
PROLETARI DÎN TOATE ȚĂRILE, UNITI-VÂ!

% 8 ■ 111 I»- B iraMfl || H H O I U| ^OiF■ ■ h w n ws t^ȚWj
<s=^> ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

Anul XXXVIII Nr. 7826 Duminică 15 septembrie 1968 6 PAGINI — 30 BANI

ÎN ZIARUL DE AZI:

© Literatura filozofică formativă ® în acțiunea de organizare 

științifică a producției și a muncii: începutul a fost bun; de C© 
acum „momentele de relaxare7' ? ® Respectarea 
strictă a democrației cooperatiste - condiție a dez
voltării gospodăriei obștești ® O amplă și fructuoasă 
dezbatere privind sarcinile școlii și ale slujitorilor ei 
în noul an de învățămînt

Salutul CoMtetului Central 
al Partidului Comunist Român, 

Consiliului de Stat și Consiliului 
de Miniștri ale Republidi 

Sodaliste România adresat 
cadrelor didactice și elevilor 

cu prilejul deschiderii 
noului an școlar

Acționează
->

proprietății

CENTENARUL FILARMONICII

teGEORGE ENESCU"

Stimați tovarăși învățători și profesori.Dragi elevi,Comitetul Central al Partidului Comunist Român, Consiliul de Stat și Consiliul de Miniștri ale Republicii Socialiste România vă adresează un călduros salut cu prilejul deschiderii noului an de învățămînt — eveniment însemnat în viața cadrelor didactice și a elevilor, a tuturor celor care prin nobila lor strădanie aduc o contribuție valoroasă la progresul continuu al școlii. împreună cu dumneavoastră, iau parte cu bucurie la acest început sărbătoresc de an școlar părinții copiilor, întregul popor.Pe tot cuprinsul țării, școlile își deschid porțile într-o perioadă de puternic avînt constructiv, de intensificare a eforturilor poporului nostru pentru înfăptuirea programului istoric elaborat de Congresul al IX-lea și de Conferința Națională a partidului, de adeziune și sprijin unanim din partea tuturor cetățenilor patriei, fără deosebire de naționalitate, față de politica marxist-Ieninistă. a partidului și statului, politică ce corespunde pe deplin intereselor majore ale națiunii noastre, cauzei socialismului și păcii.Prezentă permanent în decursul veacurilor în lupta poporului român pentru libertate, dreptate și progres social, școala, continuatoare demnă a tradițiilor înaintate > ale culturii și științei din țara noastră, cunoaște în a- nii construcției socialiste o dezvoltare fără precedent.Gratuitatea completă a învățămîntului de toate gradele, cuprinderea în școli a aproape 4 milioane de tineri, creșterea continuă a numărului de cadre didactice, asigurarea învățămîntului în limba maternă pentru copiii aparținînd naționalităților conlocuitoare, crearea celor mai bune condiții pentru ca toți copiii țării să-și formeze o cultură bogată și profundă, să-și însușească știința și tehnica cea mai înaintată, reprezintă realizări însemnate ale societății noastre socialiste.în toți acești ani, de adînci prefaceri, învățătorii și profesorii, cel mai numeros detașament al intelectualității noastre, s-au aflat alături de partid, de conducerea sa, au participat cu devotament la marile acțiuni social-politice. Prin munca lor plină de dăruire ei au contribuit la formarea multor generații de tineri care participă cu abnegație și pasiune, împreună cu întregul popor, la edificarea socialistă a țării.Cu acest an școlar se deschide o nouă etapă în istoria învățămîntului românesc, determinată de înfăptuirea prevederilor înscrise în directivele Comitetului Central al partidului și în legea învățămîntului, documente programatice de mare însemnătate, care stabilesc direcțiile de dezvoltare ale școlii de toate gradele pentru o perspectivă îndelungată, căile pentru perfecționarea și modernizarea întregului nostru învățămînt, astfel ca el să poată răspunde, în tot mai mare măsură, nevoilor societății noastre socialiste.Prelungirea duratei învățămîntului obligatoriu la 10 ani, extinderea și diversificarea învățămîntului liceal, îmbunătățirea profilului învățămîntului profesional și tehnic, modernizarea planurilor, programelor și manualelor școlare, perfecționarea metodelor de predare, lărgirea continuă a bazei materiale, crearea unor condiții tot mai bune de muncă și viață corpului didactic, constituie obiective și sarcini de o importanță deosebită, a căror realizare va situa România socialistă printre țările cele mai înaintate din punct de vedere al dezvoltării învățămîntului și culturii.Ne exprimăm convingerea că învățătorii și profesorii, prin munca și hărnicia lor, vor transpune în viață aceste măsuri, vor depune întreaga lor pricepere și

energie, vor acționa cu șl mai multă pasiune pentru propășirea școlii românești, pentru înflorirea patriei noastre socialiste.Vă revine dumneavoastră, slujitori ai școlii, înalta îndatorire patriotică de a pregăti temeinic tineretul țării, de a-1 îndruma să-și însușească comorile culturii, științei și tehnicii, tot ceea ce gîndirea umană a făurit mai de preț în decursul veacurilor, pentru a-și putea valorifica pe deplin talentul și capacitățile, pentru ca în orice loc de muncă să-și poată aduce contribuția activă la mersul înainte al societății noastre. Ca făuritori dintotdeauna ai valorilor și virtuților umane, aveți misiunea de onoare de a educa elevii în concepția | marxist-Ieninistă despre natură și societate, de a sădi în conștiința tineretului școlar dragostea fierbinte față de patrie și partid, față de trecutul glorios de luptă al poporului român pentru libertate și independență națională, pentru progres social, mândria pentru tot ceea ce se înfăptuiește prin efortul comun al oamenilor muncii — români, maghiari, germani și de alte naționalități -r. uniți sub. steagul..jl.a..luptă al. partidului, comunist. Educînd tineretul în spirit internaționalist, cul- tivînd ideile pe care țara noastră le promovează în relațiile sale cu alte țări, școala are datoria să dezvolte la elevi sentimente de prietenie și respect față de popoarele țărilor socialiste, față de celelalte popoare ale lumii, formîpdu-i ca militanți neobosiți pentru cauza progresului și păcii.Elevi și eleve, sub îndrumarea dascălilor voștri aveți datoria să învățați cu sîrguință, să folosiți din plin anii H atît de frumoși și rodnici ai copilăriei și adolescenței, H anii plămădirii personalității, pentru a vă îmbogăți ne- | încetat cunoștințele. Studiați cu pasiune, dovediți prin H întreaga voastră activitate, printr-o muncă perseve- | rentă și sistematică, că sînteți demni de încrederea și H solicitudinea cu care sînteți înconjurați de partid și | popor, că sînteți hotărîți să vă îndepliniți cu cinste sar- | cinile de'înaltă răspundere ce vă vor reveni în viitor, | Ca schimb de nădejde al înaintașilor, veți avea misiu- | nea patriotică de a face ca România să devină tot mai bogată, mai puternică și înfloritoare, să se înalțe cu demnitate, liberă și independentă, între națiunile lumii înain- tînd victorios pe drumul socialismului și comunismului.Organizațiile de pionieri și U.T.C. sînt chemate să se manifeste ca factori activi și dinamici ai educării tineretului școlar, să sprijine eforturile școlii, ale cadrelor didactice pentru ridicarea nivelului de pregătire al tuturor elevilor.Organizațiile de partid din școli au datoria să pună în centrul activității lor îmbunătățirea continuă a procesului instructiv-educativ, a conținutului său ideologic, ridicarea nivelului de pregătire a elevilor, dezvoltarea deprinderilor practice ale acestora, să sprijine conlucrarea dintre școală și familie, să ajute conducerile școlilor și organizațiile de copii și tineret în crearea unui climat de exigență și înaltă responsabilitate în fiecare colectiv, să promoveze spiritul novator, înaintat în întreaga activitate pe care școala o desfășoară.In pragul acestui nou an școlar, Comitetul Central al Partidului Comunist Român, Consiliul de Stat și guvernul Republicii Socialiste România urează tuturor educatoarelor, învățătorilor și profesorilor din grădinițe, școli generale, licee, școli profesionale și tehnice noi și însemnate succese în activitatea de mare răspundere pe care o desfășoară, iar elevilor spor la învățătură pentru a deveni demni cetățeni ai țării noastre, activi participant la grandioasa operă de edificare socialistă a patriei. I

în prima jumătate a anului, organele de control financiar din sistemul Ministerului Industriei Alimentare. precum și cele din industria ușoară au depistat diferite pagube în avutul obștesc, o mare parte din ele reprezentînd lipsuri în gestiune. Concomitent, atît în unitățile industriei alimentare, cît și ale industriei ușoare, plusurile din gestiunile de valori materiale s-au ridicat și ele la valori importante. Este aceasta o situație paradoxală, imposibil de explicat ? De la bun . început se poate spune că pagubele și lipsurile în gestiune au fost sancționate, oglindind nereguli în gospodărirea avuției poporului. . Condamnabile și reprobabile sînt însă și „plusurile" — și aceasta pentru că ele constituie o dovadă a dezordinii în evidența gestionară, premisă a apariției pagubelor, a altor acte nepermise de legislația penală. Nu de puține ori, aceste „plusuri" reprezintă acel cadru propice tendinței de a băga țnîna în buzunarul statului, de a știrbi avuția noastră socialistă.După cum spuneam, aceste acte dăunătoare au fost descoperite de organele de control financiar din sistemul celor două ministere. Ele s-au produs în unele întreprinderi și unități subordonate, în parte, unei* fiind depistate, prin controale, chiar de organele de revizie interne. A fost nevoie, însă și de intervenția unor organe superioare, fiindcă cele din întreprinderile și unitățile respective. conducerile lor nu au fost capabile să vegheze la integritatea patrimoniului încredințat spre administrare. Controlul financiar intern nu Și-a făcut datoria în mod perseverent, a tolerat daunele. Si aceasta, cu toate că — așa cum ne spunea tov. Aurel Badea, controlor- revizor general adjunct în Ministerul Finanțelor: „scopul major al activității de control financiar intern este de a sprijini întreprinderile și unitățile economice în apărarea a- vutului obștesc. Cu cît această importantă pîrghie este mai bine utilizată, cu atît volumul pagubelor, al lipsurilor în gestiune, este mai scăzut"...De ce unele organe din sectorul C.F.I, și revizia de gestiuni nu-și îndeplinesc cu rigurozitate sarcinile ce le revin ? Mai întîi. pentru că în acest domeniu mai lucrează unele elemente superficiale, nepregătite, incapabile să înțeleagă necesitatea și oportunitatea verificărilor, să depisteze neajunsurile, să militeze în favoarea recuperării daunelor materiale și bănești. Lucrează aici unii oameni care nu înțeleg, sau — în cazul că sînt necinstiți nu vor 
să înțeleagă — că rolul lor în societate, în întreprinderi este de a apăra cu toată fermitatea avutul obștesc, de a nu permite nici cea mai mică încercare de sustragere a unor valori materiale și bănești.Intervine, însă, și o a doua cauză, și anume nerealizarea, la termenele stabilite, conform planului, a verificării unităților, subunităților și gestiunilor. Bunăoară, în primul semestru, nu s-a realizat — pe întreaga economie națională — decît circa 42 la sută din sarcina anuală obligatorie

de control. Prima consecință este clară : afectarea unui fond de timp mai redus pentru verificările din semestrul II, întrucît se va recupera și restanța consemnată la sfîrșitul primului semestru. în acest fel, există pericolul neaprofundării unor verificări și controale, ceea ce nu asigură pătrunderea analizelor în miezul sectoarelor și gestiunilor. în al doilea rînd s-ar putea ca, pînă la sfîrșitul anului, să nu se realizeze integral verificările planificate.S-a ajuns la această situație din mai multe motive. Efectiv, în unele întreprinderi ți organizații economice există numeroase posturi vacante în organele de control. De pildă, așa stau lucrurile la 31 direcții de industrie locală și 24 direcții de gospodărie comunală din cadrul consiliilor populare județene unde nomenclatoarele specifice prevăd asemenea posturi, dar ele nu sînt ocupate întrucît, în unele cazuri, chiar s-a renunțat la controlul financiar

O sută de ani în 
viața unei instituții ar
tistice nu reprezintă 
numai un prilej de 
nostalgice aduceri a- 
minte ! Cifra este în
tr-adevăr impunătoa
re și nu poți să o rostești cu inima rece, 
detașat de orice con
siderente sentimentale, 
mai ales cînd în ulti
mele două decenii ai 
fost unul din aceia 
care — din stal — i-ai 
însoțit drumul spre 
vîrsta centenară. Dar 
amintirile sînt biruite 
cu acest prilej de me
ditațiile ce se impun 
deopotrivă istoricului 
culturii și iubitorului 
de muzică. Vechimea 
unei instituții de artă 
nu spune mult dacă 
apariția ei nu se în
scrie într-o perspec
tivă asupra culturii și 
nu marchează o direc
ție spirituală în viața 
unui popor. Or, Filar
monica reprezintă una 
din componentele ace
lui gînd îndrăzneț și 
cuprinzător pe care 
epoca lui Alexandru 
Ioan Cuza și a lumina- 
ților săi sfetnici, cum 
au fost un Mihail Ko- 
gălniceanu sau Dimi- 
trie Bolintineanu, l-au 
înfăptuit său cel puțin 
l-au trasat în liniile

din lectură de parcă aș fi avut înaintea 
ochilor cel mai pasio
nant roman! Și era 
într-adevăr emoțio-

lui directoare. O dată 
cu toate reformele so
ciale, epoca lui Ale
xandru Ioan Cuza a 
adus și o altă perspec
tivă asupra instrucției nant să desprinzi din 
publice (de la învăță
mîntul obligatoriu de 
patru ani pînă la uni
versitatea și conserva
toarele de artă), a a- 
șezat temelii noi vieții 
și activității spirituale. 
In acest context apa
riția filarmonicii ca 
instituție în chiar e- 
poca fundării așeză
mintelor culturii
noastre moderne do
vedește că muzica nu 
avea în perspectiva 
românească un loc pe
riferic sau de diver
tisment. Dimpotrivă, 
muzica — așa cum 
din vechime moșteni
sem această credință 
— era un element de
finitoriu al spiritului 
național. Și dacă a- cesta a fost punctul 
de pornire, cei o sută 
de ani cîți au trecut 
de atunci au demon
strat că într-adevăr 
filarmonica nu s-a 
dezis de nobila inten
ție ce i-a prezidat în
ceputurile. Am recitit 
în aceste zile progra
mele celor o sută de 
ani și ore întregi nu 
ni-am putut smulge

numele de autori și opere acea aspirație 
românească spre culmi 
îndrăznețe, spre tot 
ceea ce este monu
ment al perfecțiunii, 
al frumosului, al spi
ritului omenesc cris
talizat în formulele 
cele mai alese. Ce do
rință superbă de a 
tălmăci capodoperele 
geniului omenesc, ce 
tenace dăruire pentru 
a restitui în viziunea 
noastră culmile inspirației ! Și ce puține concesii făcute chiar 
în acele trei sferturi 
de veac în care filar
monica era bintuită de 
dificultăți materiale 
uneori alarmante. Și 
totuși de la entuziastul 
Wachmann, • la stărui
torul Dinicu pînă la 
autoritarul și energi
cul George Geor
gescu se poate vorbi 
de o linie directoare 
care a guvernat — mai 
presus de temperamen-

Valeriu RAPEANU
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ADEZIUNE DEPLINA

Ca și întregul nostru popor, slujitorii școlii își exprimă adeziu
nea unanimă și încrederea nețărmurită față de politica internă și ex
ternă a partidului și guvernului, călăuzită de grija față de destinele 
patriei și poporului nostru, de dorința de a promova și dezvolta prie
tenia și colaborarea cu toate țările socialiste, cu toate partidele fră
țești, în interesul păcii și progresului social.în telegrama cadrelor didactice din sectorul 6 al municipiului București, se arată: „în aceste momente de puternic avînt în opera măreață de desăvîrșire a construcției socialiste, de progres și prosperitate, cînd învățămîntul românesc cunoaște o dezvoltare neîntîlnită în istorie, ală-

ărăganui în campanie...
Abia am ieșit din Bucu

rești în cîmpia largă a su
dului și toamna ne întîmpi- 
nă, ca întotdeauna în anii 
din urmă, cu fot ce are ea 
mai reprezentativ. Combine 
rînduite în linie sau concen
trate în pilcuri străbat lanuri
le de porumb, în timp ce 
autocamioanele mișună prin 
strimtele drumuri de păminf 
crud, cărînd la baze recolta. 
Tractoare cu una și două re
morci merg de-a curmezișul, 
să scurteze drumul. întinsele 
lanuri de floarea-soarelui și-au 
lăsat păiăriile în buncherele 
combinelor și acum arată ca 
rariștea. Din loc în loc, în 
marginea așezărilor, se văd 
stații de curățare mecanică a 
șfiuleților de porumb și benzi 
transportoare în plină activi
tate. Sfîrniți de zarva motoa
relor, iepurii fac salturi spec
taculoase, în chiotele oame
nilor.

