
negri sînt expulzați din
tr-o cocioabă-„dormitor".

„France Nouvelle" : „La 
Gennevilliers (suburbie a 
Parisului), din 48 000 de 
locuitori, 15 000 sint imi
granți. Din aceștia 950 tră
iesc în cămine, 7 200 in Di- 
donville-uri, iar 3 000 nu au 
un domiciliu stabil".

Statistică a C.G.T. : „Un 
muncitor din doi imigranți 
este analfabet. în 1969 doar 
57 000 de persoane au be
neficiat de cursuri de alfa
betizare. 1.8 la sută din ei 
sint tehnicieni, 43 la sută 
fiind manipulanți și sala
hori, iar 26.9 la sută mun
citori necalificați, speciali
zați la lucrul pe bandă ru
lantă".

Iată un succint tablou al 
vieții de imigrant Cum 
trăiesc însă acești oameni ?

Intr-o convorbire cu un 
confrate parizian mi-am 
exprimat dorința de a vi
zita un bidonville. „Un bi- 
donville" ? — mă întreabă 
mirat. Bidonville-urile sint 
încă bune in comparație 
cu „căminele" de imigranți 
aflate in mijlocul Parisu
lui".

...O casă veche, cu ten
cuiala coșcovită, cum sint 
multe pe vechile străzi ale 
Parisului. Pătrund într-un 
gang care dă într-o curte 
interioară. O lumină cenu
șie filtrează prin lumina
toare. Zidurile au o vechi
me de cel puțin un secol, 
iar lespezile mari de pia
tră care podesc curtea mă 
fac să mă gindesc la căru
țele adăpostite aici odini
oară. Pentru că, după înfă
țișarea sa, clădirea a servit 
drept han înainte de apari
ția automobilului. Acum, 
în august 1971, în vreme 
ce 3 milioane de automo
bile se îndreaptă spre sta
țiunile de odihnă, ducind 
pe cei care-și petrec con
cediul, această clădire 
dărăpănată și mucegăi
tă, întunecată și insa
lubră este un trist și în
grozitor „hotel", în care 
dorm peste 300 de negri.

Privirile îmi sînt atrase 
de o ușă deschisă în zidul 
din fundul curții : bucătă
ria. E ca o pivniță, fără 
ferestre, sub nivelul celor
lalte odăi, în care se intră, 
de asemenea, direct din 

curte. O negresă spală tin
giri șl oale lingă un aragaz 
cu două ochiuri. Observ 
citeva mese in semiîntune
ric : beciul e folosit și ca 
sufragerie ! Ghidul meu, 
un negru din Mali, schim
bă citeva replici cu bucă
tăreasa intr-iui dialect lo
cal, gesticulează cu vioi
ciune, apoi îmi explică : 
„Zice că iar au venit șobo
lanii. Am pus otravă dar 
n-are efect. Sînt mari cit 
pisicile...".

Mă uit în jur: ziduri vechi, 
poroase, mîncate de timp, 
scobite de igrasie ca niște 
bureți. Mirosul tare al bucă
tăriei iți dă amețeli. Intrăm, 
apoi, într-un „dormitor". 
Opt paturi, lipite unul de 
altul, intr-o încăpere de 3 
pe 4 metri. Număr trei cear
șafuri. în rest, pături cenu
șii, roase, întinse de-a drep
tul pe saltelele burdușite de 
cilți. Dar asta este o cameră 
bună, mi se spune. Urcăm 
pe o scară de lemn, cu trep
te tocite, cu pereți care 
n-au mai văzut varul de de
cenii. O odaie de trecere— 
șase paturi — prin care se 
intră intr-o sală imensă, 
susținută de stîlpi de lemn 
și luminată de trei lucarne 
deschise direct pe acope
riș. Patru șiruri de paturi 
de fier, unele cu cearșaf, 
multe fără, așezate de-a 
lungul pereților, pe mijloc, 
cu „poteci" de un metru în
tre ele. între stîlpi, sub a- 
coperiș, seînduri închipuind 
etajere. Deasupra: valize, 
cufere, lăzi : dedesubt — 
umerașe pe care atirnă hai
ne, cămăși, lenjerie. Nu 
există dulapuri, nu există 
alt mobilier decît paturile 
pe care oamenii veniți de 
la muncă se întind să doar
mă și, poate, să viseze une
ori soarele cald al Africii. 
Așa cum în urmă cu un an, 
cu doi sau cu opt, înainte de 
a-și părăsi țara, au visat un 
oraș strălucitor și bogat care 
se numea Paris.

într-un colț mai retras, 
pe o rogojină așezată de-a 
lungul unui pat, un bătrîn 
stă în genunchi șl se roagă. 
E după amiază, ora rugă
ciunii la musulmani. Reli
gia islamică respectă cu 
strictețe un ritual pe care 
acești oameni, pătrunși în 
angrenajele industriei mo
derne, cu muncă în trei 
schimburi, nu-1 mai pot res
pecta. Și atunci, pentru a 
păstra cit de cît tradițiile, 
fiecare comunitate aduce cu 
sine un preot care să se 
roage pentru toți. De altfel, 
între membrii unei comuni
tăți există adeseori legături 
de rudenie — frați, nepoți, 
veri etc. — toți cei de-un 
neam fiind conduși de un 
„delegat" al șefului familiei 
rămase în țara de origine. 
Sint forme de conviețuire 
străveche, care-și trag ră

dăcinile din obiceiurile tri
bale, ale civilizației africa
ne. Păstrarea lor constituie, 
totodată, o reacție de apă
rare față de înstrăinarea, 
singurătatea și deznădejdea 
care-1 plodesc in plină ci
vilizație a secolului XX.

...Sub o lucarnă, într-un 
con de lumină, descopăr cu 
surprindere un om aplecat 
deasupra unei mașini de cu
sut. Mă apropii și văd că. 
de fapt, omul brodează cu 
fir auriu o superbă „dje- 
laba" — rochie lungă pur
tată de femeile din toate ță
rile de influență arabă. „Se 
vi nd bine ?" — il întreb, 
cunoscînd prețul piperat al 
tuturor confecțiilor ce poar
tă eticheta „făcut de mină". 
Mi se răspunde, cu o pri
vire mirată : „Cum să le 
vindem ? Astea sînt ca
douri pe care le trimitem 
acasă".

Așadar, printre cei 50, 100 
sau 200 de membri ai co
munității se găsește un ar
tizan plătit de ceilalți ca să 
facă rochii și bluze pentru 
nevestele, surorile și ma
mele rămase acasă. Iată 
de ce sub o lucarnă, în- 
tr-un pod sordid din al 
XIX-lea arondisment, o ma
șină de brodat țăcăne de di
mineață pînă seara, hnpun- 
gînd flori și păsări aurite, 
desenind frumoase iluzii 
pentru cei rămași acasă. 
Iluzii pe care cei de aici 
le-au uitat, mai devreme 
sau mai tîrziu.

Tînărul din Mali care mă 
călăuzește mărturisește că 
a încercat o mare decepție 
după ce a ajuns la Paris. 
De opt ani de zile se află a- 
proximativ pe aceeași treap
tă profesională: muncitor 
necalificat. Salariul ? 600— 
700 de franci pe lună. Scoa
te din buzunar o recipisă 
și-mi arată că a trimis 
chiar azi tatălui său 100 de 
franci. De regulă, expedia
ză această sumă la fiecare 
chenzină. îi mai rămin, deci, 
4—500 de franci pe lună. 
Din aceștia 200 îl costă masa 
— îmi imaginez cam ce în
seamnă această masă dacă 
un kilogram de carne de 
vită costă între 14 și 30 de 
franci — ; metroul și auto
buzul : 2,80 franci zilnic ; 
„căminul" : 60 franci. Fu
mează țigări negre, ieftine, 
dar un pachet costă, totuși, 
1,70 franci. Se numără prin
tre puținii care se duc la 
cinematograf o dată sau de 
două ori pe lună (filmele 
vechi : 5—7 franci, premie
rele : 10-12).

Ce proiecte are ? Să se 
întoarcă acasă. Acasă unde 
il așteaptă familia, acasă 
unde fiecare din frați 
își are odaia lui în casa bă- 
trînească. în primii ani a tot 
sperat că va reuși să obțină 
o calificare, un salariu mai 
bun, să pună un ban de-o 

parte. Obosit, dezabuzat, 
fără bani, dar și fără iluzii, 
e hotărit să se întoarcă în
tr-o lume care pentru el • 
la fel de săracă, dar, cel 
puțin, e a lui. „La inceput 
aveam iluziile. Acum, nici 
măcar atit ! După ce am 
luat primele salarii, mi-am 
cumpărat un tranzistor și 
apoi două valize. Mă gîn- 
deam deja la plecare. în 
opt ani — încheie el — am 
un tranzistor și multă amă
răciune ; cu ce să mă în
torc acasă ?“.

în disperare, înșiși eml- 
granții alimentează iluziile 
celor rămași acasă, iluzii în 
care, pină la urmă, se in- 
curcă ei înșiși, ca într-o 
pînză de păianjen. Simbolic 
este exemplul unui munci
tor turc care și-a cumpărat 
cu citeva sute de franci o 
limuzină frumoasă dar cu 
motorul stricat. Primul lu
cru pe care l-a făcut a fost 
să se fotografieze la volan și 
să trimită pozele acasă. A- 
pol și-a dat seama că nu va 
putea aduna niciodată atîția 
bani ca să plătească școala 
de șoferi, reparațiile, asigu
rările și benzina. Limuzina 
a rămas parcată pe o stră
duță lăturalnică. Dar ea 
„există" în fotografii, e ad
mirată de copiii satului, iar 
proprietarul ei este invidiat 
și așteptat ca un veritabil 
„unchi din America".

Izolați de țara și de po
porul lor, respinși adeseori 
de populația din țara in 
care muncesc, imigranții 
sint la cheremul unor pa
troni și speculanți lipsiți de 
scrupule. Iată de ce după o 
statistică a C.G.T., între 
400 000—450 000 de imigranți 
sînt șomeri. „Dar chiar șo
meri fiind, scria revista „Le 
nouvel observateur", ei joa
că un rol pe care industria
șii francezi îl consideră u- 
til, șomajul lor permițînd 
evitarea creșterii salariilor". 
Un militant sindical decla
ra : „Cind tovarășii fără 
slujbă așteaptă la poarta u- 
zinei, sint acceptate mai u- 
șor salariile scăzute. Mun
citorii imigranți au o si
tuație comparabilă cu cea a 
mîinii de lucru feminine, 
în ansamblu, ei ciștigă cu 
zece la sută mai puțin de
cît muncitorii naționali de 
aceeași calificare". Trebuie 
adăugat la aceasta faptul că 
patronul a cinci „cămine" 
de felul celui descris mai 
sus cîștigă pînă la 100 000 
de franci pe lună.

Așadar, profitul este fun
dalul pe care se desfășoară 
viața dramatică a muncito
rilor străini, prezența lor 
constituind una din marile 
afaceri ale capitalismului 
modem. Uriașa afacere a 
„iluziilor pierdute".

Paul DIACONESCU
Paris, august 1971

TINEREȚEA
MILENARULUI IRAN
în Iran, preparativele pentru fes

tivitățile consacrate aniversării a 
2 500 de ani de la întemeierea statu
lui sint in plină desfășurare. O deo
sebită atenție se acordă amenajării lo
calităților Teheran, Șiraz, Persepolis, 
menite a adăposti fastuoase mani
festări cultural-artistice, la care au 
fost invitați să ia parte numeroși șefi 
de state și de guverne.

Remarcabilul jubileu iranian — ale 
cărui principale manifestări vor avea 
loc în luna octombrie — a acționat in 
țara prietenă ca un puternic factor 
mobilizator al energiilor umane, al 
vocațiilor constructive ale poporului. 
Încă din luna martie a acestui an, in 
toate sectoarele economiei, ca și in 
domeniul culturii, artei, sportului etc. 
s-a remarcat deosebita efervescență 
a activității creatoare. Desigur, prin
cipala angajare de forțe umane și 
materiale a fost dirijată spre în
făptuirea marilor obiective economice 
și sociale care decurg din programul 
dezvoltării Iranului pe calea progre
sului.