Bărăganul e în campanie...
Și-a scos, din șoproane și 

remize, toa*e mașinile să 
siringă repede ți fără pier

deri, rodul muncii de o vară. 
Privind această masivă con
centrare a elementelor me
canizării, ai dinainte o imagi
ne sugestivă a contribuției 
industriei noastre la înzestra
rea tehnică a agriculturii.

De cîteva zile, în decorul 
Bărăganului a apărut un ele
ment nou, distinctiv, cu largi 
semnificații sociale și etice, 
în stații și gări au coborît 
mari detașamente de tineri 
cu matricola pe braț, veniți 
să ajute la strînsul recoltei. 
Sînt elevi ai liceelor. Tine
rețea noastră. Sînt tinerii pe 
care îi vrem — și-i educăm 
astfel — harnici, dinamici, 
conșfienți de rolul lor în pro
gresul continuu al țării.

■ Au trecut abia cîteva zile 
de cînd tineretul patriei își 
reafirma, în prezența condu
cătorilor de partid și de stat, 
angajamentul de a continua 
tradițiile valoroase ale mun
cii volunfar-patriofice — și 
iată dovada seriozității a- 
cestui angajament. Tineretul 
școlar s-a mobilizat într-un

timp atît de scurt, încît vitali
tatea și dinamismul acțiunii 
sale ne încălzesc inima și ne 
confirmă încrederea în ur
mași. în acest context, cînd 
întreaga țară își exprimă a- 
deziunea totală față de poli
tica internă și externă a parti
dului nostru, cînd sporesc 
eforturile generale în mun
că, prezența miilor de elevi 
la strînsul recoltei capătă o 
vădită semnificație politică și 
socială.

Au renunțat, fără ezitare, 
la zile de vacanță ; și-au luat 
treninguri, haine de lucru, 
rucsacuri și valize — și au 
alergat să dea ajutor satului la 
strîngerea recoliei. O acțiune 
cu adevărat de masă. în lunile 
septembrie — octombrie 
66 000 elevi și studenți vor 
lucra în întreprinderile agri
cole de stat la strînsul po
rumbului, viei și grădinilor de 
legume și zarzavaturi. Șai
zeci și șase de mii I — o 
adevărată forță de muncă ofe
rită de școală. La 1 octom
brie, cînd elevii se vor fi

întors în licee să-și reia locul 
în bănci, din trenuri vor co
borî, în aceleași așezări ru
rale, tovarășii lor mai mari, 
studenții, continuînd munca la 
cîmp.

Oamenii i-au primit cu căl
dură, mișcați de dăruirea lor. 
Și cîmpul a întinerit... l-am 
văzut întrecîndu-se în muncă ; 
i-am văzut cărînd coșurile cu 
porumb, încărcînd autoca
mioanele cu legume și zar
zavaturi, într-o atmosferă de 
veselie tonifiantă. Așa sînt co
piii noștri I

...Lingă clădirile întreprin
derii agricole de stat „Piscico
la" Călărași se întind adevăra
te obcine cu porumb recoltat 
din fostul Iezer al Călărașului. 
Sute de oameni curăță știule- 
ții, convoaie de mașini cară 
fără încetare. înfr-o parte lu
crează personalul întreprinde
rii — în altă parte elevii, or
ganizați pe grupe. O grupă

Ștefan ZIDĂRIȚA
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turi de toți oamenii muncii din țara noastră ne exprimăm în unanimitate deplina adeziune la politica internă și externă profund științifică și înțeleaptă a partidului și statului nostru, care promovează cu consecvență principiile independenței, suveranității, neamestecului în treburile interne, respectului reciproc, întărirea pe această bază a unității țărilor socialiste, a niște.Profund convinși de răspundere cu Central al Partidului Comunist Român conduce destinele țării, asigurăm conducerea partidului nostru, pe dumneavoastră personal, scumpe tovarășe secretar general, de întreg devotamentul, de puterea de dăruire și de spiritul de sacrificiu de care sîntem capabili în munca noastră frumoasă de educare a tinerelor vlăstare ale patriei noastre dragi.Cu aceste gînduri și cu aceste sentimente pășim în noul an școlar, pu- nînd în practică importantele hotă- rîri ale partidului și statului nostru".„Cadrele didactice din municipiul Cluj, educatoare, învățători și profesori, întrunite cu prilejul consfătuirii cadrelor didactice — se spune într-o altă telegramă — își unesc glasurile lor cu cele ale întregului nostru popor spre a-și exprima totala lor a- deziune față de politica internă și externă a partidului și statului nostru, politică profund pătrunsă de înalte idei umaniste, de generosul spirit al internaționalismului socialist, de înalta responsabilitate față de unitatea țărilor socialiste, față de viitorul omenirii.Noi, dascălii din vechiul centru de învățămînt și cultură de pe valea Someșului — români, maghiari, germani — sîntem alături trup și suflet de politica partidului și statului nostru. Ca cetățeni cărora ne este încredințată instruirea și educația tinerelor generații, vă asigurăm că ne vom îndeplini cu cinste această îndatorire.Ne este încă vie în minte vizita pe care dumneavoastră, iubite tovarășe

partidelor comu-de înaltul spirit care Comitetul

Ceaușescu, împreună cu alți conducători de partid și de stat ați făcut-a la Cluj. Cuvintele dumneavoastră de caldă apreciere la adresa intelectualității și a cadrelor didactice, îndrumările pe care ni le-ați dat ne însuflețesc în munca , noastră de educatori. Fiți sigur că vom depune tot efortul de care sîntem capabili pentru a instrui și educa tineretul școlar în așa fel incit să ducă mai departe făclia comunismului, a libertății și independenței patriei noastre".In numele celor peste 4 000 de educatori din județul Olt, s-a adoptat, de asemenea, o telegramă în care sa spune : „Vă transmitem, dumneavoastră, scumpi conducători ai poporului nostru, sentimentele noastre de mulțumire fierbinte, de recunoștință și dragoste nemărginită pentru înalta responsabilitate și grija deosebită cu care slujiți aspirațiile națiunii noastre socialiste pe drumul bunăstării materiale și spirituale.Admirăm, prețuim și susținem cu toată puterea ființei noastre principiile nobile ale politicii interne și externe a partidului și statului nostru și ne vom îndeplini cu cinste îndatoririle de onoare ce ne revin pentru a propaga în rîndurile tineretului aceste principii cu un profund caracter patriotic, internaționalist și umanitarist, menite să asigure un climat de muncă rodnică, de dezvoltare și întărire continuă a patriei noastre scumpe, România socialistă".în telegrama învățătorilor, educatoarelor și profesorilor din municipiul Sibiu se relevă : „Ne manifestăm deplina adeziune față de politica internă și externă a partidului și statului nostru, menită să contribuie la dezvoltarea impetuoasă a economiei, științei și culturii noastre socialiste, la ridicarea continuă a nivelului de trai al maselor, la apărarea cu fermitate a cuceririlor revoluționare ale poporului, la întărirea prieteniei și colaborării cu țările socialiste frățești. Vă asigurăm, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu •— se arată în telegramă — de întregul nostru atașament. Fiți sigur că noi toți deopotrivă, români, germani, maghiari și tinerii pe care îi educăm, alături de întregul nostru popor. vom face zid puternic în jurul conducerii noastre de partid și de
(Continuare în pag. a IV-a)
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Cum se

LITERATURA FILOZOFICA
FORMATIVA

Realitate și perspective
pierde 

un milion
La întreprinderile de mecani

zare a agrictdturii de pe raza ju- 
defului Teleorman s-au găsit uti
laje, care stau nefolosite, în va
loare de 6 667 OOO lei. Interesîn- 
du-ne de ce sînt lăsate să rugi
nească, ni s-a răspuns:

— Noi nu avem nici o vină. 
Am raportat forului tutelar să le 
redistribute.

— Și?
— Și după ce că ne ocupă spa

țiu, mai plătim și amortismente. 
De pildă, anul ăsta sîntem plani
ficați cu 1 008 OOO lei.

— Amortismente ? Și de unde 
scoateți dv. milionul ăsta ? Aveți 
vreun pom în care cresc milioa
ne ? Dacă aveți, dați-ne și nouă 
un puiet.

— Milionul îl „topim" în pre
țul de cost...

Săracul preț de cost, cum le în
ghite el pe toate, cum crește.

Cum să nu crească cinci forul 
tutelar bagă în el „drojdie de 
bere" I

Opinie de 
cumpărător

Un aliment foarte cerut pe 
piață e pateul de ficat. E căutat 
dar nu e găsit. L-am rugat pe 
directorul întreprinderii comer
țului cu ridicata din București să 
ne dea, dacă nu pate, măcar niș
te explicații.

— Explicații avem destule.
— S-auzim.
— Noi avem contract cu I.I.S. 

„Avîntul" București. Pentru tri
mestrul Ill ei trebuiau să ne livre
ze 108 tone... Pînă în prezent 
ne-au trimis doar 23 de tone.

— Nu s-a sfîrșit trimestrul, 
poate că...

— Poate că pățim ca în trimes
trul trecut. Am avut contract 
pentru 100 de tone și n-a trimis 
nimic.

— De ce nu vă aprovizionați 
de la Mediaș, că și acolo e o fa
brică ?

— Ar fi bine. Am fi salvați. 
Dar chestia asta trebuie discuta
tă la nivel de minister. De-acolo 
ni se dau repartiții.

Deocamdată noi am discutat 
la nivel de opinie de cumpără
tori.

„Sîntem noi, 
găinile"

Locatarii imobilului nr. 188 de 
pe Șoseaua Colentina au auzit 
într-o noapte gălăgie la cotețul 
găinilor. Au strigat:

— Cine-i acolo ?
Nimic.
— Care ești acolo ?
— Sîntem noi, găinile.
Fericiți că necuvîntătoarele lor 

au prins glas, au baricadat cote
țul. A doua zi, dimineața, în 
prezența unui milițian, au găsit 
în loc de găini, un „găinar". Pe 
Petre Cojocaru. A fost condamnat 
la 4 ani.

— Cine l-a pus să vorbească 
in locul găinilor P

Un oficiu 
juridic 

particularLa redacție s-a prezentat cu un memoriu tov. Constantin Ia- cob din Galați. Și ne-a întrebat dacă d-lui are dreptul să-și deschidă un oficiu juridic.— Vă este chiar atît de necesar ?— De vreo 10 ani nu pot ieși dintr-o încurcătură.Iată care este încurcătura. D-lui a încheiat în anul 1952 un contract cu Combinatul siderurgic Galați pentru școlarizarea fiului său Eugen Iacob. In 1955 băiatul a absolvit școala, învățînd meseria de frezor-rabotor. Combinatul neavînd la acea dată astfel de atelier, l-a repartizat la Șantierul naval, ca apoi, răzgîn- dindu-se, să trimită adresa nr. 35 587 prin care anulează repartiția și-l repartizează pe Eugen la I.C.M.S. Galați. Copilul s-a dus acolo și și-a văzut de treabă. Tatăl său însă a fost acționat în judecată de Șantierul naval și o- bligat să plătească cheltuielile de școlarizare. în 1966, prin hotărî- rea nr. 2952 a tribunalului i se dă lui Constantin Iacob cîștig de cauză. A crezut că a scăpat. S.N.G.-ul însă a făcut recurs și omul, nevinovat, de atunci este purtat pe drumuri și mai ales i se opresc lunar cîte 375 lei.Neștiind ce îndrumare să-i dăm, rugăm oficiile juridice ale întreprinderilor notate mai sus să ne scoată din încurcătură. Se poate ca un particular să-și înființeze un oficiu juridic ? Dacă nu, să ne spună cum poate scăpa omul de beleaua asta. în așteptarea răspunsului, le urăm numai bine.
Rubricâ redactată de :

Ajuns la vîrsta marilor întrebări 
ale vieții, tînărul — entitate socială 
dinamică, polivalentă — este stăpî- 
nit de o nestăvilită și legitimă dorință 
și voință de cunoaștere. Contactul 
~~~ cu complexitatea mecanis- 

sociâl, în care se des- 
cu marile întrebări ale 

îl conduce inevitabil la

sau 
mului 
coperă, 
vieții, 
întrebări de ordin filozofic. „De unde venim — cine sîntem — încotro mergem ?“ — inscripția. în limba tahi- 
tiană, de pe un cunoscut tablou al 
lui Gauguin, concentrează, în esen
ța ei, această veșnică și adine ome
nească necesitate de a ști, cu atît 
mai viu resimțită de tineri.

Conștienți fiind că de răspunsul 
adecvat, satisfăcător la asemenea în
trebări depinde opțiunea, decizia tî- 
nărului spre un anumit mod de 
comportare în viață și, în ultimă 
instanță, realizarea sa ca om, ne pu
nem — la rîndul nostru — întreba
rea : găsește tînărul cititor cărți de 
filozofie pe specificul vîrstei sale, • 
care să-i satisfacă această sete de 
cunoaștere ?

0 cenușăreasă
a cercetării filozofice?

Nicolae TUDOR
Gheorghe POPESCU 

eu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

Din discuțiile purtate cu autori și editori ai cârtii de filozofie, precum și cu tineri cititori ca și din însăși ducției editoriale din decenii, se desprinde acest răstimp a apărut lativ însemnat de lucrări care expun și propagă concepția științifică despre natură și societate — filozofia materialist dialectică. La loc de frunte se înscrie editarea, în tiraje de masă. a operelor complete ale clasicilor mar- xism-leninismului, traducerea unora dintre cele mai reprezentative opere ale creației filozofice universale, e- laborarea unor lucrări și studii originale care tratează probleme filozofice și metodologice ale științelor naturii și științelor sociale (multe din acestea apărute în colecțiile : „Materialismul dialectic și științele moderne", „Teorie și metodă în științele sociale"), precum și probleme teoretice ale revoluției și construcției socialiste în România, materialism istoric etc.Toate aceste lucrări dau posibilitatea unei solide educări filozofice marxiste, a însușirii unei viziuni științifice asupra lumii, a înțelegerii caracterului unitar al acesteia, sub toate formele ei de existență, a cunoașterii legilor obiective care guvernează dezvoltarea în natură. în societate și în gîndire. Ele sînt în a- celași timp instrumente ale formării unei metode științifice de cunoaștere, înarmează cu criterii gure în analiza și interpretarea nomenelor realității, ale vieții ciale.Constituind armătura filozofică - omului matur, răspund în același timp lucrările de filozofie editate și unor întrebări, preocupări specifice tineretului ? Numeroși tineri — elevi, studenți, cercetători în domeniul științelor sociale, activiști de partid, de stat și U.T.C., cadre didactice din învățămîntul de cultură generală și superior, cu care am stat de vorbă, au subliniat insatisfacția lor față de volumul, conținutul, forma de expresie a pentru tineret.în ultimele două spunea conf. univ. au fost elaborate un mare număr de lucrări care tratează probleme ale socialismului științific, ale teoriei și practicii construcției socialiste. Ele formează o bază solidă pentru bună văm tar nu în totalitatea blematica umană. Este îndeobște cunoscut că tineretul este puternic preocupat de această problematică. El se întreabă ce este omul, ce este viata, ce este moartea, care e menirea omului în societate și ce sens are existenta sa. ce destin are omul în socialism, care sînt raporturile dintre individ și societate, în sensul responsabilității lui sociale, care este esența, baza filozofică a patriotismului, a internaționalismului socialist, ce este fericirea, ce este virtutea etc. Se știe cu cită insistentă se urmărea. în perioada interbelică, apariția unor cărți cu asemenea subiecte, dar o bună parte din acestea — acelea scrise de pe pozițiile claselor exploatatoare — dădeau răspunsuri false, uneori chiar otrăvite, tau să se folosească de de cunoaștere a tineretului tru a-i inocula idei retrograde, umane. în condițiile cînd în noastră a învins socialismul, este dominantă o ideologie care prin însăși esența ei îndeamnă la o abordare consecventă a problematicii o- mului și permite tratarea ei în spiritul celui mai profund umanism, lucrările pe aceste teme sînt însă puține șl rare. Fapt este că o lungă perioadă scrierile care să abordeze problematica umană au fost șterse parcă cu buretele din preocupările cercetătorilor noștri în domeniul filozofiei și. implicit, din planurile editurilor, ca și cînd noile generații de tineri nu ar fi la fel ca toate generațiile anterioare — și viitoare — care și-au pus asemenea întrebări si au primit — sau vor primi — răspunsulîn lumea capitalistă în fața unor probleme și negăsind soluții la bări care-i frămîntă, tiuni de protest deseori bizare — remarca Mircea Curteanu, student în anul IV al facultății de istorie a Universității București; slaba lor armătură filozofică face ca ei să constituie un teren crud pe care se pot grefa cu ușurință, bineînțeles în cadrul relațiilor sociale respective și sub imperiul lor determinant, viziuni sau interpretări false asupra realității, concepții anarhice, sentimente de alienare, de deznădejde sau scepticism total. Ura împotriva fățărniciei amestecată cu insolenta la adresa moravurilor general recu- dreptatea- a- fe-

ai acesteia, analiza pro- ultimele două faptul că în un volum re-

manuale dedialectic și materialism

pregătire însă că domeniul

si- fe- so-
a

cărții filozoficedecenii — neIon Aluaș —
oObser- defici- desigurpolitică.a rămas filozofiei, sa ci mai ales pro

cău- setea pen- anti- țara cînd

epocii lor. tinerii, aflați sociale grave, acutele între- recurg la ac-

aspirația spre cu apatia, căutarea subminată de un dorința de nega- iată
noscute, împletită devărului dine scepticism, ricire devenită utopie prin rea muncii și a efortului ■ doar citeva din problemele psihoso-

lui Bemat Andrei

neînfricat
Luptător comunist

Anchetă în rîndul unor autori, editori
și tineri cititori ai cărții de filozofie

ciale contradictorii ce caracterizează conduita „capellonilor", voșilor", „beatnicilor" sau pieși-lor“.Desigur, la noi nu pentru apariția unor nifestări. Aceasta însă că tinerii noștri trebări proprii acestei vîrste. Fenomen social natural, am spune, fiecare generație de tineri urmează. în evoluția sa către maturitate, mereu alte trepte către cunoașterea vieții. Este pe deplin legitim, pe de-a-ntregul motivat psihologic și social, faptul că fiecare tînăr de la noi vrea să știe mai mult despre om decît adevărul, îndeobște cunoscut, că omul este o ființă prin excelență socială. El simte nevoia de a adînci acest adevăr, de a găsi răspuns la asemenea întrebări profund umane : care sînt raporturile dintre individ și societate în condițiile socialismului, cum trebuie ele clădite pentru a se asigura dezvoltarea plenară a personalității umane etc.Un deziderat formulat de mai mulți dintre interlocutorii noștri la adresa cărții filozofice pentru tineret a fost ca aceasta să răspundă nu numai marilor probleme ale existenței și cunoașterii, dar șl întrebări pe care tinerii și în viața de zi cu zi.Este cu totul nejustificată meritată neîncrederea cu care încă privită la noi praxiologia — știința acțiunii — ne spunea Adrian Rădulescu, cercetător la Institutul de filozofie al Academiei. Faptul că unii tineri își pierd vremea bătînd bulevardele, ori făcînd din șuetele în jurul unei cafele un fel de Meccă a unor facile idealuri, nu se datorește oare și absenței lor intelectual a te de praxiologie să-i învețe cum să-și organizeze rațional munca, odihna, timpul liber, să-i facă conștienți că anticul „cârpe diern" (profită de fiecare zi) poate fi modernizat în modalități infinit mai umane, mai eficiente pentru societate și pentru sine ?Neîndoielnic că, înfățișînd imaginea pe care și-a făurit-o despre om conștiința filozofică contemporană, în special cea marxistă, învin- gînd neîncrederea și rezerva, prejudecățile dogmatice — în esența lor —. față de oportunitatea tratării unor teme: noi, apropiate sensibilității tînărului, autorii și editorii cărții de filozofie din țara noastră vor contribui la durarca unui suport trainic pentru însăși acțiunea largă de educație politică-ideologică marxistă a tinerei generații.

„pro-.,’hip-terenexistăastfel de mânu înseamnă nu-și pun în-

acelor punle
Și ne- este

din bagajul unor cunoștîn- marxistă, care

vrea, mai mult, „să le descopere". Vrea nu numai să știe că răspunsul unei școli filozofice este corect, iar al alteia este eronat sau periculos, ci vrea să ajungă el însuși la a- ceastă constatare fiind, desigur. i obiectivist, „î concepții, ci orienteze, a-1 a-1 ajuta să șească ceea înaintat.Ar fi util, studii care să explice și să dezvolte o solidă argumentație științifică în combaterea noilor variante ale neopozitivismului, existențialismului, a concepțiilor pătrunse de pesimism și disperare.în aceeași ordine de idei, conf. univ. dr. Călina Mare propunea ca tinerilor să li se creeze posibilitatea de a cunoaște lucrările cele mai valoroase din literatura filozofică mondială contemporană, reprezentative pentru un curent sau o modalitate de gîndire — prin editarea de traduceri selective care să fie însoțite de studii cu caracter analitic și critic. O revistă de cultură filozofică reprezentînd ceea ce este „Secolul XX" pentru fenomenul literar ar constitui desigur un mare cîștig pentru mișcarea noastră de idei. Prin intermediul ei, cititorii — tineri ca și vîrstnici — ar fi introduși „pe viu" în problematica filozofică contemporană, ar putea cunoaște paleta largă de stiluri de gîndire .................... ..nor fel ta ției tru trograd, învechit în gîndire, a concepțiilor idealiste, mistice, reacționare.

rolul autorului nu de a-i prezenta ,Ia alegere", diferitele de a-1 ajuta să se ajuta să discearnă, rețină și să-și însu- ce este într-adevărde pildă, să se editeze

și posibilități de rezolvare a u- probleme teoretice, fiind ast- mai bine înarmați în lup- pentru promovarea conceD- materialismului dialectic, pen- combaterea a tot ce este re-
Ideile și stilul

Nu sentințe, ci o solidă 
argumentare în focul 
confruntării ideilorEvidențiind goluri tematice existente în domeniul cărții filozofice pentru tineret, numeroși interlocutori au reliefat, totodată, și alte deficiențe, cu înrîuriri la fel de negative asupra peisajului literaturii filozofice : e vorba de data aceasta de însăși modalitatea de a trata problemele, modalitate care în prea putină măsură răspunde la ora actuală nevoilor spirituale specifice, înclinărilor tineretului.Este îndeobște cunoscut că maniera abstract categorială de tratare a problemelor filozofice nu constituie calea cea mai bună de a ajunge la conștiința și inima cititorilor, mai ales a celor tineri — sublinia tov. Mihai Petrescu, redactor-șef la Editura Politică. Numai cine nu trăiește și nu lucrează în mijlocul tinerilor nu poate concepe faptul că aceștia simt o acută necesitate a unei filo- zofii-busolă, care să-i călăuzească în viața de toate zilele, în încrengătura complexă a mecanismului nostru social. O asemenea cerință nu poate fi satisfăcută decît prin deplasarea consecventă a accentului de la concept — la motivație filozofică — fie ea etică, estetică, sociologică, antropologică, psihologică etc. — de la enunțarea de teze — la actul concret, convingător de gîndire.Asemenea exigente au călăuzit Editura Politică în editarea unor volume destinate tineretului, între care aș aminti „Comportări. atitudini, idealuri", „Avem Î8 ani", „Adevăruri și... „adevăruri" etc., apărute în ultimii ani. Ceea ce s-a realizat pînă acum este, desigur, prea puțin. Multe din scrierile pe care le primim și din păcate chiar și din cele pe care le edităm păstrează un mod de expunere pur abstract, auster și, ca atare, neatractiv. Nu a fost părăsită încă maniera depășită a repetării la nesfîrșit, ad literam, a unor teze arhicunoscute, a „prelucrărilor" școlărești, lipsite de originalitate, de spirit creator.— Referindu-mă la modul de tratare a problemelor filozofice — remarca Adriana Călian, studentă în anul V al facultății de filologie a Universității „Babeș-Bolyai“-Cluj — aș vrea să arăt că un slab serviciu se aduce pătrunderii și consolidării ideilor marxiste în conștiința tinerilor prin saturarea scrierilor filozofice cu judecăți apodictice, cu sentințe. Astfel, unii autori își închipuie că-i pot convinge pe cititori să respingă anumite curente de gîndire numai prin faptul că le etichetează ca greșite. Ei au uitat probabil că principiul „crede și nu cerceta" nu a avut și nu va putea niciodată să aibă priză la nici un om care gîn- dește. Pentru a geri solide, este sentințe, prescrise țete miraculoase, ci multilaterală, de o mentată asupra diferitelor sisteme de gîndire. care să zeze, să releve atît meritele, cît limitele sau erorile lor, incit ce! care citește să aibă posibilitatea de a le cunoaște și compara între ele, de a reflecta asunra lor și de a trage concluzii. Tînărul vrea nu numai „să afle adevăruri" — el

convin- nu deforma nevoie în chip de rede o informare expunere docu- idei și le anali- și

noastră au arătat că scrierile filozofice captează mai mult interesul atunci cînd raționalul este aureolat afectiv.în această lumină, considerăm că filozofii, oamenii noștri de cultură și-ar face, desigur, un titlu de glorie față de tînăra generație dacă ar repune în drepturile sale eseul filozofic — gen mînuit cu atîta măiestrie de gînditorii români din perioada interbelică și pe nedrept abandonat în ultimele două decenii — conferin- du-i, prin așezarea la baza acestuia a principiilor materialismului-dia- lectic — o și mai
0 regîndire 
editoriale

mare strălucire.
a soluțiilor

remedierea situa-

se de azi15

în sfîrșit, ca o cerință deloc mal puțin importantă, interlocutorii noștri au ridicat problema îmbunătățirii stilului în care sînt scrise lucrările de filozofie.Faptul că . multi ani haina expresivă, nivelul stilistic al scrierilor filozofice marxiste, au fost, din nefericire, mult coborîte, se resimte mai pronunțat la tineret, care, „se vrea captivat" de o carte filozofică — observa, pe bună dreptate, dr. Radu Pantazi, secretar științific al Institutului de Filozofie al Academiei. Preocupați să asigure justețea concepției, filozofii noștri au neglijat stilul diminuînd, astfel, păgubitor, rolul unui instrument care definește, în mare implicit, ideilor. măsură, forța puterea de de atracție și, penetrație a

— Cum vedeți ției existente în domeniul cărții filozofice pentru tineret ? — l-am întrebat pe tovarășul Ion Marinescu, director adjunct al Centralei Editurilor și Difuzarea Cărții.— Ne aflăm în prezent in situația de a regîndi soluțiile editoriale date acestei probleme — ne-a spus d-sa.Un plan judicios, ferm eșalonat pe 5—6 arii va jalona apariția lucrărilor. Astfel, noua colecție „Idei contemporane" — ce va fi inaugurată la Editura Politică — va înfățișa cititorilor evoluția creației gînditorilor marxiști de peste hotare, ca și diferite texte ale unor reprezentanți ai filozofiei existențialiste, fenomenologice, structuraliste etc. însoțite de studii critice și comentarii orientative. Această nouă colecție va avea deopotrivă o funcție informativă și critică. Lucrările înmănuncheate în colecția „Opinii" vor ridica probleme privind relațiile inter- umane, atitudinea omului față de sine însuși și față de societate. în E- ditura Științifică urmează să apară o altă colecție adresată tinerilor : „Mica bibliotecă etică", în care se vor înscrie ca prime volume : „Marxismul și esența umană", „Datoria în etica socialistă" etc. între lucrările pentru tineret mai amintim „Mic dicționar de etică", „Colocviu despre fericire", „Tineretul și revoluția", „Tinerii furioși" (lucrare ce își propune să explice sensul mișcărilor și curentelor de opinie din rîndul tineretului occidental). Semnalăm. de asemenea, unele lucrări de cultură filozofică prezen- tînd un larg interes, inclusiv pentru tineret, ca „Pagini de filozofie românească" (cuprinzînd texte selective din principalele curente și personalități ale filozofiei românești de lâ primii mari reprezentanți ai ei pînă azi). „Evoluția gîndirii europene" (o istorie concentrată a filozofiei europene din antichitate și pînă în epoca noastră) etc.Important este — am adăuga noi — ca intențiile editoriale în domeniul pe care-1 analizăm să fie realizate la un înalt nivel și să vadă, tr-adevăr, lumina tiparului, să se amine sine die cum, din cate, s-a mai întîmplat cu altecrări filozofice de valoare, anunțate de mult, dar neonorate încă.