Citeam deunăzi o informație de 
presă despre încheierea campaniei 
naționale iraniene de stringere a fon
durilor pentru construirea de școli 
noi. Cu sumele donate vor putea fi ri
dicate 4 000 clădiri destinate învă
țământului și nu numai 2 500 — cifră 
simbolică prevăzută inițial. Trebuie 
spus -că știința de carte, instruirea și 
formarea in școli de toate gradele și 
de diverse specialități a populației, 
îndeosebi a tineretului, constituie o 
preocupare de prim ordin a autorită
ților iraniene. Am vizitat nu de mult, 
la Abadan, orașul petroliștilor, unde 
soarele iși revarsă razele in tot tim
pul anului, cartierul muncitoresc 
Barvarda și am făcut un scurt po
pas la școala profesională. Aici, 240 
de elevi-ucenici urmează, după ab
solvirea a 6 clase elementare, cursuri 
de calificare pentru diverse ramuri 
ale industriei petroliere. Programul 
de 6 ore zilnic este subimpărțit în 
mod egal — pentru teorie, studiu în 
clasă și practică in atelier ; iar anul 
al treilea, ultimul, este destinat în
deosebi specializării. Școala a fost or
ganizată și este condusă de către 
Compania Națională a Petrolului Ira
nian — N.I.O.C. Ei ii aparțin clădirea 
cu sălile de cursuri, hangarul unde 
sint instalate diferitele ateliere, ea a- 
sigură personalul didactic și de in
struire tehnică. Prin grija departa
mentului social al companiei, cursan- 
ților le sînt asigurate cărți, reviste 
școlare, salopete de lucru. Interlocu
torii iranieni din Abadan ne-au ex
plicat că această școală constituie o 
experiență nouă, cu mari perspective 
de extindere.

Poporul iranian a depus m acest an 
mari eforturi pentru extinderea rețe
lei de spitale, dispensare și centre 
medicale ; pe lingă unitățile indus
triale s-au creat așa-numitele „centre 
da bunăstare socială" menite a ajuta

la nevoie familiile muncitorilor ; ca
pitala țării a fost înfrumusețată cu 
p.oi monumente de artă, cum ar fi cel 
simbolizind emanciparea femeii, cu un 
nou stadion de 100 000 de locuri și alte 
obiective social-culturale.

Este bine cunoscut faptul să Iranul 
se situează printre țările cu un înalt 
ritm de creștere pe tărimul dez
voltării economiei. Deși foarte ti- 
nără, industria iraniană a in
ceput să ia amploare, cucerind po
ziții avansate în economia națională. 
Numai in ultimii doi ani, alături de 
industria petrolieră, relativ dezvol
tată și in perioada precedentă, au 
apărut numeroase unităti de alte 
profile, putindu-se vorbi chiar de noi
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ramuri cum ar fi siderurgia, mine
ritul, industria forestieră etc. care 
definesc in fapt conturul actual al 
economiei iraniene. Dimensiunile a- 
cestor prefaceri nu pot fi înțelese 
decit dacă se iau in considerație sta
diul de înapoiere economică de la 
care a pornit această țară în lunga 
cursă a dezvoltării, timpul in care 
s-au realizat, consecințele binefăcă
toare ale industrializării și ale mo
dernizării agriculiurii asupra unor 
vaste întinderi, unde populația nu 
s-a hrănit de secole decii din amin
tirea străvechii civilizații persane, 
fără să fi cunoscut roadele dezvol
tării economico-sociale de care are 
parte acum.

Am vizitat recent Bandar Shahpur, 
un orășel pierdut in sudul arid al 
Iranului. Această veche așezare de 
pescari și docheri, dotată recent cu 
cea mai tînără uzină de îngrășămin
te chimice din țară, a intrat de cu- 
rind in circuitul industrial. Ingine
rul Behpour, directorul unității, ne 
relatează in amănunt procesul teh
nologic complet automatizat de trans
formare a gazelor de sondă in tri- 
plusuperfosfați, uree, ca și succesele 
dobîndite de acest colectiv în întrea
ga sa activitate. în general — spu
nea el — se prcduc îngrășăminte 
pentru nevoile agriculturii iraniene, 
dar și pentru export Muncitorii, ca 
și inginerii, tehnicienii și funcționa
rii de la uzina Bandar Sliahpur. sint 
tineri. Deși activitatea este la in
ceput. compania a reușit să asigure 
condiții bune de locuit pentru o par
te a salariaților. P.lunca la instala
țiile noastre automatizate — spunea

directorul — presupune o înaltă ca
lificare profesională. De aceea, pe 
lingă uzină au fost deschise școli și 
centre de perfecționare unde se țin 
cursuri teoretice, după care munci
torii fac practică direct in producție. 
Retribuția se aplică in funcție de ni
velul calificării. Ahmadi, un tinăr 
muncitor abia angajat, ne arăta că 
primește zilnic 30 de tomani, dar 
speră că in cîțiva ani, cind va a- 
junge maistru-tehnician, să-și du
bleze salariul. Prin grija uzinei au 
fost construite un club, un cinema
tograf, o cantină. Fapte similare am 
întîlnit și in aite regiuni iraniene, 
unde prind viață prevederile Progra
mului de dezvoltare economică și 
socială, inițiat de șahinșahul Iranu
lui, Mohammad Reza Pahlavi Arya- 
mehr, în urmă cu aproape 9 ani.

în multe localități vizitate — Ta
briz, Rasht, Sari, Șiraz — am intîl- 
nit specialiști români lucrind cot la 
cot cu colegii lor iranieni la înăl
țarea unor obiective economice — 
roade ale cooperării intre România 
și Iran. Pe diferite meleaguri ira
niene, zeci de tehnicieni de la uzi
na brașoveană de tiactoare, ca și de 
la alte întreprinderi din țara noas
tră, asigură întreținerea tractoarelor 
și a mașinilor agricole de fabricație 
românească, contribuie la pregătirea 
și calificarea coniingenlelor de mun
citori autohtoni in acest domeniu. 
Sint dovezi elocvente ale extinderii 
și diversificării colaborării bilatera
le, care în ultima vreme a luat, prin 
voința și efortul ambelor părți, am
ploare pe multiple planuri.

Așa cum e cunoscut, pe fondul u- 
nor legături prietenești cu trecut is
toric, au fost dobindite, într-un răs
timp relativ scurt, succese însemna
te in dezvoltarea multilaterală a re
lațiilor româno-iraniene, o contribu
ție esențială aducind în acest sena 
vizitele reciproce și contactele perso
nale ale conducătorilor de stat din 
cele două țări. „Credem — declara 
recent premierul Iranului, Amir 
Abbas Hoveida, pe care opinia pu
blică românească va avea plăcerea 
de a-1 primi miine ca oaspete al ță
rii noastre — că aceste vizite ale șe
filor de stat, prezentind un deose
bit interes, s-au dovedit fructuoase 
pentru relațiile noastre, favorizînd și 
stimulînd dezvoltarea legăturilor e- 
conomice, culturale, între cele două 
țări". Și De bună dreptate aprecia 
premierul Hoveida, relațiile ira- 
niano-române reprezintă un exem
plu elocvent de coexistență pașnică, 
politică pe care o promovează am
bele țări, o politică activă de dez
voltare a raporturilor dintre state cu 
regimuri diferite, cu economii deose
bite. care presupune excluderea ori
cărui tei de amestec in treburile in
terne și este capabilă să contribuie 
la multiplicarea unor legături prie
tenești.

Nicolae POPOVICI
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3,8 miliarde dolari
pentru a... distruge recolta
în 1969, potrivit da

telor oficiale, 14,4 mi
lioane de americani 
sufereau de pe urma 
subalimentației; in a- 
celași an, guvernul 
S.U.A. a plătit ca sub
venții 3,8 miliarde de 
dolari marilor între
prinderi agricole care 
s-au declarat de acord 
fie să lase în para
gină suprafețe întinse, 
fie să distrugă o par
te din recoltele obți
nute. Printre benefi
ciarii acestor „ajutoa
re" se numără și cinci 
uriașe concerne de 
plantații din Califor
nia, care produc apro
ximativ 40 la sută din 
fructele și legumele 
consumate în întreaga

țară. Și numai unul 
din ele, „J. B. Boswell 
Co", care are strinse 
legături de afaceri cu 
„Bank of America" și 
care dispune de întin
se plantații in regiu
nea Corcoran, a înca
sat 4,3 milioane de do
lari din visteria statu
lui.

In schimb, tot mai 
mulți mici fermieri 
striviți de concurență 
sint nevoiți să-și a- 
bandoneze proprietă
țile și să plece in cău
tarea de lucru la ora
șe. Referindu-se la a- 
ceastă situație, revista 
„U.S. NEWS AND 
WORLD REPORT" 
scria recent : „Paginile 
ziarelor care apar in

centrele agricole sint 
pavate cu anunțuri 
privind vinzarea de 
ferme". Acest proces 
aflat în plină evoluție 
lovește crunt și in cei 
10,3 milioane de mun
citori agricoli care tră
iesc mai ales de pe 
urma fermelor mici. 
Trăgind concluziile de 
pe urma acestei stări 
de lucruri, unul din 
experții agrari ame
ricani a declarat : 
„Pentru sute de mii de 
familii de fermieri se 
deschide perspectiva 
unei lupte grele de su
praviețuire, luptă in 
care majoritatea celor 
deja învinși au puți
ne șanse de reușită".

Patronul : „Nu pot suporta sâ vad oameni bâtrînî exploatafi... Ești 
concediat I" După ziarul „Daily World"

PE DRUMUL
DISPERĂRII

Tn micul orășel Bu- 
ckey Mill-Lane, din co
mitatul Watford, s-a 
consumat nu de mult o 
dramă. Era o diminea
ță însorită cu rododen
dronii în floare, cind 
din locuința familiei 
McAlphine s-au auzit 
țipete disperate ; tî- 
năra Claire, în vîrstă 
de 15 ani — singurul 
copil al acestei fami
lii — a fost găsită ză- 
cind moartă pe po
deaua camerei sale. Se 
sinucisese înghițind o 
mare cantitate de bar- 
biturice. Știrea a făcut 
senzație nu numai in 
liniștitul orășel din 
nordul Londrei ci în 
toată Anglia, deoarece 
tînăra era cunoscută ca 
o „stea" în devenire ; 
în multe rînduri ea a 
participat la progra
mele televiziunii sub 
numele de Samantha 
Claire.

De ce și-a pus capăt 
zilelor Samantha Clai
re ? Jurnalul ei per
sonal încearcă să dea 
răspuns întrebării. în 
ziua dinaintea fatalului 
deznodămint ea scria : 
„Sint o visătoare și în 
mod sigur nici unul 
din visele mele nu va 
deveni realitate. Nu 
pot face față realități
lor vieții".

Aceste „realități ale 
vieții" care au împins-o 
la sinucidere pe Sa

mantha Claire nu se 
deosebesc in Anglia de 
acelea din alte țări oc
cidentale. Ca pretutin
deni în lume și aci ti
nerii iși făuresc vise și 
încearcă să-și clădeas
că viitorul potrivit do
rinței și posibilităților 
fiecăruia. Dar ce per
spective oferă „societa
tea de consum" unui 
tînăr de vîrstă sinuci
gașei ? Este întrebarea 
pe care și-o pun zeci 
și sute de mii de ti
neri in Anglia. Ziarul 
„Times", cunoscut pen
tru orientarea sa con
servatoare, descrie „ta
bloul negru al viitoru
lui celor 500 000 tineri 
care trebuie să pără
sească școala in vara 
aceasta". „De pe acum 
— scrie ziarul — este 
sigur că majoritatea 
celor care doresc să o- 
cupe un loc de muncă 
vor găsi ușile închise".