în- nu pă- lu-

în lupta sa, desfășurată timp îndelungat în condițiile grele ale ilegalității, pentru drepturi democratice și o viață mai bună a celor ce muncesc, pentru apărarea independenței și suveranității naționale, pentru viitorul socialist al României, Partidul Comunist Român a educat și a crescut în rîndurile sale nenu- mărați militanți neînfricați pentru cauza dreaptă a poporului nostru. Printre aceștia, la loc de frunte situează neuitatul Bernat Andrei, la a cărui naștere se împlinesc 60 de ani.Bernat Andrei s-a născut laseptembrie 1908, în comuna Sînpaul din fostul județ Tîrnava Mică, într-o familie de muncitori. Greutățile materiale ale familiei l-au silit să întrerupă școala și să se angajeze ca ucenic tîmplar în ^orașul Tg. Mureș. La 19 ani se nunîăra printre activiștii U.T.C. și ai sindicatului tîm- plarilor din localitate.Fire de revoluționar, el îndeplinea sarcinile grele ale luptei ilegale cu un curaj care întotdeauna îi impresiona pe tovarășii săi. O astfel de sarcină a fost redeschiderea în ianuarie 1930 a căminului muncitoresc din Tîrgu Mureș. După cum se știe, în anul 1929, guvernul național- țărănesc a hotărît dizolvarea sindicatelor unitare. Concomitent, au fost închise și căminele muncitorești. In ianuarie 1930, Comitetul județean P.C.R. din Tîrgu Mureș a aprobat planul lui Bernat Andrei pentru redeschiderea căminului muncitoresc din localitate, acțiune care a avut loc în seara zilei de 21 ianuarie. La 2 zile după aceasta, Bernat Andrei a fost arestat, apoi condamnat la 3 luni închisoare. Era prima din neîntreruptul șir de detențiuni, ia care el a fost supus pînă la sfîrșitul prematur al vieții sale.După ispășirea condamnării, organele represive burghezo-moșierești îl urmăresc pas cu pas. Este nevoit să părăsească orașul Tîrgu Mureș, și activează ilegal la Timișoara, în conducerea regionalei U.T.C. din Transilvania și Banat. Abia reușise să organizeze aparatul tehnic local de tipărire a literaturii ilegale, cînd la 3 decembrie 1930 a fost din nou arestat și judecat. în timpul acestui proces s-a petrecut o altă faptă curajoasă și iscusită a tînărului comunist Bernat Andrei. înaintea începerii uneia din ședințele completului de judecată, au venit să discute cu acuzatul cîțiva cunoscuți. Cînd discuția era pe sfîrșite și unii dintre vizitatori au început să plece, și-a dat seama că poate dispare și el din sală. A dat mina cu. cei prezenți, inclusiv cu. polițiștii și a ieșit. Pînă ' cînd aceștia și-au^țiaț seama de dispariția arestatului, el ajunsese departe, în afara oricărui pericol.Bernat Andrei s-a stabilit la Arad, reoiganizînd și aci aparatul tehnic al regionalei U.T.C. Abia în august 1931 Siguranța a izbutit să-i dea de urmă, tocmai cînd terminase de șapirografiat 10 000 de manifeste ale P.C.R. și U.T.C. A fost ridicat împreună cu cornul delict — pachetul de manifeste. în drum spre Siguranță, în centrul orașului, arestatul a simulat că se împiedică și cade, împrăștiind manifestele. Vîntul le-a răspîndit în toate părțile. „Contează faptul că muncitorii au aflat

totuși ce vrea partidul nostru" — declara el. Tribunalul din Arad l-a condamnat la încă 2 ani închisoare.Eliberat în septembrie 1932, Ber- nat Andrei desfășoară în continuare o intensă activitate ilegală. Drept recunoaștere a calităților sale deosebite de luptător și organizator, i se încredințează în anul 1935 sarcina de mare răspundere de secretar al C.C. al U.T.C. din România și, odată cu aceasta, de reprezentant al U.T.C. în secretariatul Comitetului Central al partidului comunist. în a- ceastă calitate, contribuie la organizarea unor îndrăznețe acțiuni de luptă ale tineretului împotriva primejdiei crescînde a fascismului. Din nou arestat și implicat în procesul de la Craiova din vara anului 1936, a avut, în timpul procesului, o atitudine demnă de un luptător fruntaș al mișcării revoluționare. Instanța militară de la Craiova l-a condamnat la alți 10 ani detențiune. La Doftana, Caransebeș, Văcărești și în alte închisori, Bernat Andrei a îndeplinit cu exemplar spirit de sacrificiu sarcinile politice primite în cadrul colectivelor de deținuți.în septembrie 1942, împreună cu alți comuniști și antifasciști din penitenciarul Caransebeș și din lagărul de la Tîrgu Jiu, Bernat Andrei a fost trimis în lagărul morții de la Vapniarca. Și aci comuniștii, deju- cînd supravegherea atentă a fasciștilor, au format o organizație de partid care a intrat imediat în acțiune. Un rol deosebit în organizarea și conducerea acestei organizații l-a avut neînfricatul comunist Bernat Andrei; el însuflețea masa interna^ ților să facă totul pentru a rezista?Ca o lovitură de trăznet a căzut’ într-o zi știrea că deținuții politici vor fi mutați de la Vapniarca la Rîbnița. în zilele dureroase ale despărțirii, Bernat Andrei continua să-și manifeste încrederea nestrămutată în cauza dreaptă a partidului comunist, a poporului român. „Oriunde vom pleca — spunea el — vom ține sus steagul partidului nostru. Nu ne vom da viața ieftin. Viața ne este scumpă, ea aparține clasei muncitoare, întregului popor".La jumătatea lunii martie 1944, închisoarea a fost predată Gestapoului, în noaptea de 17 martie 1944, hitle- riștii, înrăiți și mai mult de înfrângerile pe care le sufereau, au luat la rînd celulă cu celulă, omorînd mișelește, prin împușcare, 52 de deținuți politici, luptători ai clasei muncitoare din România. Așa a murit și Bernat Andrei. Figura lui — pildă de eroism și abnegație revoluționară — va rămîne pentru totdeauna în amintirea clasei muncitoare și a poporului român.Cauza pentru care Bernat Andrei a luptat și și-a jertfit viața a triumfat în patria noastră liberă, sub faldurile roșii ale steagului partidului comunist. Prin victoriile sale pe frontul construcției socialiste, po- ' porul român aduce cea mai înaltă cinstire memoriei tuturor acelora care și-au dat viața pentru patrie, pentru comunism.
anchetaparticipahți Gh. ZAMFIR

Noua clădire a gării din municipiul Bîrlad
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(Foto : Gh. Vințilă)

(Urmare din pag. I)

din Călă- 
cu ei. Și 
exemplu.

150 da

— o clasă. Sînt 225 de elevi 
de la Liceul nr. 2 
rași. Profesorii sînt 
la cîmp le dau 
Normatorul anunță :

— Ați ajuns la 
tone. Bine, flăcăi 1

In patru zile, elevii au cu
rățat și încărcat la camioane 
150 tone de porumb. înseam
nă că s-au încadrat — confir
mă reprezentantul întreprinde
rii — în norma de lucru a 
muncitorului agricol. Știu să 
rpuncească I

— Avem de strîns, numai 
în sectorul acesta, 9 000 de 
hectare de porumb — ne spu
ne inginerul agronom Con
stantin Tifrade. Cu forțe pro
prii, am fi lungit mult recol
tatul. Acum se schimbă lu
crurile...

In fostul iezer, cinci com
bine recoltează mecanic 120 
de tone zilnic. Dimineața, la 
7,30 cînd vin elevii la lucru, 
găsesc pe cîmp mormane 
imense, ca cele din ziua pre
cedentă. $i încep să „le toa
ce", curățind știuleții de foi.

Cînd soarele începe să do
gorească, se dezbracă pină 
la brîu, lăsînd să se vadă 
bustul frumos, bronzat de va
canța pe litoral sau la munte.

Elevii claselor mari, de la 
liceul nr. 1 din Călărași lu
crează la I.A.S. Mircea-Vodă. 
Șeful fermei, inginera agro
nom Constanța Drăgan, o 
meie tînără și energică, 
marcă :

— Mă impresionează 
guința lor. De la început și-au 
luat rolul 
drept, nu 
asemenea

Lucrăm 
ei, să intrăm 
Cine a scornit că vorba în
curcă treaba ? Nici pomenea
lă. Se istorisesc intîmplari 
din tabără, se cîntă — și 
grămezile de porumb scad 
vertiginos. Se verifică încă 
o dată că ambiția este forța 
motrice atît la învățătură cît 
și la muncă. Cei ce se re
marcă la căratul coșurilor ■— 
munca cea mai grea — sînt 
elevii cei mai buni din școa
lă (observația profesorului

fe-
re-

sîr-

în serios. Spun 
ne așteptam la un 
randament.
o vreme alături de 

„în atmosferă".

Constantin Varghida). Florian 
Pefcu și Adrian Popa din cla
sa a Xl-a, ei înșiși fii de 
oameni serioși și muncitori, 
calcă ferm pe urmele părin
ților.

Bucureștenii unde sînt ? La 
ferma 6-Caslel. Au sosit vi
nerea trecută — 60 de elevi 
de la Liceul Dr. Pefru Gro
za. Numai băieți. Și parcă 
numai gimnașfi. Fetele au ră
mas să îndeplinească unele 
munci gospodărești în școală. 
La drept vorbind, aici pe 
cîmp e muncă de bărbat. 
Totul se verifică la normă. 
La tona de porumb curățată 
și încărcată în autocamioane.

II întreb pe Radu Sfănescu, 
un băiat voinic și simpatic.

— Te-ai acomodat? O să 
meargă bine ?

— Da, totul e perfect. Este 
prima acțiune de acest fel 
la care particip. Se pare că 
oamenii sînt mulțumiți de 
noi, Ne-au primit bine și le 
vom confirma așteptările.

Bucureștenii sînt bine re- 
prezentați — 450 de elevi 
la I.A.S. Ciocănești, 200 la

Borcea, alte sute la Dragalina 
și Fetești, au împînzit cîmpul, 
laolaltă cu colegii lor din li
ceele județului lalomifa.

Nu i-arn întrebat cum își 
petrec serile. M-am lămurit 
și fără să-i mai întreb. In- 
trînd în dormitoarele lor, spe
cial amenajate pentru ei, am 
văzut între paturi chitare, 
mingi de fotbal și cărji, multe 
cărji. Seara se aud serenade, 
cîte o melodie sincopată... 
S-a mai înviorat pufin ferma. 
Și, din cînd în cînd, cîte un 
„hei-rup ca la brigadă", ceea 
ce vrea să lămurească fără 
echivoc faptul că elevii con
sideră acțiunea lor în Bără
gan ceea ce de fapt și este : 
un act, o continuare a im- 

' pulsului celor ce au con
struit Bumbești-Livezenii, Sal- 
va-Vișeu și celelalte opere ale 
muncii voluntar patriotice, — 
înfăptuiri ale celor ce erau 
tineri la vremea aceea...

Tradiția continuă. Tradiția 
se află în mîini bune.

Bărăganul clocotește de ti
nerețe.

Bărăganul e în campanie...

M. C. STANESCU 
cercetător științific 
Institutul de studii istorice 
și social-politice
de pe lingă C.C. al P.C.R.

„MASO"
un aparat

electric
pentru masaj

pentru calitatea sale. Emblema în- figurează de cu- nouă realizare a ei de muncitori, ingineri. Este

întreprinderea de industrie locală „Chimica" din Cluj este cunoscută produselor treprinderii rînd pe o colectivuluitehnicieni și vorba de noul aparat de masaj „Maso", cel mai indicat mijloc de înlăturare a ridurilor și zbîrciturilor ce apar fie datorită vîrstei, fie ca urmare a unor boli. De asemenea, el poate fi folosit cu succes pentru menținerea frăgezimii pielii, pentru eliminarea depunerilor de grăsimi, precum și pentru tratarea unor afecțiuni generale ca dureri de cap, nevralgii.Datorită accesoriilor de care dispune, poate fi folosit și pentru masarea profundă a musculaturii, contribuind la refacerea ei rapidă după solicitările intense.Masajul prin vibrație realizat cu aparatul „Maso" este un stimulent pentru întregul organism ajutînd la desfășurarea metabolismului.Caracteristicile electrice ale aparatului „Maso" îl situează printre cele mai economice a- parate electrice.Este ușor de mînuit, nu necesită nici un fel de nere, beneficiind de strueție adecvată.Prețul, accesibil, de face din aparatul „Maso" un factor indispensabil pentru îngrijirea modernă a frumuseții și sănătății, util în orice cămin.

întreți-
o con-
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In acțiunea de organizare științifică

a producției și a muncii
A.

DE CE ACUM „MOMENTELE
DE RELAXARE"?

Sensurile pozitive și scopul major urmărite de vasta acțiune de așezare pe baze moderne a organizării producției și a muncii, declanșată în urmă cu mai bine de un an și jumătate din inițiativa partidului, sînt mereu în actualitate și își reliefează importanța pe măsură ce se adîn- cesc studiile și se finalizează. Ele își au baza într-o necesitate obiectivă — aceea a ridicării continue a. nivelului eficienței activității economice, sporirii suplimentare a producției și își afirmă trăinicia prin constanta favorabilă a succeselor consemnate în „bilanțul" fiecăreia din măsurile aplicate, fie ele de natură tehnică sau organizatorică. Pentru a-i consolida și amplifica în permanență vigoarea inițială, activitatea îndreptată spre perfecționarea organizării producției și a muncii trebuie primenită și ferită de tendințele de conformism pasiv, de formalism. Că mai există totuși asemenea tendințe ne-am convins cu prilejul unei anchete efectuate într-o serie de întreprinderi constănțene.Consemnăm, înainte de toate, răspunsul pe care ni l-a dat tov. Ion Tudor, secretar al Comitetului județean Constanța al P.C.R., în legătură cu o întrebare referitoare la desfășurarea de pînă acum a acțiunii de organizare științifică a producției și a muncii.— începutul a fost foarte bun, încurajator. Ajutate de specialiști din minister, conducerile întreprinderilor au elaborat ample studii, au stabilit măsuri eficiente privind îmbunătățirea tehnologiilor de fabricație, a organizării și aprovizionării locurilor de muncă, folosirea completă și cît mai productivă a timpului de lucru. Am amintit de această perioadă „de început" pentru că o consider cea mai fructuoasă,, și .mai. închegată — 
a spus vorbitorul. '— Ce s-a întîmplat după acest început, încheiat o dată cu întocmirea studiilor și a planurilor suri ?— în unele întreprinderi continuat cu perseverență inițial, adică investigarea de zerve proprii capabile să asigure o sporire a producției și a productivității muncii. Din păcate, alte unități au... tras pe dreapta, au obosit și acțiunea a fost neglijată sau tratată cu superficialitate. Mă gîndesc la întreprinderea de construcții montaj 12 „Palas", întreprinderea „Energia" Constanța, Fabrica de celuloză și hîrtie, fabrica de conserve „Munca", întreprinderi la care s-a înregistrat o serioasă încetinire de ritm sau chiar tendințe de abandonare a oricărei activități de organizare științifică a producției și a muncii. îmbunătățirea situației în aceste întreprinderi după indicațiile date de către forurile lor tutelare referitoare la reconsiderarea serviciilor de organizare științifică nu s-a manifestat cu intensitatea dorită și scontată.După cele aflate la comitetul județean de partid am continuat documentarea în cîteva întreprinderi. Mai întîî ne-am deplasat la Uzina de superfosfati și acid sulfuric din Năvodari. Aici se desfășoară o asiduă muncă de descoperire, de atragere în circuitul economic a celor mai diverse rezerve.— în așezarea pe baze științifice a producției și a muncii, în acțiunea de valorificare a tuturor potentelor tehnice și umane din uzină n-am cunoscut pauze — ne-a spus directorul întreprinderii, ing. Nîcolae Gră- dinaru. Acest neastîmpăr exigent și creator explică efectele pozitive pentru producție, de mari proporții, obținute de pe urma măsurilor de fundamentare pe baze moderne a producției și a muncii. Se cuvine să ne oprim asupra cîtorva dintre ele. Tn acest sens, studiul referitor la reducerea cheltuielilor materiale de producție ni s-a părut a fi unul din cele mai concrete, complexe și. totodată, eficiente acțiuni desfășurate în ultima vreme în unitatea noastră industrială.„Motorul" notat — l-a larg, format vicii, ingineri, . .miști din toate sectoarele de activitate ale întreprinderii. Dezbaterea colectivă a tuturor propunerilor făcute în legătură cu reducerea cheltuielilor materiale de producție s-a dovedit a fi deosebit de fructuoasă. S-au desprins, în acest fel. cîteva concluzii de mare valoare pentru producție, de la care s-a pornit în elaborarea a 7 teme separate, toate convergînd spre același tel, diminuarea costurilor materiale de fabricație.Unul din studiile amintite se referă la analiza normelor de consum la principalele materii prime și materiale. Numai prin revizuirea și reașezarea normelor de acid sulfuric necesar pentru fabricarea superfos- fatului pulbere se va obține în acest an o economie absolută de peste 4 000 tone acid sulfuric, în valoare de mai multe milioane lei. Privind în perspectiva anului 1970, efectul a- cestei reduceri a normei de consum la acidul sulfuric se traduce în economisirea anuală a 14 milioane lei, în condițiile în care se va înregistra un spor esențial de producție.Asemenea obiective de seamă puteau fi realizate numai cu ajutorul fondurilor bănești. Uzina din Năvodari nu a recurs la investiții, ci la folosirea creditelor bancare pentru lucrări de mică mecanizare. Din a- ceste surse financiare — utilizate rentabil — au fost construite, recent, 