în fața acestei situa
ții, mulți tineri, negă
sind o altă posibilitate 
de a-și face un rost în 
viață, se alătura cetelor 
de hippies care străbat 
drumurile Angliei. Zia
rul „Times" a publicat 
o fotografie înfățișind 
jalnicele imagini ale 
unor asemenea tineri, 
bărboși, pletoși și 
zdrențăroși sosiți la St. 
Ives, in Cornwall, să-și 
petreacă „vacanța". 
Imediat după apariția

acestora — arată zia
rul — pe ferestrele 
restaurantelor și cafe
nelelor din localitate 
au apărut afișe pe care 
stă scris : „Conducerea 
își rezervă dreptul să 
refuze servirea acestor 
indezirabili". Cores
pondentul amintitului 
ziar a stat de vorbă cu 
unul din acești „inde
zirabili", pe nume 
Bruce Grant, în vîrstă 
de 18 ani. El a declarat: 
„Am fost șocat cînd 
consătenii mei m-au 
tratat ca pe un lepros 
social. Ei m-au sfătuit 
să mă apuc de lucru, 
dar le-am răspuns că 
înainte de a-mi da 
astfel de sfaturi să 
privească ultimele cifre 
ale șomajului". într-a- 
devăr aceste cifre arată 
că numărul șomerilor 
a atins în iunie în An
glia cel mai înalt nivel 
pentru această lună 
din 1940.

Ziarul „Guardian", 
descriind coloana de 
hippies de lingă loca
litatea Glastonbury, 
scrie : „Mulți dintre 
cei prezenți sînt ratați 
care își trăiesc viața la 
limitele ei inferioare, 
căutînd un nou „credo" 
pentru a înlocui ve
chile valori morale ce 
le-au fost distruae".

N. PLOPEANU

CRIMINALITATEA Șl FILMELE
Sindicatul salariați

lor din comerț, bănci 
și societăți de asigu
rare din R. F. a Ger
maniei a adresat mi
nistrului de interne 
cererea de a lua mă
suri hotărite Împotriva 
fenomenelor de bandi
tism care iau o am
ploare tot mai mare In

ultimul timp In Ger
mania occidentală.

Tot in legătură cu 
creșterea numărului 
de atacuri banditești. 
Comitetul de credit al 
Uniunii bancare din 
R.F G. a ținut o ședin
ță specială. într-o de
clarație făcută presei, 
purtătorul de cuvint al

comitetului a subliniat 
că pi intre cauzele dez
voltării criminalității 
și creșterii numărului 
de atacuri împotriva 
băncilor pot fi citate 
posibilitatea achizițio
nării libere de arme 
și propagarea temelor 
crimei în filme și m 
emisiunile de televi
ziune.
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PLECAREA TOVARĂȘULUI 
ALVARO CUNHAL

Plenara Consiliului r

secretar general al Partidului Comunist Portughez
Vineri a părăsit Capitala tovară.

* General
artidulul Comunist Portughez, ca 

ia invjtația C C, al P C.R.. a făcut 
tr*.

■ tele a test salutatLa pl

amii

a 
.1

de tovarășii Ghcorghe Pană, mvmbru 
al Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R.. Ghlzela Voss. șef de secție li 
C.C. al P.C.R.. de activiști de partid.

National al Femeilor
1 SLUJIM

iză a avut loc in 
de constituire n Pi- 
Naționale a Rcpu- 

Romftnla pentru 
următoarea compo- 
îoccnt Jean Livescu, 
Itrății din București 
-L ștefan Mtlcu.

Acid-mici Repv-

Capitală ședința de 
«oului Comisiei Nat

Moriah*.te R,
l \ESCO avind urn 
nențâ : prof. dr. docc 
rectorul Universități 
— președinte, acad, 
vicepreședinte al A__ _
J’V^Sorialiste România, și prof. dr. 
Ibe Diculescu șcrul catedrei de h - 

la Institutul rnodlco-farma- 
din București — vlceprn-

șodînți. conf. univ. Ion Drăgan. șeful 
catedrei do sociologie la Universita
ra din București — secretar gene
ral, precum șl 16 membri — cunos
cute personalități in domeniile educa
ției. științei și culturii din cadrul 
unor instituții șl organizații obștești.

Cu această ocazie, au fost discutate 
o serie de probleme legate de acti- 
\ tării noastre la UNESCO,
principalele sarcini care revin Comi
siei Naționale pentru etapa urmă
toare.

Deschiderea expoziției de fotografii
„Imagini din lran“

- $*ub ausDiciile Institutului roman 
ptflrru relațiile culturale cu străină
tatea, vineri s-a deschis in Capitală 
expoziția de fotografii ..Imagini din 
Iran", organizată cu prilejul aniver
săm a 2 500 de ani de la crearea 
statului iranian.

Expoziția prezin'ă publicului bucti- 
reștean aspecte din străvechea aria 
și cultură a ooporului iranian, pre
cum și imagini din viața și preocu
pările sale actuale.

La vernisaj au luat parte acad. 
•Iiron Nicolesci. președintele Acade

mici Republicii Socialiste România. 
Ion Dodn Bălan, vicepreședinte al 
Comitetului de Stat pentru Cultură

si Arfă, funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe, membri 
ai Comitetului pcnEiu organizarea in 
Republica Socialistă Romania a ma
nifestărilor științifice si culturale 
pentru aniversarea a 2 500 de ani de 
li crearea sta’uiui iranian, oameni 
do cultură, ziariști, un numeros pu
blic.

Au fost do f.iiă membri ai corpu- 
1 ti diploma!ic acreditați la București 
și corespondent ai presei străine.

Cu aceșt prilej. Mihnea Gheorghiu, 
prlm-viceprcședinie al I R.R.C.S.. și 
Sade^h Sadrieh, ambasadorul Iranu
lui la București, au rostit scurte cu- 
vintări. (Agerpres)

Vineri a avut loc plenara Consiliu
lui Național al Femeilor, consacrată 
dezbaterii sarcinilor ce revin organi
zației de femei din țara noastră in lu
mina propunerilor prezentate de to
varășul Nicolae Ceaușescu și adopta
te de Comitetul Executiv al Comite
tului Centra] al Partidului Comunist 
Român privind îmbunătățirea activi
tății polltico-idcologice, de educare 
marxist-leninistă a membrilor de 
partid, a tuturor oamenilor muncii, 
precum și in expunerea ia consfă
tuirea de lucru a activului de partid 
din domeniul Ideologiei.

Plenara a analizat cu simt do răs
pundere. in spirit critic șl autocritic, 
activitatea comitetelor și comisiilor 
femeilor in domeniul muncii de edu
care comunistă a femeilor de la orașe 
și sate și a stabilit măsuri menite să 
înlăture neajunsurile existente, să 
conducă In ridicarea nivelului și efi
cienței intregij activități politice și 
cultural-educative, corespunzător ce
rințelor făuriri1 societății socialiste 
multilateral dezvoltate

Un deosebit accent s-a pus, în ca
drul dezbaterilor, pe sporirea con
tribuției pe care femeile trebuie să 
și-o aducă la creșterea și educarea 
tinerei generații in spiritul tradiții
lor revoluționare ale clasei munci
toare. ale partidului și poporului nos
tru. al sentimentului de dragoste și 
respect față de muncă și producătorii 
bunurilor materiale și spirituale, fată 
de familie, al devotamentului nemăr
ginit față de patrie șl partid, față de 
realizările obținute de poporul nostru 
in construcția societății socialiste.

fn încheierea plenarei a fost adop
tat textul unei telegrame adresate 
Comitetului Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, in care se exprimă sa

tisfacția și adeziunea deplină față de 
recentele documente privind masuri
le de îmbunătățire a muncii politi- 
eo-ideologicc șl ~i,‘---- ’ ' ’----- - _
documente care __ ______________
imuabile pentru întreaga viață poli
tică, economică și culturală, expri
mate cu claritate și putere de pă
trundere a problemelor de către se
cretarul general al partidului nostru.

Milioanele de femei din țara noas
tră — scrie in telegramă — exprimă 
recunoștința lor fierbinte pentru 
prevederile recentei hotăriri a Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R. 
și a Consiliului dc Miniștri cu pri
vire la majorarea alocației de ‘ ' 
pentru copii și imbunătățirca 
mului de acordare a acesteia. ......
reflectă încă o dată grija părinteas
că pe care partidul o are in perma
nență față de familie, față de creș 
terea și educarea copiilor și tinere
tului țării noastre.

„Angajate cu toată forța șl capa
citatea in vasta activitate construc
tivă a întregului popor pentru în
făptuirea obiectivelor stabilite de 
Partidul Comunist Român, noi, 
meile de la orașe și sate, românce, 
maghiare, germane și de alte națio
nalități — se spune in încheierea te
legramei — asigurăm conducerea 
partidului, pc dumneavoastră, tova
rășe Nicolae Ceaușescu, că nu vom 
precupeți nici un efort pentru tra
ducerea in viață a programului dc» 
dezvoltare a conștiinței socialiste a 
maselor, pentru a conferi întregii 
munci un caracter militant, partinic, 
contribuind astfel la înflorirea na
țiunii noastre socialiste, la ridicarea 
patriei ne noi trepte ale mersului 
înainte spre comunism".

Cronica zilei

cultural-educative, 
conțin adevăruri

stat 
regi 
care

fe-

(Agerpres)

PARTIDUL
(Urmare din pag. I)

cinema

Vineri dimineața a părăsit Capitala 
Karl Schiller, ministrul finanțelor și 
economici al Republicii Federale a 
Germaniei, care a făcut o vizită in 
țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost salutat de Corni.] 
Burtică, ministrul comerțului exte
rior, Pretor Popa, adjunct al minis
trului, membri ai conducerii ministe
rului.

Au fost de față Franz Keil. însărci
natul cu afaceri ad-interim al R. F. a 
Germaniei la București, și membri ai 
ambasadei.

Cu prilejul 'împlinirii a 10,0 de ani 
de la nașterea compozitorului sovietic 
Z.P Paleașvili. la Casa prieteniei 
româno-sovietice din Capitală a avut 
loc vineri după-amiază, o seară o- 
magială

Viața și opcia marelui compozitor 
au fost evocate de muzicologul Vla
dimir Popescu Deveselu.

Au participat membri ai Ambasa
dei Uniunii Sovietice la București.

• Brigada diverse în alertă : 
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 : PATRTA — 9; 
11.30: 14; 16,30; 19; 21,15, GRADINA 
FESTIVAL — 20.15.
• Direcția Berlin : FESTIVAL — 
8.30: 11; 13,30; 16; 18.30; 20,45.
• Tick, Tick, Tick : SALA PA
LATULUI — 19,30 (seria de bilete
— 3766), LUCEAFĂRUL — 9; 11,15;
13.30, 16; 18.30; 21, BUCUREȘTI — 
8.45; 11; 13,30; 16; 18.30; 21, GRA
DINA DOINA — 20.
• Omul orchestră : SCALA — 9;
11.15; 13,30; 16; 18.30; 21, GRADINA i 
SELECT — 20. ’
• Detașamentul roșu de femei : i 
PACEA — 15,45; 18; 20,15.
• Ceasornicul Universului ; Peș- l 
tera ; Catalizatorii ; Oamenii aces- ' 
tui pămint ; Mlnitehnicus : TIM- l 
PURI NOI — 9—21 in continuare.
• Floarea soarelui : CENTRAL — ț 
9,30; 12; 15; 17.30; 20.15, GRIVIȚA !
— 9.30; 12; 15.45; 18,15; 20,30, MIO- \
RIȚA — 10; 12,30; 15; 17,30; 20. .
• Săptămina nebunilor : LUMINA ț

om continuare; 18,15; i
— 16; 18,15, TOMIS !
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I .EXCELSIOR — S............................
’ 38,15; 20,30, GLORIA — 9; 11,15;

!
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i

ji

*
ț
î

(
ț

ț

— 9.30—16 in
l 20,30, BUCEGI . ____  _______ ,

— 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18, la gri- i
> dină — 20,15, AURORA — 9; 11,15; I 

13,30; 15.45; 18. la grădină — 20.15. i
i GRADINA PARCUL HERĂSTRĂU V

— 20.15. L
• Un loc pentru îndrăgostiți : '
CAPITOL — 9; 11; 13: 15; 17; 19; i 
21. la grădină — 20; 21.45, FLO- / 
REASCA — 15.30; 18; 20,30. \
• II cunoașteți pc Urban? : LIRA .
— 15,30; 18, la grădină — 20. ț
• Capcana : COSMOS — 15,30; 18; i
20,15. )
• Cortul roșu : POPULAR — i
15,30; 19, RAHOVA — 15,30; 19. 1
• Zorba grecul : CINEMATECA i
isala Union) — 10; 12,30; 15; 1
17.30, 20. i
• Fetița mincinoasă ; Fata vîntu- *
lui ; Voinicelul ; Zmeul ; Povestea l 
lui Alioșa : DOINA — 10: 11,30; 13. ’
• Sunetul muzicii : DOINA — 16; l
19.30. '
• Ghici, cine rine la cină ? : l 
UNIREA — 15,30; 18, la grădină '
— 20,30. ț
e îndrăgostiți! : VIITORUL — 16; ’
18; 20. \
• Secretul planetei maimuțelor : ........    _ g. n 15. ]3 30. lg; 1

' 18,15; 20,30, GLORIA — 9; 11,15; /
i 13,30: 16; 18.15: 20,30, FLAMURA — I 

9; 11,15; 13,30: 16; 18,15: 20,30. <
• Dispariția lui Timo ; VITAN — )
16; 18. i
• Vagabondul : GRADINA VI- )
TAN — 20. i
o O floare și doi grădinari : VTC- 1 
TORIA — 9: 12.30; 16; 19.30, DRU- l 
MUL SĂRII — 9.30; 16; 19,15, MUN- '_ — ..

i 
. î 

i 
î

CA — 10: 15,30; 19.
• Tumul de aramă : LAROMET
— 16; 18; 20.
• N’otre Dame de Paris : DACIA
— 8,30—20 in continuare.
• întoarcerea Sfîntului Luca : 
FLACARA — 16; 13; 20
o Romeo și Julieta : PRO
GRESUL — 16; 19.
• Greșeala fatală : GIULEȘTI — /
15,30; 17.45; 20. VOLGA — 9,15; \ 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30. .
• Intilnire cu o necunoscută : ț 
BUZESTI — 15.30: 18, la grădină <
— 20.30. MOȘILOR — 15,45; 13; j
20.15, la grădină — 20,15. i
a Serbările galante : ÎNFRĂȚI- i 
REA INTRE POPOARE — 15,30; i
17,45; 20. 1
• Roata vieții : ARTA - 15,30; 18. i
la grădină — 20. i
e Fiii „Marii Ursoaice" : CRIN- i
GAȘI — 15.30; 18; 20,15. J

t V
1 
î 
I
1

16.15 Deschiderea emisiunii. Emi- t
siune fn limba germană. ’

18,00 Bună seara, fete ! Bună sea- l 
ra. băieți ! Emisiune de Eli- > 
sabeta Mondanos și Eugen l 
Todoran.

18.30 Campionatele europene de k 
atletism. înregistrare de la ’ 
Helsinki. Crainic comenta- l 
tor : CrisHan Țopescu.

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

tru cel mici.
19.30 Telejurnalul de seară. 
20,00 Sâptămlna Internațională.
’0 15 Teleenciclopedia a Gheorzhe i 

Tattarescu • Breviar • Cu- I 
gar • Jet de foc.

21,10 Film serial : „Urmărirea"

I
*
*

Film senai : „urmamco — 
episodul „Haine vechi". See- l 
nariul : Eugen Baibu N. I
Mihail.’ Regia : Radu Gabrea. i 

22.00 Emisiune muzical-distractivâ ’ 
23,15 Telejurnalul de noapte. 
23,30 închiderea emisiunii.

O Teatrul ,.C. I. Nottara" (la Tea
trul de vară „23 August") ; Sus pe 
acoperiș... in sac — 20.
• Teatrul de operetă : Se mărită 
tetele — 20.
• Teatrul satirlc-muzical „C. Tă- 
nase" (la grădina Boema) : Vox... 
Boema — 20.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" ; La izvoare de frumu
sețe — 17.30.
a Comitetul de cultură și artă 
al municipiului București (la ro
tonda scriitorilor din parcul Ciș- 
migiu) : Spectacol de sunet și lu
mină — 20.15; 21.

I

*
Delegația de senatori din Venezue

la. condusă de secretarul general al 
Partidului Uniunea Republicană De
mocratică, Jovito Villalba, care ne-a 
vizitat țara, a părăsit vineri Capitala.

Pe aeroportul Otopeni, delegația a 
fost condusă de Marin Enache, mem
bru al Biroului Executiv al Consi
liului Național ai Frontului Unității 
Socialiste, Ionela Cornescu. vicepre
ședinte al Consiliului municipal 
București al Frontului Unității So
cialiste, activiști ai Consiliului Națio
nal al Frontului Unității Socialiste

A fost prezent Valentin Hernandez 
Acosta, ambasadorul Venezuelei la 
București.

Pentru o mai bună aprovizio
nare a elevilor Capitalei cu 
manuale și rechizite școlare, 
Centrul de librării București a 
stabilit un număr de 22 librării 
prin care se va începe la 16 au
gust a.c. vinzarea manualelor 
școlare pentru clasele IX—XII 
ale invățămîntului seral și fără 
frecvență. La 15 septembrie a.c. 
se vor pune in vinzare și ma
nualele pentru școala generală 
clasele I—X.

Ziarul „Scinteia tineretului" 
publică. în numărul de astăzi, 
lista președinților de comisii și 
centrele in care se va desfășura 
sesiunea a doua a examenului 
de bacalaureat.

In marele dialog dintre partid și popor, instaurat de 
conducerea partidului, promovat cu o exemplară con
secvență do secretarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, colectivul Scinteii s-a străduit și se 
străduiește să-și îndeplinească rolul dc cinste cc i-a 
fost încredințat. Vrem să devenim, așa cum ne cere 
partidul, o puternică tribună de afirmare a opiniei 
publice, de popularizare a experienței și atitudin’- 
lor înaintate, o tribună marxist-leninistă de dezbatere 
a complexelor probleme ale edificării sociale, a eveni
mentelor contemporaneității. Sînteni permanent preo
cupați de a asigura o cit mai mare profunzime inter
vențiilor noastre publicistice, de a pune in atenția citi
torilor fapte și idei fundamentale, de a ne afla mereu 
alături de promotorii noului, ai progresului, de a spri
jini cu toate forțele lupta pentru traducerea in viață a 
obiectivelor mărețe ale făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate

Știm că. răspunzind uneia din îndatoririle firești ale 
oricărui ziar, avem încă multe de făcut în ceea ce pri
vește o informare mai bună, mai cuprinzătoare, mai 
promptă a cititorilor, ajutindu-i astfel să cunoască ce 
se intîmplă in țară și in lume. Și in primul rind sintern 
preocupați să aducem la cunoștința cititorilor faptele 
de muncă și eroism, izbinzile contemporanilor noștri, 
contribuind astfel la formarea conștiinței de sine a po
porului nostru. Este un adevăr axiomatic că nu e posi
bilă o autentică, o veritabilă conștiință de sine fără ca 
fiecare om să aibă sentimentul muncii sale, să știe ce 
face, care este utilitatea socială a efortului său. Iată 
de ce am scris — și avem convingerea că va trebui să 
o facem șl mai bine — despre ceea ce înfăptuiește cu 
entuziasm și pricepere poporul, despre faptele sale, 
despre munca sa. Pentru că nimic nu-i mai important 
pentru activitatea ziarului nostru decit să înfățișeze in 
toate semnificațiile sale faptele minunate ale națiunii 
noastre, al cărei cronicar este, să reflecte cu pasiune 
comunistă, cu forță de convingere marele efort creator 
de pe șantierele construcției, ale edificării socialiste.

Știm, de asemenea, că prin modul in care gindim 
fiecare număr de ziar va trebui să exprimăm cu și mai 
multă pregnanță o atitudine militantă, comunistă, să 
comentăm — cu mai multă profunzime, cu o argu
mentație pe deplin convingătoare, științifică, izvorită 
din poziția principială a partidului nostru — eveni
mentele interne și internaționale, să ajutăm la 'înțele
gerea lor, a sensului si semnificațiilor ce se desprind 
din faptele atit de diverse cu care umanitatea este azi 
confruntată.

Este de Ia sine înțeles că, în calitate de promotor al 
noului, de autoritate publică investită cu dreptul și 
răspunderea de a milita pentru afirmarea a tot ce este 
pozitiv, înaintat, ziarul trebuie totodată să se impună 
in- conștiința cititorilor prin spiritul său combativ, prin 
intervenții critice constructive, eficiente, prin gradul 
înalt de exigență față de tot ce ar putea să intirzic fie 
și numai cu o secundă progresul nostru material și 
spiritual. Este un obiectiv căruia avem conștiința că 
i-am rămas 'încă datori, un obiectiv de esență al pu
blicisticii angajate, care așteaptă din partea noastră, a 
ziariștilor Scinteii, un efort mult mai susținut in viitor.

Știm că realizarea unor asemenea sarcini nu este 
ușoară, că in acest scop se cer întreprinse măsuri 
pentru permanenta perfecționare a muncii redacționa
le, a activității fiecăruia dintre noi, redactorii Scinteii. 
Dar tot ațît de bine știm că pentru prestigiul ziarului, 
pentru exercitarea rolului său important in viața so
cială și politică a țării este necesar ca asemenea dezi
derate majore ale muncii noastre să fie înfăptuite. 
După cum știm că avem puterea să le îndeplinim. Be
neficiem pentru aceasta de o neprețuită îndrumare, de 
întregul sprijin al partidului, al conducerii sale încer
cate. Expresie a prețuirii, a rolului ce-1 acordă presei, 
ziarului Scinteia. în opera de făurire a noii societăți,

de formare a omului nou, sînt aprecierile și Indicațiile 
date in repetate rinduri de conducerea partidului, de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, care au constituit șl vor 
constitui pentru colectivul nostru redacțional puternica 
și mobilizatoare Îndemnuri. Acum, cind celebrăm pa
truzeci de ani de activitate publicistică comunistă a 
Scinteii, dobindește semnificații deosebite evocarea 
prezenței tovarășului Nicolae Ceaușescu, a altor con
ducători de partid și de stat, la aniversarea a două
zeci și cinci de ani de la apariția primului număr al 
Scinteii legale, indicațiile date cu acel prilej, menite 
să ducă la creșterea in continuare a rolului presei in 
viața țării. In documentele ultimelor două congrese 
ale partidului, in expunerea recentă la Consfătuirea de 
lucru consacrată perfecționării muncii politice, a acti
vității Ideologice și cultural-educative, în fața presei 
noastre au fost puse sarcini noi și de mare răspundere.

Avem, așadar, pe deplin conștiința marilor răspun
deri comuniste, revoluționare ce ne revin. Programul 
amplu elaborat de partid pentru formarea omului nou, 
pentru edificarea conștiinței socialiste, obiectivele mul
tiple ale făuririi societății socialiste multilateral dez
voltate constituie însuși programul de muncă al zia
riștilor de Ia Scinteia. Colectivul nostru redacțional, 
asemeni tuturor ziariștilor țării — români, maghiari, 
germani și de alte naționalități — și-a gindit întotdea
una munca, rațiunea de a fi numai prin perspectiva 
hotăririi unanime de a sluji cu fapta și cuvintul poli
tica partidului, înfăptuirea mărețului său program so
cial-politic. în conducerea presei de către partid, noi 
vedem însăși chezășia izbinzilcr noastre publicistice, 
rațiunea activității noastre pe care nu ne-am putea-o 
imagina o singură clipă In afara dorinței profunde de 
a milita pentru înfăptuirea cuvintului partidului, idea
lurilor socialismului și păcii.