o sobă de contact și două electrofil- 
tre pe linia tehnologică 1 de fabrica-

re a acidului sulfuric. Ce efecte va avea această măsură ? In primul rînd, va iezulta un spor de peste 2 000 tone acid sulfuric mono- hidrat. Apoi, trebuie adăugat că în întregime acest spor absolut de producție se realizează fără nici o cheltuială suplimentară de materie primă, ci numai printr-o creștere a randamentului de contact. Cu alte cuvinte, mai clar decît oricare din aceste efecte pozitive ale a- plicării măsurilor amintite este faptul că, anual de acum înainte, se va obține o producție suplimentară de 1,2 milioane Iei, fără nici o cheltuială în plus de materie primă.O serie de alte căutări concretizate în măsuri certe cu efecte pozitive sînt o dovadă clară a faptului că la U.S.A.S. Năvodari organizarea științifică a producției și a muncii constituie o condiție a desfășurării normale a fabricației pe toate fazele ei. Organizarea superioară a producției și a muncii s-a desfășurat și decurge continuu fără momente de relaxare, într-o permanentă febră a căutărilor de noi posibilități de amplificare a rezultatelor finale ale producției, poziție pentru care colectivul de muncitori, tehnicieni, ingineri și economiști merită aprecieri calde și urări de noi succese.
anchetă economică

de mă-a fost drumul noi re-

studiului — așa ne-am constituit un colectiv din șefi de secții și ser- tehnicienj și econo-

Acțiunea de organizare științifică a producției și a muncii, prin scopul major pe care îl ,urmărește, nu poate să ocolească problemele așa-zise „delicate" ale fabricației. Deficiențele care impietează asupra bunei desfășurări a procesului de producție pot și este imperios necesar să fie tratate cu maximă atentie și seriozitate pentru a se putea găsi cele mai eficace soluții capabile să le lichideze. Aici intervine capacitatea celor care se ocupă de organizarea științifică a producției și a muncii de a adapta în permanență programele de acțiune la cerințele concrete ale producției curente și de perspectivă Și, cum proba eficacității intervențiilor făcute în scopul redresării unor sectoare de activitate rămase în urmă nu poate să fie alta decît rezultatele economice și financiare, tocmai de aici am pornit în analiza efectuată la Fabrica de celuloză și hîr- tie Palas.Ce știm despre dere a industriei date, desprinse din tente la Sucursala stanța a Băncii Naționale ■: se perpetuează unele neajunsuri care se fac simtite Ia această unitate de mai multă vreme. La secția de hîrtie nu au fost încă atinși toți parametrii tehnico-economici proiectați, cu toate că au trecut aproape 3 ani de la punerea ei în funcțiune. în opt luni din acest an planul la hîrtie nu a fost realizat cu zeci de tone, iar volumul cheltuielilor de producție planificate a fost depășit cu mai multe milioane lei. La sfîrșitul lunii august, întreprinderea a avut împrumuturi restante de 7 087 000 lei, pentru care a plătit sute de mii lei do- bînzi penalizatoare — dar, în contul economiei naționale și nu bugetul celor ce le-au provocat...

această întreprin-' chimice ? Multe documentele exis- județeană Con-
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Nu mai continuăm șirul, deloc plăcut, al acestor cifre care aduc cu ele semne de întrebare asupra eficienței întregii activități economice la întreprinderea constănțeană. Am recurs la această înșirare de date tocmai pentru a sugera aria întinsă a investigațiilor posibil de efectuat, dar care nu sînt abordate inginerii și economiștii din fabrică. Intervine întrebarea : cu ce pat colectivul de organizare științifică a producției și a muncii pînă în prezent în această fabrică ? Evident, din primele discuții purtate rezultă că. s-au efectuat numeroase studii, s-au aplicat o serie de măsuri a căror eficiență calculată nu o putem ignora. Dar nu s-a urmărit ca, în paralel cu descoperirea unor surse de creștere a producției, de reducere a cheltuielilor materiale, să se ex- tirpeze alte elemente de risipă care mai diminuează sau anihilează cienta scontată.Fapt este că și recție, președintele Dumitru Ștefan — ceastă acțiune ca pe un lucru mărunt, căruia nu trebuie să 1 se a- corde o importanță prea mare. Cînd am vizitat fabrica, a fost imposibil să aflăm exact care este programul de activitate a serviciului de organizare a producției și a muncii, deoarece șeful lui era plecat... în concediu, iar directorul întreprinderii s-a scuzat, spunîndu-ne că nu este obligat să se ocupe de toate treburile. Dacă directorul întreprinderii are o asemenea concepție despre acțiunea de organizare ............ ’producției și a că nicj cei puși de această treabăCe se constată Aici, întreaga

încă des-a ocu-

efi-di- ing.comitetul de lui — tov.tratează încă a-

științifică a muncii se înțelege să se ocupe direct nu fac mare lucru, la I.I.S. „Munca"? Aici, întreaga activitate care ar avea, v.reo tangență cu acțiunea de organizare științifică a producției și a muncii este înăbușită în formalism. Nu exagerăm cu nimic cînd facem această afirmație. Cu cîteva zile în urmă s-a constituit — probabil pentru că așa se obișnuiește — un colectiv, care, după cum am fost informați, se ocupă de organizarea științifică a producției și a muncii. In acest colectiv au intrat fără excepție toti șefii de secții și servicii și conducerea întreprinderii. S-a întocmit și un plan tematic în care sînt inserate cîteva propuneri de teme ce urmează să fie analizate, studiate etc. etc. Marea lor majoritate sînt însă lucruri ce nu au nimic comun cu acțiunea amintită, fiind obligații de serviciu. Invitîndu-ne parcă să ne vedem de alte treburi, tov. Traian Ciobanu, șeful serviciului organizarea producției și a muncii, ne-a spus • de la început : „despre altceva nu vreți să scrieți ?“...Cui folosește un asemenea formalism ? Oare să nu existe în această întreprindere probleme care merită și trebuie să fie studiate cu toată seriozitatea de către ingineri, tehnicieni și economiști ? Este de-a dreptul supărător să vezi cum oameni în toată firea caută să „salveze" aparențele, înjghebînd pe loc măsuri, studii, ca să rezulte și în această direcție o... activitate.
★In concluzie, am vrea să subliniem că se impune nucleelor antrenate organizare științifică a producției și a muncii în unele din întreprinderile constănțene. Activitatea lor trebuie controlată riguros și dirijată spre obiectivele fundamentale ale eficienței economice.

Viorel SĂLAGEAN

reconsiderarea în acțiunea de

Țăranii cooperatori din comuna Dor Mărunt, o șezare din cîmpia Bărăganului, au dobîndit de multă vreme faima de buni gospodari în lucrarea pămîn- tului și îngrijirea animalelor. Amintim că această cooperativă dispune de 5 000 ha pămînt, 1 540 bovine, 4 000 de oi, îngrașă a- nual 2 000 de porci, crește 40 000 de păsări, are și alte sectoare de producție, ca- re-i aduc ei și membrilor săi însemnate venituri. Seceta s-a dovedit neputin- - cioasă în fața hărniciei cooperatorilor din Dor Mărunt. Dovadă sînt rezultatele foarte bune. La grîu s-au strîns cîte 3 406 kg la ha, adică cu 666 kg mai mult față de plan, în condiții cînd nu a plouat de la semănat. La porumb se prevede să se obțină o producție de 4 800 kg la ha, cu peste 1 000 kg mai mult fată de prevederile din plan, iar la sfecla de zahăr — o producție de circa 40 000 kg. Cu asemenea rezultate în producție se prevede depășirea veniturilor încasate din valorificarea produselor și, în cele din urmă, creșterea venitului la zi- muncă. Asemenea realizări au fost obținute, de altfel, și în anii trecuti. în 1967, de exemplu, prevederile planului de producție au fost depășite în toate sectoarele. Din valorificarea produselor s-au încasat 22 514 000 lei. depășindu-se planul de venituri cu 7 milioane lei. Aceasta a făcut ca venitul la ziua-muncă să fie de 38 lei.Constatînd asemenea rezultate îți pui, firesc, întrebarea : care este factorul principal care contribuie Ia obținerea lor ? Răspunsul l-am aflat de la mai multi cooperatori și poate fi sintetizat în cîteva cuvinte : participarea activă a tuturor cooperatorilor atît la stabilirea sarcinilor de producție, a măsurilor pentru înfăptuirea lor, cît și la munca de zi cu zi, element hotărîtor pentru ca cele prevăzute în plan să devină realitate. Cu alte cuvinte, este vorba de functionarea din plin a principiului democrației cooperatiste, care stimulează spiritul de inițiativă al cooperatorilor, fiecare dintre ei simtin- du-se răspunzător de bunul mers al treburilor obștești.Este interesant de văzut cum s-a ajuns aci, deoarece și la Dor Mărunt lucrurile nu au mers întotdeauna ca pe roate. Cooperatorii au știut să se debaraseze la timp de unele practici învechite, care nu mai corespundeau cu actuala dezvoltare a agriculturii, au înlăturat la timp de la conducerea treburilor obștești pe cei care s-au dovedit delăsători și ne- pricepuți, alegînd în locul lor oameni gospodari și harnici, a obținut încă de la timp a avut stagnări. Ce O parte din

a-

Deși cooperativa succese bune înființare, un totuși și unele s-a întîmplat ? membrii con-

siliului de conducere, în frunte cu fostul președinte, au început să creadă că rezultatele se datoresc numai lor. îngîmfarea i-a făcut să nu mai tină seama de părerile cooperatorilor. In ședințele de lucru ale consiliului, în adunările generale își impuneau părerile lor. care, în cele mai multe cazuri, nu contribuiau la dezvoltarea cooperativei. Așa se explică faptul că în 1964—deși un an prielnic pentru agricultură — s-a realizat un venit de 17 lei la ziua-muncă fată de 24 lei cît se prevăzuse în planul de producție. Cooperatorii cinstiți, dornici să

ședinte a fost ales Constantin Popa, un om cu prestigiu și cu autoritate, pe care țăranii cooperatori îl respectă. De atunci s-a făcut o cotitură radicală în activitatea cooperativei. Cu sprijinul comuniștilor și al tuturor cooperatorilor s-a trecut la organizarea muncii, punîndu-se la baza întregii activități principiile democrației cooperatiste. în ședințele consiliului de conducere și în adunările generale, care se țin cu regularitate, se analizează temeinic părerile și inițiativele cooperatorilor și se stabilește ce trebuie întreprins în vederea punerii

Respectarea strictă

a democrației

cooperatiste

Din experiența
C. A. P. Dor Mărunt
obțină rezultate pe măsura posibilităților și a sprijinului acordat de stat, n-au mai tolerat această stare de lucruri. La adunarea generală de încheiere a bilanțului pe anul respectiv și stabilirea sarcinilor de producție pe anul 1965 ei au luat poziție hotărîtă față de activitatea necorespunzătoare a unor membri ai consiliului de conducere, au hotărît schimbarea lor. Cu acest prilej, la conducerea treburilor obștești au fost aleși oameni cunoscuți ca buni gospodari și pricepuți în organizarea muncii. Pre-

La Combinatul chimic Borzești

Se dezvoltă capacitățile 
de producțieLa Combinatul chimic Borzești sînt în curs de execuție ample lucrări de dezvoltare a capacităților de producție. La secția de electroliză cu diafragmă urmează a se aduce importante îmbunătățiri instalațiilor și proceselor tehnologice, prin Înlocuirea redresorilor de curent cu alții, de siliciu, al căror randament este mai mare cu 17—18 la sută și prin intrarea în funcțiune a 14 celule electrolitice, de mare tehnicitate și productivitate. Prin darea in exploatare a noilor utilaje, capacitatea fabricii de leșii electrolitice va crește cu încă 10 000 tone pe an.

lor în valoare. Aceasta a dus la creșterea continuă a autorității membrilor consiliului de conducere, la întărirea spiritului de răspundere și disciplinei în muncă ale cooperatorilor față de sarcinile Încredințate. Mai mulți cooperatori au ținut să-și exprime părerile cu privire la modul cum funcționează principiul democrației cooperatiste, să arate ce mare însemnătate prezintă stimularea spiritului de inițiativă al oamenilor și creșterea rolului adunării generale, singura în măsură să hotărască asupra întregii activități economice. financiare și organizatorice a cooperativei agricole.
Ilie Vasile. secretarul comitetului de partid al cooperativei. a precizat că o mare atentie acordă consiliul de conducere consultării cooperatorilor în toate problemele mai importante. Inițial, consiliul de conducere stabilise să amenajeze o suprafață de 40 ha pentru irigat (ce va fi cultivată cu furaje) la o distanță de 7 km de sectorul zootehnic pe considerentul că apa freatică este mai la suprafață. După o consultare cu cooperatorii s-a a- juns la concluzia că, deși în apropierea grajdurilor apa se găsește la o adînci- me mai mare, este totuși mai avantajos a se efectua acolo lucrarea de irigat, într-un singur an s-ar fi cheltuit cu transportul fu-

rajelor, de la distanța de 7 km. mai mult decît costul lucrărilor pentru forarea fîntînilor de irigat. Din această consultare au cîști- gat cooperativa, membrii ei, economisindu-se o sumă însemnată.O practică bună a membrilor din consiliul de conducere este și aceea de a participa cu regularitate la ședințele de lucru ale brigăzilor și a rezolva împreună problemele privind procesul de producție. Du
mitru Smaranda, din brigada zootehnică, ne-a spus că președintele cooperativei răspunde de zootehnie și participă la toate ședințele de lucru. în felul acesta sînt rezolvate, o- perativ, problemele pe care Ie ridică îngrijitorii de a- nimale. In grajduri s-a introdus lumină electrică, s-a efectuat alimentarea cu ană. Aleile sînt pavate cu dale, s-au plantat pomi, iar printre adăposturi s-au semănat iarbă și furaje. Peste tot domină ordinea și frumosul. Marin Ara- 
pache, îngrijitor, a spus că pînă în acest an fiecare îngrijitor avea cîte 14 vaci. Un timp lucrurile au mers bine. Cind s-a pus un accent mai mare pe îngrijirea mai bună a animalelor, iar producția de lapte a sporit nu se mai putea face față. La propunerea îngrijitorilor s-a redus mărul de de la 14 zultatul? mai bine pravegheate, iar producția a crescut.Acest fel de a lucra al consiliului de conducere, prin consultarea permanentă a cooperatorilor în problemele majore privind dezvoltarea sectoarelor de producție, respectarea legalității, aplicarea cu strictețe a prevederilor statutare, a dus la întărirea disciplinei și la rezultate bune, economicoase.Desigur că au mai fost și mai sînt încă tendințe și încercări de delăsare și sustrageri din avutul obștesc, dar ele sînt scoase la iveală și sancționate cu operativitate. împotriva a- celor cooperatori care, fie din neglijentă, nepăsare sau rea intenție, aduc daune avutului obștesc, s-a creat o opinie de masă a tuturor cooperatorilor. Fiecare caz în parte este pus în discuția și sancționat tea faptelor, consiliul de fost sesizat și 4 din brigada a patra de cîmp fac lucrări necorespunzătoare Ia întreținerea culturilor. Verificările făcute au confirmat cele sesizate și, ca atare, lucrările au fost refăcute în contul echipelor respective. Un alt caz. întrucît conducătorul de atelaj Ion Jandaru a sustras din produsele cooperativei a fost pus în discuția cooperatorilor. El a fost obligat să acopere paguba, fiind, totodată, deferit justiției. Hotărîrea a fost unanimă. Procedînd în felul acesta consiliul de conducere a dobîndit stima cooperatorilor, iar cazurile de neglijentă și sustrageri din avutul obștesc sînt tot mai puține.La cooperativa agricolă Dor Mărunt, consiliul de conducere, adunarea generală au știut să rezolve numeroasele' probleme pe care le ridică organizarea muncii într-o mare unitate agricolă. Si aceasta datorită faptului că președintele și ceilalți membri ai consiliului de conducere pun Ia baza întregii lor activități principiile democrației cooperatiste, care se oglindesc în bunul mers al treburilor obștești, în producții și venituri mari. Rezultatele constituie cea mai edificatoare mărturie.