Acum, cind aniversăm patruzeci de ani de luptă, de 
activitate militantă, comunistă a Scinteii, gindurile 
noastre se îndreaptă cu recunoștință către toți cei care, 
de-a lungul anilor, cu încredere in noblețea și justețea 
muncii presei comuniste, au sprijinit elaborarea, scrie
rea, tipărirea și difuzarea celor 9 000 de numere de 
ziar. Adresăm de aici, din acest chenar de pagină, mul
țumirile noastre tovărășești sutelor de mii de cititori 
care, zi de zi, așteaptă cu încredere ziarul partidului, 
tipografilor, care trudesc zi de zi, noapte de noapte, 
împreună cu noi, corespondenților și colaboratorilor 
ziarului, al căror număr il dorim mereu sporit, pentru 
a ne îndeplini astfel îndatoririle ce ne revin in marele 
dialog de la partid la popor, de la popor la partid. 
Mulțumim tuturor celor ce, sprijinind Scinteia, dau 
expresie convingerii lor că își îndeplinesc o datorie 
față de partid, față de măreața operă la care, ca un 
singur om, strîns unit în jurul partidului, este angajat 
întregul popor.

Și, in primul rind, în această zi deosebită pentru 
colectivul Scinteii, pentru întreaga noastră presă co
munistă, ne îndreptăm gindurile de adincă recunoștință 
către conducătorul încercat al poporului, către cel al 
cărui cuvînt, a cărui clarviziune marxist-leninistă dă 
sens și perspectivă insuflețitoare muncii noastre — 
Partidul Comunist Român. în colectivul Scinteii — o 
afirmăm solemn în acest moment aniversar, ce prile
juiește evocarea unor prestigioase tradiții revoluționare 
ale presei comuniste — partidul, conducerea sa, in 
frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, au avut și vor 
avea un colectiv unit, de activiști de partid pe tărîmul 
presei, devotați cu pasiune și luciditate comunistă idei
lor partidului, politicii sale, hotăriți să-și perfecționeze 
necontenit munca pentru ca ziarul Scinteia să devină 
un puternic instrument politic de mobilizare a maselor, 
pentru ca paginile sale să fie străbătute in permanență 
de spiritul înnoitor, revoluționar al politicii noastre, 
pentru ca, in climatul constructiv al prezentului, 
energiile națiunii să fie statornic și eficient canalizate 
spre făurirea chipului nou, înfloritor al patriei dragi, 
România socialistă.
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Campionatele europene
de atletism

HARDMUTH BRIESENICK, RECORD EUROPEAN 
LA ARUNCAREA GREUTĂȚII

Ieri, cîștigătorii titlurilor europene 
la probele de 100 m plat, feminin și 
masculin, au realizat o excelentă per
formantă sportivă, inscriindu-și nu
mele de cei mai buni sprinteri și la 
200 m plat. Acești dubli campioni 
sint : alergătoarea din R.D. Germană 
Renate Stecher (22,7 sec) și. respec
tiv, sovieticul \ aleri Borzov (20,3 
sec), cate, după cum se poate consta
ta. au obținut victoriile cu timpi 
foarte buni.

Alt mare favorit, Wolfgang Nord- 
wig (R.D.G.), a cucerit, pentru a treia 
oară consecutiv, titlul continental la 
săritura cu prăjina (5,35 m). invin- 
gindu-și îndeajuns de net principalii 
rivali, Isaksson (Suedia) și Dionisi 
(Italia), ambii rămași la înălțimea de 
5,30 m.

Multipla campioană și recordmană 
Karin Balzer (R.D.G.) s-a distanțat 
fără dificultate de adversarele sale, 
cîștigînd proba de 100 m garduri in 
12.9 sec. Valeria Bufanu s-a clasat pe 
locul al șaselea (13,5 sec).

Iată insă că la 400 m plat mascu
lin, pronosticurile au fost infirmate, 
iar favoriții învinși. Victoria a reve-

nit lui David Jenkins, cu timpul re
marcabil de 45,5 sec., care a adus 
astfel Angliei prima medalie de aur.

După această excepție de la calcu
lele prealabile ale specialiștilor, am 
înregistrat confirmări ale favoriților 
la aruncarea greutății bărbați — 
Briesenick (R.D.G.), care prin 21,08 m 
a stabilit un nou record european — 
și la aruncarea suliței feminin — 
jaworska (Polonia), care a realizat 
61 m.

La probele in cadrul cărora mai 
concurează sportivi români, notăm 
calificarea lui V. Suciu în semifina
lele alergării de 110 m garduri și a 
lui V. Viscopoleanu in finala săritu
rii in lungime. Dar, de fapt, aceasta 
din urmă nu realizase baremul ne
cesar calificării (6,25 m), totuși, da
torită numărului insuficient de sări
toare rămase în concurs. Viorica 
Viscopoleanu a fost admisă și cu 
6.17 m. Dimineața s-au desfășurat ca
lificările și la săritura in înălțime 
bărbați. Printre cei 17 atleți care au 
îndeplinit standardul de calificare 
pentru finala probei (2.12 m) se nu
mără și săritorul român Csaba 
Dosza.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
POLO : Turneul de la Bu

dapesta

In ziua a doua a turneului inter
național de polo pe apă de la Buda
pesta, reprezentativa României a in- 
tilnit selecționata Bulgariei pe care 
a învins-o cu scorul de 9—5 (2—1. 
1—0, 3—2. 3—2). Golurile formației 
române au fost marcate de Zamfires- 
cu (3). Popescu (2), Culineac (2), 
Rusu și Mihăilescu.
In celelalte două partide disputate 

s-au înregistrat următoarele rezul
tate : R. F. a Germaniei — Suedia 
9—3 (4—3. 2—0, 1—3, 2—2) ; Unga
ria — Olanda 6—1 (1—0, 3—0. 1—1, 
1—0).

In clasament conduc echipele 
României și Ungariei cu cite 4 
puncte.

a doua a decurs in nota de dominare 
a gazdelor, dar portarul român Fu- 
gaciu a apărat excelent. în ultima 
parte a jocului, echipa Sport Club 
Bacău atacă insistent și in minutul 
83 Dembrovschi reușește să înscrie 
golul victoriei.

INTR-UN MECI AMICAL DE 
FOTBAL, echipa vest-germană Bo
russia Moenchengladbach a întrecut 
cu scorul de 3—1 (1—1) formația
Ajax Amsterdam.

SELECȚIONATA DE BOX AMA
TOR A S.U.A. a evoluat la Essen in 
compania reprezentativei R. F. a Ger
maniei. Victoria a revenit pugiliști- 
lor americani cu scorul de 14—6.

FOTBAL : Turneul în U.R.S.S. 
al echipei S.C. Bacău

Echipa de fotbal Sport Club Bacău 
și-a încheiat turneul in U.R.S.S.. in- 
tilnind la Baku formația locală Nef- 
tiani, una din fruntașele campiona
tului unional. Fotbaliștii români au 
obținut victoria cu scorul de 2—1 
(1—1). Scorul l-au deschis oaspeții 
prin golul marcat de Comănescu in 
proprie poartă, egalarea survenind in 
minutul 30 printr-un gol foarte fru
mos înscris de Sorin Avram. Repriza

LA LENINGRAD au început în
trecerile turneului internațional mas
culin de baschet „Memorialul Iuri 
Gagarin". In primul meci, selecțio
nata Iugoslaviei (deținătoarea titlu
lui suprem) a întrecut cu scorul de 
101—57 (42—29) echipa Finlandei. 
EchiDa Cehoslovaciei a învins la ca
pătul unul meci spectaculos cu 85—66 
(47—35) formația Italiei. Cel mai bun 
jucător de pe teren a fost cunoscu
tul internațional cehoslovac Zidek, 
care a înscris 22 de puncte.

In ultimul meci, prima reprezen
tativă a U.R.S.S.* a dispus cu scorul 
de 78—73 (37—30) de selecționata de 
tineret a U.R.S.S.

întrecerile celor mai buni juniori
de pe continentul nostru

ETAPA FINALA A „RALIULUI DUNĂRII

CAIAC-CANOE

9

Impunătorul hotel „Casa Pakistanului* din Islamabad

22. Traseul pe ul- 
ca și probele spe- 

— sint in

Brașov ta 
competiție

Apele Snagovuln sînt din nou 
brăzdate in aceste zile de caiaciști 
și canoiști de frunte, elita europea
nă a juniorilor și junioarelor A- 
proape 300 de tineri sportivi (din 21 
de țări) s-au angajat de ieri in lupta 
pentru titlurile de campioni ai Eu
ropei la cele 9 probe ale competi
ției din acest an. Deschise festiv încă 
de joi după-amiază, campionatele a j 
început de fapt ieri, cu întreceri pre
liminare (serii și recalificări), care 
au făcut un prim trial, au eviden
țiat pe cei mai buni.

Pentru semifinalele programate as
tăzi, de la ora 9, s-au calificat, prin
tre alții. Ion Ivanov (România) și 
Zoltan Angyal (Ungaria). Maria Iva-

nov (România) și Nina Gopova 
(U.R.S.S.), la caiac simplu : Fedochia 
Nichiforov—Maria Cosma (România) 
și Nina Gopova—Marisa Kabekova 
(U.R.S.S.) la caiac dublu feminin ; 
Vasile Serghei (România) și Marinov 
(Bulgaria) la canoe simplu : echipa
jele masculine de caiac dublu, Va
sile Diba—Simion Chirilâ (România) 
și Petruhin—Kanhin (U.RSS.). Prin
tre semifinaliștii probei de caiac 4 
masculin se numără echipajele R. D. 
Germane (Lehnert. Neumann, Di- 
trich. Kneschke) și României (Chi- 
rilă, Diba, Ivanov. Malihin).

Mîine sînt prevăzute finalele 
toate probele.

/SMAMBADl/L
o capitală în mijlocul

platourilor aride

In zilele de 14 și 1h august, pe 
stadionul „Republicii" din Capi
tală va avea loc, in organizarea 
Consiliului Municipal pentru E- 
ducație Fizică și Sport, un bo
gat program polisportiv. Astfel, 
sîmbătă 14 august, cu începere 
de la ora 16. se va disputa par
tida de fotbal dintre echipele 
feminine Rapid și Confecția, iar 
în continuare se vor întîlni di
vizionarele A — Dinamo si 
Steaua. în jurul orei 18,30, tine
rii muncitori de la uzinele La- 
romet, Grivița Roșie. Tehnome- 
tal etc. vor participa la o ștafe-

tă combinată 
gazon își vor 
fotbaliștii de la 
tehnica Iași. In 
mei zile, aero și 
le vor prezenta 
de virtuozitate

Duminică 15 august. începind 
de la ora 17. pe stadion vor pre
zenta o demonstrație jucătorii de 
oină, apoi programul va mai cu
prinde : întreceri de atletism, 
ciclism, un program de cintece 
interpretate de fanfară și finala 
,.Cunei orașului Rucurcști la 
fotbal".

La ora 19,30, pe 
disputa intiietatea 

Rapid și Poli- 
incheierea ori- 
rachetomodele- 
o demonstrație

Călătorul care stră
bate regiunile de nord- 
est ale Pakistanului 
occidental rămine sur
prins de priveliștea cu 
totul nouă ce se des
chide in fața ochilor, 
de profundele schim
bări petrecute in înfă
țișarea acestor melea
guri străvechi. Pe în
tinsurile platoului Pat- 
war, pe locuri unde 
altă dată se întindeau 
bălării arse de soare 
și acoperite de praf, 
se ridică un oraș de 
aproximativ 70 000 de 
locuitori, cu numeroa
se clădiri in stil tradi
țional islamic. străzi 
lungi, drepte și cura
te. Este Islamabadul, 
noua capitală a Pakis
tanului. centrul politic 
și administrativ al ță
rii, unul dintre cele 
mai tinere orașe din 
lume. El se poate 
mindri de pe acum cu 
unele clădiri monu
mentale ca ansamblul 
Secretariatului de Stal,

în care se află toate 
ministerele, edificiul 
Băncii Naționale, ho
telul „Seherezada", că
rora Ii se vor adăuga, 
nu peste multă vreme, 
Universitatea și pala
tul prezidențial. In 
„zona industrială" in 
curs de conturare este 
prevăzută construirea 
unei fabrici pentru 
asamblarea de televi
zoare și a diverse alte 
întreprinderi.

Poposind pe colina 
Shakarparian, în jurul 
căreia a fost amena
jat Parcul național, ai 
prilejul să cuprinzi în- 
tr-o singură privire nu 
numai contururile ora
șului cu diversele sale 
construcții, ci și întrea
ga panoramă a regiu
nilor înconjurătoare, 
regiuni de o severita
te și măreție rar în- 
tilnite. Spre nord se 
disting culmile veșnic 
acoperite de zăpadă 
ale Himalaiei, în timp 
ce spre est, la numai

cițiva pași, se întind 
apele limpezi ale la
cului de acumulare 
Rawal. Format pe o 
suprafață de 3 mile 
pătrate prin zăgăzui
rea rîului cu același 
nume, lacul are me
nirea de a îndulci cli
ma aridă a regiunii și 
de a furniza impor
tante cantități de apă 
orașelor Islamabad și 
Rawalpindi.

Construirea Islama
badului ca și obține
rea unei serii de alte 
realizări în cursul ce
lor 24 de ani care au 
trecut de la proclama
rea independenței Pa
kistanului (14 august 
1947) se înscriu în e- 
forturlle susținute de
puse de poporul pa
kistanez pentru lichi
darea înapoierii moș
tenite din trecut, pen
tru înaintarea țării pe 
calea progresului eco
nomic.

(Agerpres)

ASTAZI, PE TERITORIUL TARII NOASTRE
Astă-seară. la Poiana 

sfirșit „Raliul Dunării", ___
automobilistică de renume, contind — 
datorită caracteristicilor ei și valorii 
deosebite a concurenților — in cam
pionatul european de raliuri. In pri
mele 24 de ore după start, avind de 
străbătut • drumuri accidentate de 
munte prin Alpii Dinarici, echipaje
le, dar mai ales mașinile lor au avut 
de probat în mod foarte serios rezis
tența. Pc unele porțiuni de drum din 
Iugoslavia, viteza a fost sub 20 km De 
ora, ceea ce a determinat apoi for
țarea mașinilor pentru a recupera 
timpul pierdut și a trece fără sau cu 
penalizări cit mai mici pe la punc
tele de control. Din informațiile pro
vizorii rezultă că, totuși, numeroși 
concurenți nu au putut evita intirzie- 
rile (și deci penalizările), unii fiind 
obligați să abandoneze datorită citor- 
va defecțiuni tehnice.

Cel dinții echipaj a trecut frontie
ra română, la Stamora Moravița, vi

neri în jurul orei 
tima lui parte — __ ...
ciale, de viteză in coastă ___ ...
atenția concurenților, pentru a recu
pera cît mai mult din handicapul de 
pină acum. Pentru cucerirea primului 
loc, lupta rămine deschisă ; printre 
favoriți se numără Giinthcr Janger, 
Hans Siebert. Walter Poltinger, Ger
not Fischer, Sobieslaw Zasada. Vechi 
concurent la „Raliul Dunării" (in cele 
7 ediții precedente a parcurs singur 
— Ia antrenament și concurs — peste 
70 000 km), Poltinger pilotează acum 
același Porsche cu care a participat 
in acest an la raliul Safari din Afri
ca orientală.

Azi, în jurul orei 8,50, automobi- 
llștii vor trece prin Brașov, îndrep- 
tindu-se spre Tg. Secuiesc, Praid (ora 
13), Toplița (14), Gheorghieni (17,45), 
urmînd a se inapoia la Brașov (20). 
Ultima probă specială se dispută apoi 
spre Poiana Brașov.
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Vietnamul de sud : Ostași ai forțelor patriotice otacâ un dispozitiv inamic

Declarația comună 
coreeano - cambodgiana

PHENIAN 13 (Agerpres). — La 
încheierea vizitei lui Norodom Sia
nuk, șeful statului cambodgian și 
președintele Frontului Unit National 
al Cambodgiei, in R. P. D. Coreeană, 
a fost dată publicității o declarație 
comună, transmite agenția A.C.T.C. 
Kim Ir Sen. șeful statului, președin
tele Cabinetului de Miniștri al 
R. P. D. Coreene. — relevă declara
ția — a arătat câ victoriile obținute 
de eroicul popor cambodgian in lupta 
dreaptă împotriva agresiunii ameri
cane, pentru salvarea națională, re
cunoașterea de către 27 de țări, in 
mai puțin de un an de la întemeie
rea sa. a Guvernului regal de uni
une națională, demonstrează că un 
popor hotârit să lupte pentru apăra
rea drepturilor sale naționale sacre 
este invincibil.

Comitetul alianței forțelor patriotice 
neutralists din Laos iși reafirmă poziția

HANOI 13 (Agerpres). — Un pur
tător de cuvint al Comitetului alian
ței forțelor patriotice neutraliste din 
Laos a dat publicității o declarație 
in care denunță refuzul imperialiști
lor americani și al oficialităților de 
la Vientiane de a soluționa proble
ma laoțiană, relatează agenția Kao- 
san Pathet Lao. Declarația reamin
tește propunerea Frontului patriotic 
laoțian de rezolvare a problemei Lao- 
sului, propunere conformă cu reali
tatea și care răspunde celor mai 
fierbinți aspirații ale poporului lao
țian. Ea condamnă respingerea a- 
cestei propuneri de către cercurile 
extremiste de la Vientiane, sub

Incidente iordaniano-siriene
DAMASC 13 (Agerpres). — Postul 

de radio Damasc, reluat de agențiile 
Reuter și France Presse, a difuzat 
o declarație a unui purtător de cu
vint militar sirian în care se afir
mă că „blindate și piese de artilerie 
ale forțelor iordaniene au deschis 
focul vineri dimineața împotriva 
unor obiective civile și militare afla
te pe teritoriul Siriei". „Forțele 
noastre au ripostat" — a adăugat 
purtătorul de cuvint, arătind că inci
dentele au durat citeva ore.

★
AMMAN. — Referindu-se la ho- 

tărîrea guvernului sirian de a rupe 
relațiile diplomatice cu Iordania, 
un purtător de cuvint oficial iorda

(Urmare din pag. I) 

retic cit și de ordin practic, formea
ză. in aceste zile obiectul unui șir de 
articole in paginile ziarelor noastre, 
care pun in evidență că, spre deo
sebire de procesele integraționiste 
din lumea capitalistă — însoțite de 
contradicții și conflicte, de tendințe 
de dominație, știrbire și încălcare a 
suveranității — integrarea economică 
socialistă se realizează ca un proces 
de dezvoltare a interdependenței în
tre economii naționale suverane, im- 
plicind respectarea riguroasă a prin
cipiilor suveranității și independen
ței naționale, liberul consimțămint al 
statelor participante. Multiplicitatea 
problemelor noi, atit de actualitate 
imediată cit și de perspectivă, pe 
care le ridică programul și in general 
integrarea economică socialistă, așa 
cum este ea concepută ca un proces 
relativ îndelungat, care trebuie să 
parcurgă un șir de etape succesive, 
comportă, in mod firesc, o analiză 
amplă, riguroasă și sistematică, și 
dezbaterile largi in presă nu pot fi 
decit Binevenite.

Este, de altfel, ceea ce recomanda 
secretarul general al partidului nos
tru in expunerea sa in fața activului 
de partid din domeniul ideologiei, 
subliniind necesitatea unei tratări 
aprofundate a problemei relațiilor de 
cooperare socialistă și a formelor de 
integrare în cadrul C.A.E.R., ca și a 
tezelor și practicilor legate de inte
grarea capitalistă, precum și a altor 
fenomene ce apar pe plan internațio
nal și care se cer analizate, la care 
trebuie să se dea răspunsuri. Aseme
nea analize și dezbateri pe marginea 
problemelor majore care apar în via
ța contemporană, desfășurate in spi
ritul concepției noastre despre lume 
și viață, a materialismului dialectic 
și istoric, concluziile ce decurg din 
ele sint menite, așa cum se releva 
în expunere, să ofere partidului și 
poporului nostru o bază solidă de 
orientare, o concepție clară, de pe

Norodom Sianuk a dat o înaltă a- 
preciere succeselor R.P.D. Coreene 
in construcția socialistă. Șeful sta
tului cambodgian a cerut încă o dată 
ca imperialiștii americani să se re
tragă fără intirziere din Coreea de 
sud și a afirmat cu hotărire că pro
blema reunificării Coreei trebuie să 
fie rezolvată independent și pașnic 
de poporul coreean insuși. pe o bază 
democratică, fără nici un amestec din 
afară.

Norodom Sianuk și Kim Ir Sen au 
reafirmat cu hotărire că imperialiștii 
americani trebuie să înceteze ime
diat războiul de agresiune din Indo
china. să-și retragă definitiv și ne
condiționat forțele din această regiu
ne a lumii pentru ca fiecare popor 
din Indochina să-și rezolve el însuși 
problemele.

presiunea imperialiștilor americani, 
denunțind totodată măsurile luate 
pentru mobilizarea unor noi forțe, 
inclusiv mercenari (ailandezi și pen
tru organizarea de noi acțiuni mi
litare în zonele eliberate, ceea ce a- 
fectează populația civilă și intensi
fică, în ultimă instanță, războiul din 
Laos.

In încheiere, declarația reafirmă 
hotărirea forțelor patriotice neutra
liste din Laos de a rămîne solidare 
cu Frontul patriotic laoțian și cu po
porul întregii țări și de a lupta cu 
hotărire pentru respingerea tuturor 
atacurilor inamice, contribuind la a- 
părarea și reconstrucția zonelor eli
berate.

nian a declarat : „Am fost surprinși 
de hotărirea guvernului sirian, cu 
atit mai mult cu cit ea a intervenit 
după inițiativa luată de comanda
mentul forțelor noastre armate de 
a intra in contact cu conducători ai 
armatei siriene pentru a organiza o 
anchetă in legătură cu ciocnirile re
gretabile produse joi la frontiera 
dintre cele două țări și pentru a 
adopta măsurile necesare care să 
preintimpine producerea unor inci
dente similare". Purtătorul de cu
vint a afirmat, de asemenea, că „gu
vernul iordanian speră că Siria va 
reveni asupra hotăririi sale", m°n- 
ționind că măsurile luate de către 
oficialitățile de la Damasc „nu ser
vesc cauzei unității arabe".

poziții înaintate, asupra tuturor aces
tor chestiuni fundamentale.

Dezbaterea laturilor teoretice și 
practice ale adincirii și perfecționării 
colaborării intre țările socialiste 
membre în C.A.E.R. a pus încă o dată 
in evidență dinamismul economiei a- 
cestor țări, expresie a forței modului 
de producție socialist. Presa aduce 
zilnic noi vești cu privire la înfăp
tuirea cu succes a sarcinilor de plan 
în ce privește dezvoltarea economiei 
naționale a țărilor socialiste, ca tot 

CRONICA INTERNAȚIONALĂ
atitea dovezi grăitoare ale pro
greselor substanțiale pe care le 
asigură noua orinduire in do
meniul creșterii intense a forțelor 
de producție ale societății. După cum 
este știut, la noi în țară planul pe 
primele 7 luni ale anului a fost rea
lizat in proporție de 102,7 la sută, ceea 
ce, față de perioada corespunzătoare 
a anului trecut, înseamnă un spor sub
stanțial al producției industriale glo
bale. Muncind cu abnegație pentru a 
da viață sarcinilor Congresului al 
X-lea al partidului, oamenii muncii 
din țara noastră sint animați de con
vingerea că asigurind dezvoltarea pe 
un făgaș continuu ascendent a eco
nomiei naționale iși îndeplinesc atit 
principala îndatorire națională, cit și 
o înaltă obligație internaționalistă, in 
vederea întăririi forțelor socialismului 
in lume.

Dobindind asemenea succese, per- 
fecționind și extinzind cooperarea in
tre ele, țările socialiste iși amplifică, 
în același timp, legăturile economice 
și comerciale cu alte state — potri-

Clodomiro Almeyda despre politica
externa a guvernului chilian

SANTIAGO DE CHILE 13 (Ager
pres). — Subliniind că Chile promo
vează o politică de dezvoltare a re
lațiilor cu toate țările indiferent de 
regimul lor social și economic, mi
nistrul de externe Clodomiro Almey
da a declarat, intr-un interviu tele
vizat și reluat de agenția Pronsa La
tina. că guvernul Unității Populare 
acordă o atenție deosebită extinderii 
raporturilor cu statele latino-ameri- 
cane. Din punctul de vedere al Re
publicii Chile, a afirmat el, este im
portantă dezvoltarea relațiilor dintre 
statele membre ale Pactului Andin 
(Chile, Bolivia, Ecuador. Peru și Co
lumbia), îndeosebi normalizarea ra
porturilor cu Bolivia.