animale pe la 12 vaci.Animalele hrănite și
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intern. In acest mod, direcțiile dețene respective s-au lipsit singure de un instrument eficient de control, menit să contracareze eventualele daune aduse patrimoniului material și bănesc.Dar, astfel de cazuri există și la unele întreprinderi republicane, cum sînt cele din sistemul Ministerului Industriei Ușoare. La uzinele textile „Tîrnava“-Mediaș, menținîn- du-se vacante posturile serviciului C.F.I., între 1 ianuarie — 31 mai 1958 nu s-a efectuat nici o verificare. Comitetul de direcție de la această unitate nu a fost preocupat — se pare — să completeze posturile respective. Nu s-au găsit oameni bine pregătiți, capabili să exercite controlul și verificările ? In asemenea situații, reglementările în vigoare prevăd să se delege alți salariati pentru a efectua controalele gestionare planificate, dar nici această posibilitate nu a fost folosită de conducerea uzinei. Urmările nu puteau lipsi : fără a atinge o cifră exagerată, la .,Tîrnava"-Medias. de la începutul anului și pînă la sfîrșitul semestrului I. volumul pagubelor a crescut de cinci ori. Această atitudine este consecința părerii că îndeplinirea planului de control ar fi o sarcină facultativă. Din păcate, pînă în prezent, legea nu prevede nici o sancțiune pentru cazurile de nerea- lizare a verificărilor planificate.Sub același unghi de vedere — neglijarea de către unii conducători de unități economice a activității C.F.I. — o ilustrare elocventă o prezintă situația întîlnită la Uzinele textile Timișoara. Aici, în activitatea compartimentului C.F.I. se mențin numeroase neajunsuri, printre care nerealizarea planului . de verificări, nedefinit.ivarea la timp a actelor de control, lipsa unor măsuri de reme-

diere a deficientelor constatate și, ca urmare, se perpetuează abaterile evidențiate cu prilejul altor controale anterioare. Compartimentul respectiv este subordonat — ca în toate întreprinderile — directorului uzinei, ing. Ion Voica, care a argumentat : „Am considerat că producția e problema majoră de care trebuie să mă ocup și apoi urmează celelalte sarcini, printre care și îndrumarea activității C.F.I." Iar, în continuare, a

sînt obligate să îndeplinească alte sarcini, ce nu au nimic comun cu specificul si atribuțiile acestei activități, că în acest sector se manifestă o exagerată fluctuație (așa cum ne spunea tov. Gheorghe Curcă, șef de serviciu în Direcția C.F.I. din M.I.U., în semestrul I, fluctuația a atins în unitățile industriei ușoare un procent de 17,2 la sută) avem o imagine aproape completă a deficientelor ce concură la rămînerea în

ocazie, lipsuri cantitative, precum și . plusuri de mărfuri. Conducerea întreprinderii nu a fost înștiințată de către revizorul respectiv, fiind astfel pusă în imposibilitate de a aplica măsurile ce se impuneau. Revizorul contabil în cauză a fost înlocuit. Dar comitetul de direcție de aici nu s-a simtit obligat să cerceteze concluziile controlului, pentru a lua măsurile necesare ?Apar insă și situații în care con-

Controlul financiar
SIrelatat : „Am stabilit ca revizorul contabil al întreprinderii să vină săptămînal și să raporteze cum își îndeplinește sarcinile. Dar nu a venit"...Deci, directorul neglijează activitatea C.F.I., subalternii ignorează hotărîrile stabilite, iar deficientele în controlul și verificarea gospodărire a avutului mențin. Exigența și bilitatea conducătorilor a comitetelor de direcție nimic diminuate indiferent dacă e vorba de o latură sau alta a activității de producție, economice și financiare. Mic sau mare, mai important sau mai puțin însemnat, fiecare compartiment, fiecare sector trebuie să-și aducă contribuția îndeplinirea ireproșabilă de plan.Dacă la toate aceste adăugăm că, uneori, organele C.F.I.

modului de obștesc se responsa- de unități, nu pot fi cu
efectivă la a sarcinilorcauze mai

urmă, fată de plan, în îndeplinirea sarcinii anuale de control.Toate aceste neajunsuri pot și trebuie să fie grabnic înlăturate prin intervenția hotărîtă a comitetelor de direcție, a forurilor de resort din ministere, a organelor și organizațiilor de partid. Aceeași atentie sporită se cere acordată și modului în care, în întreprinderi și organizații economice. se face valorificarea constatărilor C.F.I., a reviziilor de gestiuni. Recent, verifieîndu-se 75 unități economice. în 38 din ele s-a stabilit că această valorificare a sesizărilor controlului s-a realizat defectuos. Bunăoară, la I.I.S. „Mărgineni" — întreprindere din cadrul Ministerului Industriei Alimentare, — în luna mai încă nu fuseseră luate măsurile necesare în urma unui inventar efectuat în luna februarie, deși la toate cele 54 repere controlate au apărut, cu acea

ducerile întreprinderilor cunosc concluziile și rezultatele verificărilor, dar le mușamalizează — iar severitatea sancțiunilor este diluată cu bună știință. La C.I.L. Tg. Jiu, revizorii contabili de aici, în urma unui control, au propus sanctionarea contabilului șef de la Grupul școlar forestier (unitate subordonată) pentru lipsuri în gestiunea de casă. Cu toate acestea, directorul combinatului nu a dat curs propunerilor, rezumîn- du-se doar să... atragă atenția pentru ca. în viitor, asemenea lucruri să nu se mai repete. De unde această mărinimie și periculoasă acoperire a celor ce atentează la integritatea avutului obștesc ?Un caz cu totul ieșit din comun s-a constatat. însă, la întreprinderea „Industria laptelui“-Pitești. Aici, nu de mult, organele de miliție au surprins în ..plină activitate de sustragere" pe gestionarul frigoriferului da

produse. în o temeinică control financiar intern din Ministerul Industriei lit o lipsă în mii de lei.— Ceea ce e preciza tov. Ion Miereanu, șef de serviciu în direcția C.F.I. din M.I.A.. în urmă cu numai o lună, revizorii contabili din întreprindere au controlat gestiunea respectivă și au concluzionat : „totul e în bună regulă".Să fie vorba numai de... iscusința Infractorului, sau de lipsa de răspundere, de superficialitatea celor care, prin locul ce-1 ocupă în angrenajul întreprinderii, trebuiau să depisteze ilegalitățile ce se săvîr- șcau în mod public, la „lumina zilei" ? Acum, în loc să înfiereze furtul din avutul obștesc, care s-a petrecut sub ochii lor, unii membri din conducerea întreprinderii caută să justifice paguba, să o explice sub acoperirea : „ce vreți, în realizarea sarcinilor de producție avem rezultate bune". Oare a- ceastă poziție poate să absolve conducerea unității piteștene de responsabilitățile ce-i revin pe linia apărării avutului poporului ?Controlul financiar intern din întreprinderi. revizorii contabili sînt unele dintre cele mai importante pîrghii cu care comitetele de direcție trebuie să acționeze pentru păstrarea integrității bunurilor materiale și bănești'pe care statul le-a încredințat în scopul fructificării lor cît mai depline. Această necesitate trebuie bine înțeleasă de comitetele de direcție, de organizațiile de partid, de fiecare salariat, de la portar pînă la directorul întreprinderii. Important este ca gestiunile să fie în asa fel administrate si controlate. îneît să se prevină „din fașă" orice tendință de știrbire a proprietății socialiste — avuția poporului.

continuare, procedînd verificare, organele la 
deAlimentare au stabi- gestiune de zeci decu totul inadmisibil.

Instalația

Lucrări

GALAȚI

A început construirea 
unui nou laminorTn perimetrul marelui sector de laminoare al Combinatului siderurgic din Galați a început construirea unui alt a- gregat important — laminorul de benzi la rece. Lucrările se întind pe un front larg, cuprinzînd hala laminorului propriu-zis cu depozitele aferente, sectoarele de tratamente termice și de decapare. Acest nou obiectiv al Combinatului siderurgic din Galați este destinat producției de tablă laminată la rece și are o deosebită importanță pentru valorificarea superioară a metalului.
Instalație 

energetică 
modernăLa termocentrala „Steaua roșie" din Fîntînele, județul Mureș, a fost pusă în funcțiune o modernă instalație automată de reglare a puterii și frecvenței la cele 6 turbogene- ratoare ale uzinei, asigură menținerea constantă a sarcinii în timpul funcționării generatoarelor, precum și a frecvenței necesare. Pînă în prezent acești parametri erau reglați manual la fiecare tur- boagregat, ceea ce ducea la oscilații în regimul lor de funcționare. Un calcul estimativ arată că în urma introducerii acestei instalații uzina va economisi o cantitate de combustibil în valoare de peste 4 milioane lei anual.

portuare► Tn noul bazin al portului► Con,stanța, a fost terminată, cu * o lună mai devreme, construc- ț ția primei dane de acostare► a navelor mineraliere. La a-► cest chei se lucrează în pre- ț zent. la► corii au► 1 227 500 ț mînt de► deschizînd astfel căi de acces► pentru navele de mare tonaj ț spre noile dane de acostare.
alte două dane. Dra- excavat. pînă acum mc de piatră și pă- pe fundul bazinului,

întreprinderea minieră Ora- dea a realizat un avans de două luni la îndeplinirea pla- $• nului de investiții. Aici se des- < fășoară în ritm susținut lucră- < rile de deschidere a minei > Suplacu de Barcău, unde vii- Z torul plan înclinat pentru < transportul cărbunelui a atins > 400 de metri în subteran. Se £ execută lucrări de deschidere < și de suprafață și ia mina > Cuzap-2, care va fi unul din > sectoarele de bază ale bazinu- < lui Voievozi. %Noi capacități de producție < vor fi puse în funcțiune la « Voievozi-Bihor și Sărmășag- < Sălaj, exploatări care în anul < viitor vor putea da un plus S de 135 000, respectiv 40 000 tone < de lignit peste capacitatea < inițial proiectată. >
Stații pentru 
întreținerea 
autoMinisterul Transporturilor Auto, Navale și Aeriene a a- probat construcția unor stații de întreținere pentru autovehicule în localitățile Turnu Severin, Ploiești, Giurgiu, Slobozia, Oradea, Baia Mare și Constanța.Conform proiectelor, în cadrul acestor unități vor fi a- menajate hale pentru reparațiile curente ale subansamble- lor de motor, instalațiilor electrice, de frînare etc. Vor fi, de asemenea, date în funcțiune secții de alimentare cu combustibil și lubrifianți, spălătorii mecanice, vopsitorii, magazii de materiale și piese de schimb. Fiecare din aceste u- nități va putea revizui din punct de vedere tehnic circa 500 de autovehicule pe an.Institutul de proiectări al ministerului pregătește în prezent documentația tehnică pentru încă 12 stații de acest tip, a căror construcție va începe în cursul anului viitor.(Agerpres)
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0 amplă și fructuoasă E

cinema ADEZIUNE DEPLINA
dezbatere privind sarcinile 
școlii și ale slujitorilor ei 
in noul an de învățămînt

s

Pregătirile pentru deschiderea noului an de învățămînt au fost marcate de o amplă și aprofundată dezbatere a întregului nostru corp profesoral, asupra sarcinilor ce stau în fața școlii, a slujitorilor ei în asigurarea bunei desfășurări a procesului instructiv-educativ pe toate treptele sale, în lumina indicațiilor conducerii de partid și de stat, a prevederilor noii Legi a învățămîn- tului. Auspiciile deosebite sub care începe anul școlar 1968—1969 au făcut ca, pretutindeni în țară, consfătuirile membrilor corpului didactic să aibă un specific aparte, să reprezinte un moment important în viața școlii românești.Timp de patru zile, la acest început de septembrie, circa 180 000 de educatoare din instituțiile preșcolare, învățători și profesori din școlile generale, cadre didactice din liceele da cultură generală și de specialitate, școlile profesionale și tehnice, au dezbătut pe larg sarcinile ce revin școlii, membrilor corpului profesoral în lumina Directivelor Comitetului Central al Partidului Comunist Român privind dezvoltarea învățămîntului, aprobate de Plenara C.C. al P.C.R. din aprilie 1968 și a noii Legi a învățămîntului, adoptată de Marea A- dunare Națională. Organizate pe municipii, orașe, comune sau grupuri de comune, consfătuirile cadrelor didactice au prilejuit o entuziastă și profundă reafirmare a adeziunii la politica partidului și statului nostru de înflorire a școlii românești, a hotă- rîrii unanime a corpului profesoral de a traduce în fapt măsurile stabilite de conducerea partidului și statului pentru ridicarea învățămîntului de toate gradele la nivelul implicat de sarcinile actuale și de perspectivă ale construcției socialiste din țara noastră.— La consfătuirile cadrelor didactice din toate sectoarele municipiului București — ne-a declarat prof. I. Gh. Borca, inspector general la Inspectoratul școlar municipal, în referatele prezentate de inspectoratele școlare, în cuvîntul partici- panților la dezbateri s-a manifestat cu putere deplina adeziune a slujitorilor școlii la măsurile chibzuite preconizate de partid și de statul nostru socialist în problemele concrete ale dezvoltării școlii, ale perfecționării procesului instructiv-educativ.La sfîrșitul consfătuirilor, într-o atmosferă de puternic entuziasm, s-au adoptat textele unor telegrame adresate C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu personal, în care se exprimă hotărîrea nestrămutată a cadrelor didactice de a traduce în viață directivele partidului, de a milita neobosit, cu toată puterea de muncă, competența și pasiunea pentru pregătirea elevilor, pentru educarea comunistă a tineretului patriei noastre.In aceeași ordine de idei, prof. Dumitru Ciuraru, directorul Liceului din Hotarele, județul Ilfov, a spus : „Niciodată, ca acum, școala noastră nu s-a bucurat de o atît de mare a- tenție, de îndrumarea și sprijinul forurilor de guvernămînt ale țării. Ne simțim profund mișcați și stimulați de grija și sprijinul cu care sîntem înconjurați, de prețuirea ce se acordă muncii noastre. Dar, în același timp, simțim obligația de onoare, de înaltă răspundere patriotică și cetățenească de a consacra tot ce avem mai bun îndeplinirii exemplare și devotate a tuturor sarcinilor puse de partid, de societatea noastră, în fata celor ce lucrează pe ogorul școlii".Participanții la consfătuiri au a- bordat, cu răspundere și competență, 
o arie largă de probleme privind perfecționarea și modernizarea procesului de pregătire a tineretului țării aflat pe băncile școlii, sporirea eficientei instructiv-educative a întregii activități școlare. „în vremea noastră, de intensă efervescență, a științei și tehnicii, cînd interesul și imaginația tineretului sînt captate cu putere de marile descoperiri ale secolului, partidul și statul creează toate condițiile necesare ca învăță- mîntul să țină pasul cu tot ceea ce mintea și spiritul întreprinzător al umanității creează mai de preț în toate domeniile — a relevat prof. Virginia Spînu, de la Liceul „Mihail Eminescu" din Buzău, în cadrul consfătuirii cadrelor didactice din liceele, școlile profesionale și tehnice din județul Buzău. Modernizarea învățămîntului presupune, într-adevăr, programe și manuale moderne, materiale didactice și modalități moderne de predare a lecțiilor la toate o- biectele de studiu. Dar ea înseamnă, în același timp, o permanentă îmbogățire și perfecționare 