Abordind problema relațiilor dintre 
Cuba și țările de la sud de Rio

Intr-un comunicat difuzat la San
tiago de Chile de către noua 
organizație politică „Mișcarea siîngii 
democrat-creștine', se arată : „Ne in
tegrăm incă de pe acum in proce
sul de transformări care se desfă
șoară in prezent in Chile. Sprijinim 
guvernul in eforturile sale pentru 
traducerea in viață a programului 
frontului. Luptă.n pentru întărirea U- 
nității Populare în organizațiile sale 
de bază, pentru mobilizarea popu
lației și pentru cișligarea bătăliei pro
ducției".

Cereri in Senatul S.U.A. de normalizare
a comerțului cu

WASHINGTON 13 (Agerpres). — 
Senatorul democrat Abraham Ribicoff 
a prezentat joi Comisiei pentru pro
blemele financiare a Senatului S.U.A. 
un raport prin care argumentează 
necesitatea ridicării restricțiilor din 
calea dezvoltării unor relații comer
ciale normale cu țările socialiste, in
clusiv cu Republica Populară Chine
ză. Raportul subliniază că restricțiile 
impuse de Statele Unite comerțului 
cu țările socialiste se bazează pe mi
turi și, in consecință, ele trebuie în
lăturate. „Aceste restricții nu au reu

„Momente de restriște" 
pentru dolar

BONN 13 (Ager
pres). — Activitatea 
comercială de pe pie
țele de devize vest- 
europene a oferit din 
nou joi „momente de 
restriște" pentru dola
rul american. în ciuda 
sprijinului oferit la 
începutul zilei de mai 
multe Bănci centrale 
occidentale, cursul 
monedei americane a 
înregistrat o nouă scă
dere in R. F. a Ger
maniei. iar pe restul 
piețelor nivelul aces
teia a oscilat in jurul 
parității minime sta
bilite în cadrul siste
mului monetar inter- 
occidental. La Frank
furt, de exemplu, zvo
nurile că guvernul fe
deral și Bundesbank 
nu vor lăsa ca marca 
vest-germană să flo
teze dincolo de limita 
de 3,33 mărci pentru 
un dolar, ceea ce echi
valează cu revaloriza
rea virtuală a acestei

monede cu 10 la sută, 
au împins din nou do
larul spre un nivel 
scăzut. La sfirșitul ac
tivității pe piața a- 
mintită el a fost vîn- 
dut pentru numai 
3,3795 mărci vost- 
germane. La Zurich, 
in ciuda sprijinului 
voluntar oferit de 
Banca centrală a El
veției, joi dolarul a 
fost cotat sub 4,0565 
franci elvețieni.

vit cerințelor obiective ale progresu
lui economic și tehnico-științific mon
dial și, totodată, ale însănătoșirii cli
matului internațional, afirmării des
tinderii și păcii. Expresie nemijlocită 
a acestei cerințe, multiplicarea rela
țiilor de colaborare și cooperare a ță
rilor socialiste cu cele capitaliste este 
o realitate consemnată de bogata a- 
gendă economică internațională a ul
timelor zile. Asemenea fapte date 
publicității, cum ar fi acordul privind 
achiziționarea de către Franța, pe o 

perioadă de 20 de ani, a unei mari 
cantități de gaz natural din U.R.S.S., 
creșterea dinamicii raporturilor eco
nomice greco-bulgare, pregătirea nou
lui acord comercial ungaro-canadian 
pe termen lung, progresele progra
mului de cooperare a industriei con
structoare de mașini-unelte poloneze 
cu întreprinderi specializate de pes
te hotare, demonstrează că inten
sificarea raporturilor economice din
tre țări, indiferent de orinduirea so- 
cial-politică — se înscrie ca un im
perativ primordial al lumii de azi.

Agenda diplomatică
Atenția comentatorilor și a obser

vatorilor diplomatici a fost reținută 
sâptămîna trecută de un șir de ac
țiuni și evoluții pe diferite meridia
ne ale globului. Cu prilejul vizitei la 
New Delhi a ministrului afacerilor 
externe al U.R.S.S.. A. Gromiko, a 
fost semnat tratatul sovieto-indian. 

Grande, Clodomiro Almeyda a apre
ciat că „in America Latină se obser
vă, in general, o preocupare față de 
excluderea nejustificată a Cubei din- 
tr-o seric de organisme latino-ame- 
ricane. Consensul eliminării acestei 
situații pare să fie acum atit de larg, 
incit se poale presupune că ea nu va 
putea dura mult".

Problema securității europene con
stituie unul din aspectele importante 
ale vieții internaționale contempora
ne care preocupă, in mod deosebit, 
guvernul Republicii Chile, a declarat 
Clodomiro Almeyda. El a precizat 
câ, deși Chile este o țară latino-ame- 
ricană, ea dorește să contribuie, pe 
măsura posibilităților sale, la crearea 
unui climat de pace in Europa.

*
Comunicatul adaugă că în luna 

septembrie va avea loc adunarea con
stituantă a organizației, care va sta
bili linia ei de acțiune.

Agenția France Presse menționează 
că alți membri ai Partidului demo- 
crat-creștin din Chile aderă, in a- 
ceste zile. Ia noua organizație. Prin
tre aceștia figurează Juan Gabriel 
Valdes, fiul fostului ministru de ex
terne al țării. Gabriel Valdes. La ora 
actuală, „Mișcarea stingii democrat- 
creștine" are în rindurile sale doi se
natori și nouă membri ai Camerei 
Deputaților.

șit să afecteze dezvoltarea acestor 
state, se arată în raport, dar au îm
piedicat Statele Unite să folosească 
in întregime potențialul lor comer
cial". Potrivit senatorului, „normali
zarea relațiilor comerciale s-ar re
simți in ameliorarea șomajului, a de
ficitului balanței de plăți a Statelor 
Unite și a poziției comerciale ame
ricane".

Raportul solicită Congresului S.U.A. 
să urgenteze adoptarea legislației pri
vind normalizarea relațiilor comer
ciale cu țările socialiste.

Pe de altă parte, în 
speranța că S.U.A. vor 
fi obligate să-și 
schimbe politica față 
de aur, cumpărătorii 
de pe piețele de de
vize vest-europene 
și-au îndreptat din 
nou atenția către „me
talul galben". Ca ur
mare, prețul acestuia 
a crescut din nou. joi, 
la peste 43 de dolari 
uncia, la Londra, Zu
rich și Frankfurt.

Devalorizarea de facto 
a monedei americane

Devalorizarea dolarului constituie deja o 
realitate și Washingtonul este neputincios 
în fața acestei situații, transmite agenția 
U.P.I. în această ordine de idei, James 
Cooper, director cu problemele economice 
la „Irwin Trust Co." din New York, una 
dintre cele mai mari instituții bancare 
din lume, a susținut că, „in urma acțiu
nilor unilaterale ale unor parteneri ai 
S.U.A., dolarul a și fost devalorizat de 
facto cu circa 3 la sută".

încheiat pe 20 de ani, care consem
nează dorința partenerilor de a ex
tinde și adinei relațiile bilaterale.

O vie activitate diplomatică s-a 
desfășurat in Orientul Apropiat, unde 
situația cunoaște, în continuare, mo
mente de tensiune ca urmare a con
flictului iordaniano-palestinean. în 
timp ce memorandumul egipteano- 
saudit în această chestiune era dez
bătut in capitalele arabe, Siria deve
nea a doua țară arabă, după Irak, care 
rupe relațiile diplomatice cu Iordania.

Pe de altă parte, potrivit relatărilor de 
presă, demersurile subsecretarului de 
stat al S.U.A., Joseph Sisco, pe lingă 
guvernul israelian in ce privește pro
blema redeschiderii Canalului de 
Suez nu au dat vreun rezultat, iar 
la Cairo președintele Sadat a ară
tat că R.A.U. nu poate accepta un 
acord parțial referitor la canal. In 
fine, secretarul general al O.N.U., 
U Thant, a adresat un apel părților 
implicate in criza din această parte 
a lumii, cerindu-le „să dea dovadă 
de calm și rațiune in acest foarte 
dificil și crucial stadiu al discuții
lor".

Au continuat cu intensitate con
vorbirile cvadripartite în problema 
Berlinului occidental, care, după cum 
informează corespondenții de presă, 
se apropie de stadiul unei finalizări 
pozitive. încercînd să desprindă, în 
același context al normalizării si
tuației pe continentul nostru, pers
pectivele deschise de tratatul sovie- 
to— vest-german, de la a cărui sem
nare s-a împlinit un an, vicecan-

MANIFESTĂRI
CU PRILEJUL ZILEI 

DE 23 AUGUST
PRAGA. — Membri ai Ambasadei 

României la Praga au depus coroane 
de flori la monumentele și cimitirele 
eroilor români câzuți pentru elibe
rarea Cehoslovaciei din localitățile 
Brno, Banov, Kromeriz și Pustynier. 
Au participat reprezentanți ai orga
nelor locale de partid și de stat, ai 
armatei populare cehoslovace și or
ganizațiilor de tineret și pionieri.

★
BERLIN. — însărcinatul cu afa

ceri ad-interim al României la Ber
lin a organizat o întilnire cu repre
zentanții presei centrale. Au luat 
parte și reprezentanți ai secției de 
agitație a C.C. al P.S.U.G., ai Di
recției presei din M.A.E. al R.D.G. 
Cu acest prilej au fost prezentate 
aspecte ale realizărilor României în 
anii construcției socialiste.

★
CARAC/YS. — Radio Nacional din 

Caracas a transmis, timp de o oră și 
jumătate, prima emisiune din ciclul 
„România la a 27-a aniversare a eli
berării". Programul a cuprins infor
mații privind dezvoltarea economici 
românești, valorificarea bogățiilor 
naturale in țara noastră, cooperarea 
româno-venezueleană în domeniul 
petrolului, și un program de muzică 
românească.

Pentru un congres 
al „Unității statelor 

America Latine44
CIUDAD DE MEXICO 13 (Ager

pres). — Reprezentanții Mexicului, 
Argentinei, Braziliei, Columbiei, Pe
rului, Chile și Uruguay, reuniți in 
cadrul unei conferințe ia Ciudad de 
Mexico, s-au pronunțat pentru con
vocarea unui congres al „Unității 
statelor din America Latină". în do
cumentul adoptat cu acest prilej se 
subliniază necesitatea luptei împo
triva ncocolonialismuiui. pentru apă
rarea bogățiilor naționale, a suvera
nității și independenței tuturor state
lor de pe continent. Intr-o altă rezo
luție se exprimă sprijinul față de 
măsurile privind naționalizarea in
dustriei miniere de către guvernul 
Unității Populare din Republica 
Chile.

Comitetul de organizare a propus 
ca lucrările congresului Unității la- 
tino-americane să se desfășoare in 
capitala Republicii Peru — Lima.
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agențiile de presă transmit:
Kim Ir Sen, secretar generai 

al C.C. al Partidului Muncii din Co
reea, președintele Cabinetului de Mi
niștri al R. P. D. Coreene, a primit 
la Phenian delegația Mișcării popu
lare pentru eliberarea Angolei, con
dusă de Agostinho Neto, președintele 
Mișcării, care se află intr-o vizită in 
R. P. D. Coreeană, transmite agenția 
A.C.T.C.

La invitația președinte
lui Consiliului de Miniștri 
al R.P. Polone, Plotr Jaros“- 
wiez, la Varșovia a sosit vineri, 
intr-o vizită oficială de prietenie, 
Lubomir Strougal, președintele gu
vernului federal al R. S. Cehoslovac^, 
informează agenția P.A.P. In aceeași 
zi, L. Strougal a fost primit de 
Edward Gierek, prim-secretar al C.C. 
al P.M.U.P., cu care a avut o con
vorbire. Totodată, au început convor
birile oficiale intre șefii de guvern 
ai Poloniei și Cehoslovaciei.

celarul și ministrul afacerilor exter
ne al R.F. a Germaniei, Walter Scheel, 
arată că acest document nu oferă 
numai posibilitatea de a înlătura 
ipotecile trecutului, dar constituie și 
baza unor mai bune relații viitoare 
intre cele două țări.

Din păcate, într-o altă parte a con
tinentului, in Irlanda de Nord, s-a în
registrat o recrudescență subită a in
cidentelor devenite endemice și în 
care diferendele religioase se gre
fează pe fondul unor serioase dispa
rități social-economice. Apreciate, 
prin bilanțul tragic al victimelor, ca 
cele mai violente din ultima jumă
tate de secol, incidentele au readus 
în actualitate propunerile privind o 
conferință tripartită a reprezentanți
lor guvernelor de la Londra, Belfast 
și Dublin pentru a se găsi căile unei 
reglementări.

Problematica dezarmării nucleare a 
înregistrat în săptămina care s-a 
scurs publicarea unei declarații a gu
vernului R.P. Chineze in care, reafir- 
mindu-se pozițiile cunoscute ale 
acestui guvern, se exprimă din nou 
sprijinul pentru o conferință la ni
vel înalt a tuturor țărilor din lume, 
care să discute interzicerea și dis
trugerea totală a armelor nucleare.

în fine, o altă evoluție demnă de 
notat este propunerea Frontului unit 
pentru democrația coreeană, spriji
nită de autoritățile R.P.D. Coreene, 
privind organizarea intr-o terță țară 
a unei întîlniri consultative neguver
namentale cu participarea tuturor 
forțelor patriotice din Coreea și din 
străinătate care doresc reunificarea 
pașnică a acestei țări. Este aceasta o 
nouă expresie, o nouă confirmare a 
dorinței de promovare a dialogului ca 
modalitate de reglementare a proble
melor in suspensie.

Deziderat care, dincolo de comple
xitatea și sinuozitățile evenimente
lor internaționale, iși găsește reflec
tarea în principalele puncte de reper 
ale actualității mondiale din această 
săptămină.

O declarație a C.C. al P.C. 
din Germania

DUSSELDORF 13 (Agerpres). — 
Cu ocazia împlinirii a 15 ani de la 
interzicerea Partidului Comunist din 
Germania, Comitetul Central al P. C. 
din Germania a dat publicității o de
clarație, difuzată dc agenția A.D.N., 
in care subliniază că măsura luată 
cu un deceniu și jumătate in urmă 
a fost îndreptată nu numai împotri
va comuniștilor, ci a tuturor per
soanelor cu vederi democratice, pro
gresiste și iubitoare de pace din 
R.F. a Germaniei.

Interzicerea P.C. din Germania, a- 
rală declarația, a slujit intereselor 
capitalului monopolist, reacțiunii și 
mllitariștilor. Declarația relevă in 
continuare că Partidul Comunist din 
Germania s-a pronunțat și se pro
nunță pentru relații de coexistență 
pașnică cu Uniunea Sovietică și cu 
celelalte state socialiste, pentru re
cunoașterea Republicii Democrate

ȘEDINȚA COMUNĂ A BIROULUI POLITIC Al C.C. Al P.C.

BULGAR Șl A CONSILIULUI DE MINIȘTRI
SOFIA 13 (Agerpres). — La Sofia a 

avut loc o ședință comună a Biroului 
Politic al C.C. al P.C. Bulgar și a 
Consiliului de Miniștri al R.P. Bul
garia, la care a fost aprobată activi
tatea delegației R. P. Bulgaria, parti
cipantă la lucrările celei de-a 25-a se
siuni a Consiliului de Ajutor Econo
mic Reciproc, care s-a desfășurat la

Un comunicat al Biroului Politic
al P. C. Francez

PARIS 13 — Corespondentul A- 
gerpres transmite : La Paris a fost 
dat publicității comunicatul Biroului 
Politic al P. C. Francez, întrunit 
joi pentru a examina noile majo
rări de prețuri și politica economi
că a guvernului. In comunicat se 
arată că, după sporirea prețurilor la 
gaz și electricitate, tarifele transpor
turilor pariziene vor fi majorate 
cu 14 la sută. Aceste ultime măsuri, 
care se adaugă la majorarea prețu
rilor la cea mai mare parte a bu
nurilor de primă necesitate, vor Iovi 
serios in puterea de cumpărare a 
oamenilor muncii.

Comunicatul menționează, totoda
tă, că viața devine din ce in ce mai

Delegațiile Uniunii So
vietice și Statelor Unite 
la convorbirile S.A.L.T., 
pentru limitarea cursei înarmărilor 
strategice, au avut vineri o nouă șe
dință de lucru — cea de-a X-a in 
cadrul actualei faze de tratative. Șe
dința s-a desfășurat la sediul Amba
sadei S.U.A. din capitala Finlandei. 
Următoarea intilnire va avea loc 
marți, la sediul Ambasadei sovietice.

însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al României la 
CdirO 3 °^er^ bibliotecii Univer
sității din capitala R.A.U. un 
set de 200 cărți românești. Mul
țumind, prorectorul Universității, 
dr. Hassan Ismail, a apreciat dona
rea cărților ca o contribuție la strîn- 
gerea legăturilor de prietenie egip- 
teano-române.

In Libia a fost anunțată 
o remaniere guvernamen
tală _ informează agenția M.E.N. 
Președintele Consiliului Comanda
mentului Revoluției, Moamer El Ge- 
dafi, este in continuare premier și 
ministru al apărării. Conducerea Mi
nisterului de Interne i-a fost încre
dințată lui Abdel Meneim El Honv, 
iar ministru al informațiilor a fost 
numit Saleh Bouyassir. Abdel Salam 
Jalloud, care își n enține funcția de 
ministru al industriei și economiei, a 
preluat portofoliul trezoreriei.

Islando nu dorește să 
mai accepte pe teritoriul 
său trupe străine,3 afirmal in- 
tr-o declarație făcută postului de 
radio danez, ministrul afacerilor ex
terne al Islandei, Einer Augustsson. 
După cum se știe, cu prilejul formă
rii. în luna iulie a.c. a actualului gu
vern, premierul islandez a făcut cu
noscut că Islanda dorește „să denunțe 
sau să revizuiască" acordul încheiat 
cu Statele Unite, privind staționarea 
pe teritoriul țării a celor 3 500 de sol
dați americani.

Ministrul afacerilor ex
terne al Ecuadorului, Rotael 
Garcia Velasco, s-a pronunțat în ca
drul unui interviu televizat, pentru 
extinderea relațiilor cu țările socia
liste. Garcia Velasco a menționat că 
intensificarea relațiilor comerciale cu 
statele socialiste ar contribui la dez
voltarea economică a țârii.

Delegația grupului inter
parlamentar al Republicii 
Finlanda, condusă de Johannes 
Virolainen, prim-vicepreședinte al 
parlamentului și președinte al Parti
dului de centru, și-a încheiat vizita 
in R. D. Germană. La Berlin, dele
gația a fost primită de Otto Winzer, 
ministrul afacerilor externe al R.D.G., 
informează agenția A.D.N. într-o de
clarație comună a grupurilor inter
parlamentare, părțile constată că 
s-au imbunătățit condițiile pentru 

Germane de către guvernul federal 
in conformitate cu normele de drept 
internațional și pentru convocarea 
unei conferințe europene in pro
blemele securității. P.C. din Germa
nia se pronunță, de asemenea, pen
tru ratificarea grabnică a tratatelor 
încheiate la Moscova și Varșovia, 
deoarece el s-a situat întotdeauna pe 
poziția favorabilă recunoașterii fron
tierelor existente șl renunțării la 
folosirea forței in relațiile dintre 
state.

în ziua împlinirii a 15 ani de la 
interzicere, Comitetul Central al 
Partidului Comunist din Germania 
adresează tuturor oamenilor mun
cii, tuturor persoanelor cu vederi de
mocratice din R.F.G. și de peste ho
tare chemarea de a sprijini mai pu
ternic și multilateral lupta justă a 
partidului pentru anularea interdic
ției sale.

București. Biroul Politic al C.C al 
P.C. Bulgar și Consiliul de Miniștri al 
R. P. Bulgaria, arată un comunicat 
difuzat de agenția B.T.A., dau o înal
tă apreciere programului complex al 
adincirii și perfecționării în continua
re a colaborării și dezvoltării integră
rii economice socialiste a țărilor mem
bre ale C.A.E.R.

grea pentru milioane de francezi și, 
in primul rind, pentru muncitorii 
cu venituri modeste, persoane in 
virstă, pentru sutele de mii de șo
meri, pentru tineri și tinere care 
văd contestat dreptul lor la muncă. 
Majorarea prețurilor, evaluată la 
3,2 la sută pe an, se relevă in co
municat, va atinge în acest an du
blul previziunilor guvernului.

Biroul Politic al P. C. Francez 
cheamă, cu acest prilej, organizații
le, pe deputății și consilierii muni
cipali comuniști, să ia inițiativa 
unor mișcări de protest popular 
împotriva scumpirii nivelului de 
trai, pentru unirea tuturor forțelor 
muncitorești și democratice din 
Franța.

convocarea unei conferințe de secu
ritate europeană și că desfășurarea 
ei grabnică cu participarea egală in 
drepturi a tuturor statelor interesate, 
corespunde intereselor păcii și secu
rității.

0 delegație a R. P. Chi- 
H6Z6 3 sos*t într-o vizită la San
tiago de Chile, unde urmează să exa
mineze probleme ale colaborării bila
terale în domeniul telecomunicațiilor, 
informează agenția China Nouă.

Conferința O.P.E.C. Nigeria
a fost admisă ca cel de-al 11-lea 
membru al Organizației țărilor expor
tatoare de petrol, se menționează ;n 
rezoluțiile adoptate în cadrul ultimei 
conferințe a organizației, rezoluții 
care, conform statutului, sint date 
publicității și devin aplicabile la o 
lună după încheierea lucrărilor. Pe 
de altă parte. Organizația țărilor ex
portatoare de petrol a cerut membri
lor săi să adopte de urgență măsurile 
necesare in vederea punerii în apli
care a principiului conform căruia 
statele producătoare trebuie să parti
cipe la concesiunile petroliere actuale.

Parlamentul libanez • «- 
tlficat acordul încheiat de guvern cu 
compania petrolieră Tapline, privind 
sporirea cu circa două milioane de 
lire sterline a redevențelor anuale pe 
care societatea respectivă le plătește 
Libanului. Luînd cuvîntul în cadrul 
dezbaterilor, premierul Saeb a anun
țat că țara sa a ajuns la o înțelegere 
asupra sporirii^ redevențelor și cu 
Irak Petroleum Company (I.P.C.) și 
că un acord in această privință ur
mează să fie semnat în viitorul apro
piat.

Camera Deputaților din 
Venezuela * aProbat in prin,a 
lectură proiectul de lege privind na
ționalizarea zăcămintelor de gaze na
turale ale țării. Documentul a obți
nut, în urmă cu o săptămînă, și 
aprobarea Senatului.

Guvernul regional al Si- 
Cilici, prezidat de Maio Fasino, 
a hotărit joi să demisioneze. Această 
criză guvernamentală locală, care 
este o urmare a pierderilor de vo
turi înregistrate de democrat-creștini 
cu prilejul alegerilor regionale de la 
13 iunie, a fost provocată de demi
sia a doi reprezentanți ai acestui 
partid, care intîmpină in ultimul timp 
tot mai multe dificultăți în ce pri
vește menținerea actualei coaliții de 
centru-stinga în Sicilia.

Delegația indiană, condusS
de ministrul de externe, Swaran 
Singh, care întreprinde o vizită Ia 
Djakarta, a avut convorbiri cu șeful 
diplomației indoneziene, Adam Ma
lik. Au fost examinate probleme pri
vind relațiile dintre India și Indone
zia, precum și diverse aspecte ale si
tuației internaționale, relatează agen
ția de presă Antara.
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