a propriei noastre pregătiri științifice și pedagogice, o lărgire a orizontului nostru spiritual, o contopire pînă la confundare a propriei noastre ființe cu idealurile și dezideratele societății socialiste în ce privește formarea științifică și cetățenească a tinerelor generații". „Modalitățile de realizare în practică a acestor cerințe sînt multiple — a adăugat în același cadru, colegul său, prof. Ion Mănoiu. Aș aminti între acestea participarea cadrelor didactice la activitatea de cercetare științifică în școală, pregătirea și trecerea examenelor de grade didactice, informarea la zi asupra problemelor din specialitatea respectivă, din știința pedagogică contemporană". In cadrul consfătuirii s-a făcut propunerea ca in centrele județene să se înființeze filiale ale Bibliotecii centrale pedagogice, pe lîngă bibliotecile publice locale, să se înlesnească — prin diferite forme de difuzare — accesul cadrelor didactice din toate centrele țării la presa și literatura de specialitate, la materialele informative editate de forurile centrale de învățămînt și pedagogice ctc.Cadrele didactice au relevat în dezbateri necesitatea ca importantele fonduri materiale puse la dispoziție de stat pentru asigurarea unui cadru adecvat desfășurării procesului instructiv-educativ să fie cît mal bine gospodărite. „S-au construit și se construiesc numeroase școli noi, există preocupare pentru dezvoltarea internatelor școlare, pentru a asigura cuprinderea la cursuri a tuturor copiilor de vîrsta școlii generale obligatorii și accesul unui număr din ce în ce mai mare de tineri de la sate și din localități mai îndepărtate la învățămîntul li-

ceai și postliceal — a spus prof. Mariana Țone, de la Școala generală Herăști, județul Ilfov. Anual sînt repartizate școlilor variate materiale didactice pentru exemplificarea și concretizarea lecțiilor, în sensul legării lor organice cu viața, cu practica. Aș vrea să fac însă propunerea ca inspectoratele școlare să dea o mai mare atenție repartizării selective a materialelor didactice, îndreptîndu-le cu precădere spre unitățile nou înființate, spre școlile mai îndepărtate de centrele de județ sau de comună, tocmai pentru a înlesni acestor școli formarea unei dotați! mai cuprinzătoare, de real folos în ridicarea calității lecțiilor. Dar se cuvine întărită și obligația cadrelor didactice de a folos» cu chibzuință și spirit gospodăresc zestrea materială a școlii, incit ca să dea maximum de randament în pregătirea intelectuală și în formația etică a elevilor noștri". Totodată, a fost subliniată grija permanentă pe care forurile locale de partid și de stat trebuie să o manifeste pentru asigurarea unor condiții civilizate de activitate și de viață tuturor cadrelor didactice, îndeosebi celoT nou intrate în marea familie școlară, pentru asigurarea stabilității lor la catedră, pentru încadrarea lor deplină în viața satului sau orașului în ca- re-și desfășoară activitatea.. Foarte multe dintre cadrele didactice care au participat la discuții în cadrul consfătuirilor au făcut un prețios și rodnic schimb de experiență în ce privește rolul și activitatea creatoare a membrilor corpului profesoral la catedră, pentru îmbogățirea conținutului predării, asigurînd transmiterea nemijlocită prin lecții a ideilor și concepției științifice despre viață, a materialismului dialectic și istoric, a teoriilor științifice înaintate, a spiritului modern al epocii noastre. în acest context, un loc deosebit l-au ocupat preocupările pentru buna desfășurare a activității didactice din clasele I cu școlari de 6 ani. „Un număr însemnat de școli din orașul și județul nostru a înscris, pentru prima oară, în clasa I copii de. 6 ani — relata prof. dr. Ion Stră- chinaru, la consfătuirea cadrelor didactice de la clasele I—IV din orașul și județul Iași. Cred că se impune urmărirea atentă a efectelor formative pe care le pot avea în dezvoltarea copiilor activitățile școlare atractive, în primul rînd acele prilejuite de predarea desenului și a muzicii, obiecte cu o importantă încărcătură de substanță în predarea cunoștințelor și în formarea priceperilor și deprinderilor de muncă ■ școlară". „Consider — a spus și învățătoarea Margareta Gali, din comuna Ghindari. județul Mureș — că fiecare învățător care va preda la aceste clase va trebui să fie pătruns de importanța chemării sale, de efortul pedagogic pe care va trebui să-1 depună pentru dozarea chibzuită a efortului cerebral al copiilor în raport cu capacitatea îor psihică".Firesc corpul nostru profesoral îmbină. armonios activitatea la catedră cu munca de educare a elevilor, cu participarea și îndrumarea competentă și responsabilă a acțiunilor inițiate de organizațiile U.T.C. și de pionieri. Mili- tînd pentru întărirea colaborării dintre școală și organizațiile U.T.C. și de pionieri, mai mulți învățători, profesori, diriginți, între care prof.

Ion Hurdubețiu, de la liceul „Dinîcu Golescu" din Cîmpulung, județul Argeș, prof. Marin Teodorescu, directorul Liceului din Vedea, prof. Meaning Friedrich, de la Școala generală nr. 3 din Sighișoara, prof. Ion Musat, directorul Liceului economic din Buzău, au relevat necesitatea realizării unității de cerințe educative în toate compartimentele vieții școlare, evitarea paralelismelor în abordarea problemelor educative la lecții, ore de dlrigenție, acțiuni ale organizațiilor de tineret sau a acționării în neconcordanță a acestor factori. „Mai presus de orice — a menționat profesoara Luiza Răican, de la liceul „Nicolae Bălcescu" din București avem în vedere activitățile noastre ținem seama de lor psihice, devîrstă, de intere- pe care le manifes-
— trebuie să ca în toate cu elevii să particularitățile specificul de sul și pasiunea tă pentru diferitele aspecte ale vieții cotidiene. Procesul de învățământ, orele de dirigenție, cercurile de elevi, acțiunile inițiate de organizațiile de tineret, fiecare în parte o- feră membrilor corpului profesoral prilejul de a interveni, prin metode și mijloace adecvate, cu tact, pricepere și răbdare, în modelarea personalității tinerilor, în stimularea inițiativei și dorinței lor de autoper- fecționare, . în formarea lor cetățenească activă, în educarea lor politică".în partea a doua a lucrărilor consfătuirilor cadrelor didactice, discuțiile s-au purtat pe specialități, în cadrul cercurilor pedagogice. Printre alții, prof. Margareta Bîlcu, directoarea Liceului nr. 5 din Tg. Mureș, prof. Florin Anghel, de la Liceul nr. 1 din Pitești, prof. Tiberiu Bordea, de la Liceul pedagogic din Buzău, au analizat cu acest prilej noile programe și manuale școlare, au făcut observații referitoare la modul de predare a unor noi capitole introduse în programul unor clase și cicluri școlare, propuneri pentru modernizarea metodelor de predare in scopul însușirii și a- profundării cît mai temeinice a cunoștințelor de către elevi. „O atenție deosebită în noul an de învățămînt — a. spus profesorul emerit Stelian Păun, inspector general la Inspectoratul școlar județean Ilfov — se cuvine să acordăm muncii corpului profesoral în diferitele organisme metodice — comisii, cercuri pedagogice etc.. — adevărate laboratoare ale gîndirii pedagogice creatoare în școală. .Acesta , este cadrtil cel , mal potrivit .al schimburilor de experiență profesională, de informații științifice și documentare de specialitate în domeniul respectiv de lucru, al promovării celor mai noi cuceriri ale științei și practicii didactice și pedagogice".La consfătuiri au participat reprezentanți ai organelor locale de partid si de stat, ai forurilor de învățămînt. în încheierea lucrărilor consfătuirilor au fost desemnați educatoarele, învățătorii, profesorii. inspectorii școlari care vor participa la adunările județene ale cadrelor didactice, care vor dezbate proiectul de Statut al personalului didactic și vor alege delegații la Conferința națională a cadrelor didactice din învățămîntul de toate gradele.

Florica DINULESCU, Manole 
CORCAC1, DEAKI Lorand, 
Gheorghe CIRSTEA

• Prințesa : SALA PALATULUI
— 17,30 (seria de bilete 2548
20.15 (seria de bilete 2549), CEN
TRAL — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 : 
21.
• Neînțelesul : PATRIA — 9 ;
11.30 ; 14 ; 10,30 ; 19 ; 21,15.
O Operațiunea San Gennaro : 
REPUBLICA — 8 ; 10 ; 12,15 ;
14.30 ; 16,45 ; 19 ; 21,15.
• Infrîngerea lui Alexandru cel
Mare : CAPITOL — 9 : 11,15 :
13.30 ; 16,45 ; 18 ; 20,30.
• Vin cicliștii : VICTORIA — 
9 ; 11,15 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45, 
FEROVIAR — 9,15—15,30 în con
tinuare ; 18 ; 20,30.
» Fratele doctorului Homer : 
SALA CINEMATECA — 10 ; 12 : 
14 ; 16,30 ; 18,45 ; 21.
• Winnetou — seria a IlI-a : LU
CEAFĂRUL — 8,30 ; 10,45 ; 13 ;
15.45 ; 18,15 ; 20,45, FESTIVAL —
8.45 ; 11,15 ; 13,30 : 16 ; 18,30 ; 21, 
la grădină — 20, GRADINA DOINA
— 19, STADIONUL DINAMO
— 19,30.
0 Aventurierii : LUMINA —
9,30—16 în continuare ; 18,30 :
20.45.
• Corabia „Pasărea albastră" s 
DOINA — 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 ; 
21.
« Fanteziștii t UNION — 15,30 : 
18 ; 20,30.
0 Variațlunl pe o temă veche, 
Auritul, Lumea extraordinară a 
mișcării, Los Bucaneros, Fru
moasa din pădurea adormită : 
TIMPURI NOI — 9—21 în conti
nuare.
0 Trei copii „minune* : MELO
DIA — 9,45 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ;
20.45, MODERN — 9,30 ; 11,45 ; 14 ;
16.15 ; 18,30 ; 20,45, ARENELE LI
BERTĂȚII — 19,30.
0 Tarzan, omul maimuță : EX
CELSIOR — 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ;
18.30 ; 20,45, AURORA — 8,30 ;
10.45 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, la gră
dină — 20, ARTA — 9 ; 11 ; 13,15 ;
15.30 ; 18 ; 20,30, Ia grădină —
19.30.
• Tom Jones : GRIVIȚA
11.45 ; 14,30 ; 17,30 ; 20,30,
A Un dolar găurit : ÎNFRĂȚIREA 
INTRE POPOARE — 10 ; 15,30 ;
17.45 ; 20, COTROCENI — 15,30 ; 18 ;
20.30.
« Balul de sîmbătă seara: BU- 
ZEȘTI — 15,30 ; 18,
— 20.
0 Rebus miraculos :
8,15—21 în continuare.
A Taffy și vînătorul :
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
Ia grădină — 20.
o Gloconda fără surîs : UNIREA
— 15.30 ; 18, la grădină — 20.
0 Piramida zeului Soare : LIRA
— 15,30 ; 18, la grădină — 20,
MUNCA — 16 ; 18 ; 20.
0 Șapte oameni de aur : DRU
MUL SĂRII — 15 ; 17,30 ; 20, 
MIORIȚA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
15,30 ; 18 : 20,30.
a Viva Marla : GIULESTI — 10 ;
15.30 ; 18 ; 20,30, FLOREASCA —
9.30 ; 12 ; 15,30 ; 18 ; 20.30, MOȘI
LOR — 15,30 ; 18 ; 20,30, la gră
dină — 19,30.
0 întîlnire în munți : VOLGA — 
10—16 în continuare ; 18,15 ; 20,30.
0 Falsa liră de aur s VIITORUL
— 15,30 ; 18 : 20.30.
0 Roata vieții : GLORIA —
11.15 ; 13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
0 Dueiul lung : POPULAR
15.30 : 18 ; 20.30, GRĂDINA PRO- 
GRESUL-PARC — 19,30.
0 Premiere strict secrete : TO
MIS — 9—15,45 în continuare ;
18.15 ; 20,30.
0 O fată ciudată : FLACĂRA —
15.30 ; 18 ; 20,30.
0 Dosarul XII : VITAN — 15,30 ; 
18.; 20,30.
0 Vicontele plătește polița : RA
HOVA — 15,30 ; 18, la grădină
— 20

— 9;

la grădină

DACIA —

BUCEGI—
18,15 ; 20,30,

9;

teatre
« Teatrul National „I. 
giale" (Sala Studio) : 
teribili — 10, Regina 
— 19,30.
• Teatrul „C. Tănase" 
Boema) : Boema Palace —“20, (la 
Sala Savoy) : Comici vestiți ai 
revistei : N. Stroe — 19,30.

de

L. Cara- 
Părinții 
Navara

(la grădina

LA PRINCIPIILE POLITICII EXTERNE

A PARTIDULUI Șl GUVERNULUI
Politica partidului,
expresia intereselor

(Urmare din pag. I)stat, pentru înflorirea continuă și a- părarea scumpei noastre patrii".în telegrama lor, cadrele didactice din 22 comune ale județului Argeș, arată că „de-a lungul existenței milenare a poporului român slujitorii școlii, dînd glas aspirațiilor maselor, au fost întotdeauna alături de forțele înaintate ale societății, contribuind la propășirea națiunii noastre. Sub înțeleaptă conducere a partidului, școala din România, valorificînd cele mai progresiste tradiții, a urcat treaptă cu treaptă, aducînd o prețioasă contribuție la lupta pentru construirea socialismului și comunismului.Păstrînd cea mal caldă șl adîncă

recunoștință față de partid, care a deschis poporului român drumul spre o viață nouă, demnă și fericită, vă asigurăm că vom munci cu tot mai mult elan și pricepere pentru ridicarea societății românești pe cele mai înalte culmi ale culturii și civilizației. împletind activitatea în școală cu activitățile social-obștești, ne vom strădui în permanență să formăm și să dezvoltăm conștiința nouă, socialistă a maselor în mijlocul cărora lucrăm. înzestrînd tinerele generații cu temeinice cunoștințe despre lume și viață, cultivînd cele mai alese sentimente care formează profilul moral al omului nou, vom sădi în sufletul lor dragostea fierbinte și devotamentul față de Partidul Comunist Român, față de popor, față de patria noastră socialistă.

fundamentale ale
poporului nostru

al Comitetului
Pe adresa redacției noastre, continuă să sosească numeroase 

scrisori prin care oamenii muncii de pe întreg cuprinsul țării își exprimă profunda adeziune și atașamentul lor deplin la 
principiile politicii interne și externe a partidului, hotărîrea 
de a munci cu și mai mult elan pentru înflorirea României so
cialiste.„Trăiesc un sentiment de mare mîndrie și de mare satisfacție în a- celași timp — ne scrie Elisabeta Va- siu de la spitalul unificat C.F.R. Sibiu. Partidul nostru s-a dovedit încă o dată un conducător înțelept, plin de înaltă responsabilitate pentru destinele patriei și ale socialismului la noi și în lume. Sînt mîndră că fac parte dintr-un asemenea partid, sînt mîndră că mă număr printre cetățenii unei țări care are în fruntea sa asemenea conducători, sînt mîndră cînd aud de o nouă uzină, de o nouă fabrică, de un nou complex industrial ridicat într-un județ sau altul.Dar mai bine decît prin cuvinte m-am deprins să vorbesc prin fapte. Nu voi precupeți nimic pentru ca, împreună cu colectivul în care lucrez, să-mi aduc contribuția la activitatea îndreptată spre înflorirea necontenită a României socialiste".Tehnicianul Mircea Bândea din Cluj ne scrie : „Vă rog să mă notați pe lista, fără număr, a cetățenilor patriei noastre, care își dau adeziunea — din cuget și simțiri — pentru politica înțeleaptă a partidului, politică plină de grijă pentru prosperitatea și bunăstarea tuturor oamenilor muncii, pentru întărirea u- nitătii sistemului socialist mondial".„Ca cetățean patriot, ca pensionar și veteran, consider că este de datoria mea să-mi exprim cu toată dragostea, pornită din inimă, alături de întregul nostru popor, adeziunea deplină la principiile politicii externe a țării noastre, atît de clar expuse

în Declarația Marii Adunări Naționale, în cuvîntările tovarășului Nicolae Ceaușescu și ale celorlalți conducători de partid și de stat — ne scrie Tudor Marinescu din Slatina.Cred că nu există om în țara noastră care să nu fie legat sufletește de aceste pămînturi, care, indiferent de naționalitatea sa, să nu-și pună toate forțele sale, să nu-și mobilizeze toate aptitudinile în slujba înfăptuirii politicii partidului, a triumfului idealurilor de progres și pace ale poporului nostru. Cu toate că am pășit în cel de-al nouălea deceniu, cu toate că nu sînt membru de partid, doresc să asigur conducerea partidului de devotamentul meu sincer, pentru strădania și grija ce o poartă pentru fericirea noastră".Din septembrie 1945 de cînd m-am înrolat în puternicul detașament de avangardă al clasei noastre muncitoare, Partidul Comunist Român — ne scrie Nicolae Roșu, funcționar la T.C.M.M.-București, am asistat la istoricele victorii și prefaceri revoluționare inițiate și înfăptuite de către partid. Ca cetățean conștient și ca ostaș credincios al partidului, asigur pe această cale conducerea de partid și de stat, personal pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, de adîncul meu devotament față de cauza partidului, de hotărîrea mea de a nu-mi precupeți nici un efort, la locul meu de muncă, în măreața activitate a întregului nostru popor, îndreptată spre înflorirea continuă a țării".

Alături de întregul nostru popor, de miile și miile de muncitori, țărani, intelectuali care, fără deosebire de naționalitate, și-au demonstrat profundul lor atașament la principiile politicii interne și externe promovate de partidul nostru, îmi exprim deplina adeziune la aceste principii care pun mai presus de toate servirea poporului, servirea cauzei socialismului. în Declarația adoptată la sesiunea extraordinară a Marii Adunări Naționale, în Declarația Comitetului ExecutivCentral al Partidului Comunist Român, în cuvîntările convingătoare rostite de tovarășul Nicolae Ceaușescu și de alți conducători de partid și de stat, în entuziasmul cu care milioane și milioane de cetățeni din toate unghiurile țării și-au exprimat adeziunea deplină față ■ de principiile fundamentale și acțiu-,-, nile României socialiste și-a găsit ex-> S presie convingerea nestrămutată a națiunii noastre că prin afirmarea între țările socialiste a raporturilor de deplină egalitate în drepturi, de respectare a independenței naționale, de întrajutorare tovărășească, de neamestec în treburile interne sistemul mondial al statelor ce făuresc noua orînduire va oferi întregit lumi un model mobilizator de relații între state.Sîntem mîndri de eforturile pe care partidul nostru le depune consecvent pentru întărirea colaborării și unității țărilor socialiste, a partidelor comuniste și muncitorești, a tuturor forțelor antiimperialiste. Avem convingerea fermă că pe această cale vom contribui la creșterea forței generale a sistemului socialist, la victoria mărețelor ‘'idei ale marxism-le- ninismului, la cauza păcii în întreagă lume, aducătoare de progres și de bunăstare.Ca om de știință și dascăl al tinerelor generații îmi dau perfect de bine seama că prima datorie a noastră. a tuturor oamenilor, este de a face să triumfe rațiunea în relațiile dintre state.Progresele realizate pînă acum, sub conducerea încercată a partidului, în dezvoltarea economiei, culturii. în ridicarea tuturor sectoarelor societății noastre, însuflețesc poporul nostru, îi insuflă noi energii în lupta pentru desăvîrșirea construcției socialismului, pentru înaintarea mai rapidă spre comunism.

înflăcărate și

Acad. prof. Caius 1ACOB

PROGRAMUL II

Maria Stoica, Ștefania Etegan, Moise Belmustață, 
Ion Dolănescu și orchestra condusă de Victor Pre- 
descu. 20,45 Cronica duminicală. 20,50 „Armonii au
tumnale" — muzică ușoară cu Gigi Marga, Luminița 
Dobrescu și Constantin Drăghici. 21,20 Seară de teatru. 
„Moartea unui artist" de Horia’ Lovinescu. Adaptare 
pentru televiziune și regia : Horea Popescu. 23,20 Tele
jurnalul de noapte. 23,35 închiderea emisiunii.PROGRAMUL I

8,30 Ora exactă. Cum va fi vremea 7 Gimnastica de 
înviorare. 8,40 Pentru copii și școlari. „15 septembrie ! 
Prezent !“ Emisiune veselă oferită de actori șl cîntăreți, 
elevilor cu prilejul deschiderii noului an școlar. 10,00 
Ora satului. 11,30 T.V. pentru specialiștii din agricul
tură. Ciclul „Mecanizarea agriculturii“. Tema : Meca
nizarea lucrărilor în cultura cerealelor păioase șl a 
porumbului. 12,00 De strajă patriei. 12,30 „Raliul bal
canic" la automobilism. Proba de viteză pe circuit. 
Transmisiune de la Otopeni. 13,30 Telejurnalul de prînz.’ 
13,45 închiderea emisiunii de dimineață. 15,30 Zig-Zag 
— telemagazin duminical. 19,30 Telejurna
lul de seară. 19,50 Telesport. 20,15 „Du-te 
dor" — program de muzică populară interpretat de

• Ansamblul „Perinlța" (la Mu
zeul „Dr. M. Minovici") : Spec
tacol de sunet și lumină „La 
vila cu clopoței" — 19,30 și 20,15

20,00 Reporterii noștri în țară șl peste hotare • 
„Fluierarii din Hodac" 0 „Alexandria". 20,15 Seară de 
balet „Frumoasa din pădurea adormită" de P. I. Ceai- 
covski. își dau concursul : Ileana Iliescu, Cristina 
Kammel, Elena Dacian, Marta Herțeg, Gheorghe Co- 
tovelea, Dan Moise, Mihail Soroțki, Ion Sabin și or
chestra Operei Române dirijată de Cornel Trăilescu. 
Scenografia : Ofelia Tutoveanu Drăgănescu. 21,00 Tele
jurnal. 21,20 Film artistic „Phfft" cu Jack Lemmon, 

’Judith Halliday și Kim Novak. Premieră pe țară. 
22,50 închiderea emisiunii.

o u
(Urmare din pag. I)

tul și de preferințele 
celor ce au fost în 
fruntea ei — activita
tea acestei instituții: 
promovarea marii și a- 
devăratei arte, a tot 
ceea ce pornește din 
cele mai adinei și 
mai trainice sentimen
te și slujește înnobi
lării spirituale a omu
lui. De aceea filar
monica a reprezentat 
mai mult decît o insti
tuție de cultură : ea a 
fost o vatră în care 
s-au distilat esențele 
geniului artistic în re
tortele sensibilității 
noastre naționale.

Și cînd spunem cil 
lectura programelor pe 
o sută de ani este pa
sionantă precum un 
roman nu facem o 
comparație hazardată : 
cîte sute de nume 
intrate definitiv în ga
leria celor mai mari 
interpreți nu au luat 
bagheta în fruntea a- 
cestei orchestre sau nu 
au ales-o drept parte
ner ! A enumera toți 
marii artiști care au 
fost dirijori sau parte
neri ai acestei orches
tre ar fi o operație fas
tidioasă. Din mulțimea 
și diversitatea persona
lităților românești și 
străine se reconstituie 
parcă o adevărată isto
rie a muzicii contem-

V

porane în tot ceea ce 
a avut ea mai de preț. 
Dar mândria de a ști că 
toate aceste nume au 
fost oaspeții noștri și că 
noi am dat lumii ar
tiști de frunte care 
aici s-au afirmat și aici și-au desăvîrșit 
măiestria, nu rămîne, 
iarăși o simplă bucu
rie afectivă, ci de
monstrează același a- 
devăr : ne-am îndrep
tat privirile spre ceea 
ce geniul omenesc a 
produs mai ales. Pen
tru că ceea ce consti
tuie una din calități
le exemplare ale a- 
cestei filarmonici — 
întruchipate în special 
de Enescu, marele el 
animator și dascăl — 
este îngemănarea con
tinuă între spiritul 
novator și păstrarea 
celor mai durabile 
tradiții. O instituție ce 
a deschis porțile con
sacrării a zeci și zeci 
de nume de dirijori și 
interpreți români, o 
instituție care a che
mat nume ce astăzi 
strălucesc drept auto
rități absolute (și mă 
gîndesc la Serkin, 
Schneiderhen, Fran- 
cescati, Karajan) a- 
tunci cînd aceștia se 
aflau abia la începu
turile carierei lor, a 
fost o instituție me
reu tînără. Dar tine
rețea mergea cu chib
zuință și înțelepciune

pe căile artei temei
nice și nu ale specu
lației și inovației gra
tuite, ale încercărilor 
fără sens și fără ur
mări. De aceea a și 
polarizat în jurul ei 
nume ilustre, de a-

culturale ale țării. Nu 
veneau aici să-și 
procure numai clipe 
de desfătare, ci să se 
confrunte spiritual, să 
descopere frumosul și 
să-l propulseze. Paul 
Valery spunea în 1893:

V

înfăptuirea politicii partidului nostruScriu mai ales în limba germană. De data aceasta simt însă nevoia să mă adresez unui public mai larg, cititorilor ziarului „Scînteia", organ al Comitetului Central al Partidului Comunist Român. Sînt membru de partid și spun aceasta cu mîndrie, mai ales acum cînd, urmărind cu a- tenție sporită, ca și toți cetățenii țării, înțeleaptă politică promovată cu fermitate de conducerea de partid și de stat, atît în probleme interne cît și pe plan internațional, am simțit o profundă satisfacție generată de reafirmarea elocventă a României ca stat socialist suveran, iubitor de pace. în cuvîntările tovarășului Nicolae Ceaușescu și ale altor conducători de partid și de stat au fost exprimate patriotismul și spiritul internaționalist al poporului nostru, po-
litică ce n-ar mențio
na deloc evenimente
le economice". Și a- 
devărul afirmațiilor 
sale îl aflăm și în 
istoria culturii noas
tre. Pentru că evolu
ția literaturii române

• •

românești moderne
ceea nume care au 
devenit ilustre au be
neficiat de școala fi
larmonicii românești, 
— școală de seriozi
tate, de exigență, de 
dăruire. De aceea fi
larmonica a polarizat 
atenția unor cercuri 
largi de intelectuali și 
a înrîurit viața, spiri
tuală a țării. Timp de 
o sută de ani filar
monica a reprezentat 
un adevărat centru de 
întîlnire a intelectua
lilor români pre
ocupați de destinele

„Deschideți orice isto
rie literară de la 
sfirșitul secolului al 
XIX-lea și cea care 
nu va vorbi despre 
muzică va fi o isto
rie inutilă, mai rău 
decît incompletă — 
inexactă, mai rău de
cît inexactă - 
teligibilă. De 
orice istorie 
în general 
vorbește 
literatură 
peră tot 
firmă pe 
exemplu o istorie po-

nein- 
altfel 

literară 
care nu 

decît despre 
este o o- 

atît de in
cit ar fi de

este strîns legată 
istoria muzicii, și 
mîndouă formează 
tot unitar indisolubil. 
Cu cită pasiune a ur
mărit Caragiale, poa
te unul din cei mai 
fini melomani ai a- 
cestei țări, concertele 
Capitalei, și cit de pli
ne de miez sînt și 
astăzi însemnările lui. 
Cu cită emoție au 
privit afirmarea tînă- 
rului compozitor și 
interpret George E- 
nescu intelectuali pre
cum Duiliu Zamfires-

dc 
a- 

un

cu, A. D. Xenopol, Io
sif Vulcan, care au în
țeles că, o dată cu co
pilul minune al Mol
dovei, o pagină nouă 
s-a deschis nu numai 
în muzică, dar și în 
întreaga noastră viață 
spirituală. Și cîte e- 
xemple nu s-ar putea 
da! Muzica și litera
tura noastră nu s-au 
dezvoltat pe principiul liniilor paralele, 
ci al vaselor comuni
cante. Cu George Că- 
linescu am fost ani 
de zile vecin de stal 
sîmbătă seara de sîm- 
bătă seara și i-am 
auzit reflecțiile și 
i-am urmărit mișca
rea ochilor lui și fre
nezia de adolescent 
cu care aplauda in
terpreta preferați, ră- 
mînînd uneori printre 
cei din urmă din sală 
lîngă podium, alături 
de cei mai entuziaști 
tineri. Tudor Vianu 
urmărea cu gravitate 
și concentrare fiecare 
notă și din privirile 
lui înțelegeam că 
iește adine fiorul 
zicii. Ion Marin 
doveanu ne-a 
mentorul înțelegerii 
lui Wagner prin con
ferințele sale de la A- 
teneu. Aici, în cămi
nul acesta al filar
monicii, Ateneul, sim
bolul permanenței 
muzicii românești, in
telectualii și-au aflat

tră-
m.u- 
Sa- 
fost

Capor drept, iubitor de libertate, scriitor și redactor, constat cu bucurie că creația literară în toate limbile vorbite la noi se bucură de e- gală apreciere, expresie elocventă a politicii naționale juste a partidului și guvernului Republicii Socialiste România.Sînt ferm convins că drumul pe care pășește partidul nostru, urmat de oamenii muncii de toate naționalitățile, pentru întărirea relațiilor de prietenie, de colaborare cu toate țările socialiste în spiritul internaționalismului este un drum just, că afirmarea deplină a principiilor pentru care militează România pe plan internațional este în interesul socialismului, progresului și păcii.
Arnold HAUSER 
scriitor

Sprijinim traducerea
in viață a politicii

partidului prin eforturi
pentru sporirea

producției

d £3 O g
unor simță- 

întruchiparea
expresia 
minte, 
unor năzuințe esteti
ce. Aici și în anii din 
urmă cînd filarmoni
ca a devenit din ce în 
ce mai mult o insti
tuție de for public, în 
alte săli din Capitală 
sau provincie, s-a îm
plinit o adevărată 
școală a. umanismului, 
a sentimentelor alese 
și înălțătoare.

Pentru că o viață 
muzicală perpetuată 
într-un cerc restrîns, 
adresîndu-se mereu 
acelorași și acelorași 
oameni, într-un dia
log stătut și osificat, își anulează chiar 
sensurile existenței 
sale. Enescu fusese u- 
nul din aceia care re- 
simțiseră acut această 
carență și pornise cu 
vioara prin îndepăr
tate și pe atunci ui
tate orașe ale țării, 
căutînd să apropie de 
artă acel public pe 
care el totdeauna l-a 
stimat și l-a conside
rat apt să înțeleagă 
expresiile cele mai ra
finate ale muzicii. 
Cînd alături de cele
lalte instituții muzi
cale ale țării filarmo
nica a început cu două decenii în urmă 
să-și amplifice sfera 
activității ei, factorul 
primordial era desi
gur publicul și în spe
cial acel public care

t

din pricini 
nu avusese 
muzica 
Concerte-lecții 
ducative, concerte în 
chiar incinta între
prinderilor, școlilor, 
instituțiilor — turnee, 
toate laolaltă au făcut 
ca după două zeci de 
ani muzica să devină 
cu adevărat una 
bucuriile majore 
publicului larg, 
sala de concert, 
fața aparatului de 
dio sau a televizoru
lui milioane de oa
meni culeg astăzi 
înaltele satisfacții ale 
muzicii. nemuritoare.

Ce laudă mai mare 
poate fi pentru un popor decît faptul că 
de-a lungul a o sută 
de ani în pofida vici
situdinilor, a furtuni
lor, a purtat torța ar
tei adevărate, a făcut-o să strălucească chiar șl 
în momentele cele mai 
dificile ale existenței 
sale. Cu aceste gînduri 
întîmpinăm centenarul 
filarmonicii cei ce 
ne-am numărat prin
tre anonimii săi as
cultători, oamenii din 
stal, care trebuie să o 
recunoaștem, datorăm 
multe din bucuriile și 
împlinirile noastre su
fletești acestei institu
ții ce-și așează 
frunte cununa 
lauri.

obiective 
acces la 

adevărată. și e-

din 
ale
In 
în 

ra-

pe 
de

cu mare satisfacție de recentelor documente e- partidul și statul nostru, care reflectă eforturile
'Alături de întregul popor, am luat cunoștință conținutul laborate de documentesusținute pe care le depune România pentru triumful cauzei forțelor înaintate ale progresului și păcii. în rîndurile noastre, ale celor ce lucrăm lîngă focul nestins al furnalelor și oțelăriilor, aceste documente găsesc un profund ecou, deoarece ele răspund năzuințelor noastre, ca și ale tuturor celor ce muncesc, sînt o emanație a propriilor noastre gîn- duri și simțăminte. Ele exprimă ho- tărîrea partidului de a depune eforturi în continuare pentru înflorirea țării, pentru realizarea unității țărilor socialiste, a partidelor comuniste și muncitorești, pentru prietenie și colaborare cu toate popoarele.Este datoria noastră cea mai înaltă să luptăm pentru înfăptuirea întocmai a politicii partidului. Noi, si- derurgiștii hunedoreni, vom face a- cest lucru prin realizarea exemplară a sarcinilor de plan și a angajamentelor luate. în prezent, împreună cu întregul colectiv de siderurgiști, ne preocupăm de găsirea unor noi soluții organizatorice și tehnice care să ducă la reducerea consumului de cocs și a procentului de fontă declasată, la creșterea indicilor de utilizare a furnalelor, pentru a da patriei cît mai mult metal. Prin eforturi pentru sporirea neîncetată a producției înțelegem noi să sprijinim traducerea în viață a politicii interne și externe a partidului și statului nostru.

Nicolae MARCULESCU
maistru furnalist la combinatul 
siderurgic Hunedoara
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VIZITA MINISTRULUI AFACERILOR EXTERNE Cronica zilei
■aassaassnaasm

La Ministerul Afacerilor Externe au început sîmbătă convorbirile oficiale între ministrul afacerilor externe al României, Corneliu Mă- nescu, și ministrul afacerilor externe al Belgiei, Pierre Harmel.La convorbiri participă Vasile Gliga. adjunct al ministrului afacerilor externe, Alexandru Lăză- reanu, ambasadorul României numit la Bruxelles, funcționari superiori din M.A.E.Iau parte, de asemenea, Jan Adri- aenssen, ambasadorul Belgiei la
Dineu oferit 

de Corneliu MănescuMinistrul afacerilor externe al României, Corneliu Mănescu, și soția au oferit sîmbătă un dejun în onoarea ministrului afacerilor externe al Belgiei, Pierre Harmel, și a soției sale.Au luat parte Bujor Almășan, ministrul minelor, Adrian Dimi- triu, ministrul justiției, Pompiliu Macovei, președintele Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, Alexandru Lăzăreanu, ambasadorul României numit la Bruxelles, funcționari superiori din M.A.E.Au participat Jan Adriaenssen, ambasadorul Belgiei la București, Louis Colot, ambasador, însărcinat cu problemele păcii și dezarmării în M.A.E., alte persoane o- ficiale belgiene.în timpul dejunului, care s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, cordială, Corneliu Mănescu și Pietre Harmel au rostit toasturi.Salutînd prezența oaspeților belgieni la dejun, ministrul Corneliu Mănescu a relevat personalitatea ministrului afacerilor externe al Belgiei și a exprimat convingerea că această primă vizită pe care un ministru de externe belgian o face în România
MANIFESTĂRI CONSACRATE CENTENARULUI 
FILARMONICII DE STAT „GEORGE ENESCU"Manifestările dedicate sărbătoririi a 100 de ani de la înființarea Filarmonicii de stat „George Enes- cu“ din Bucurgșți . s-au,..îp£hetyt sîmbătă seara la ^Ateneul Bbmân»'‘j slferț tenorul Ion Piso -și basul Cern-' cu concertul simfonic" dirijai ' de: sictiri1 Dumitru’.*"™’7 ;i*" Mihai Brediceanu. La interpretarea Simfoniei a IX-a de Ludwig
vremea

Timpul probabil pentru zilele de 16, 17 și 18 septembrie a.c. In țară : Vreme schimbătoare cu cerul temporar noros. Ploi locale vor cădea mai ales în jumătatea de nord a

SPORT

AL BELGIEI, PIERRE HARMELBucurești, Louis Colot, ambasador însărcinat cu problemele păcii și dezarmării în M.A.E., și alte persoane oficiale belgiene.Convorbirile s-au desfășurat într-o atmosferă de cordialitate.
★Sîmbătă dimineața, Pierre Harmel, ministrul afacerilor externe al Belgiei, însoțit de persoane oficiale belgiene, a depus o coroană de flori la Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism.

constituie un eveniment remarcabil în evoluția pozitivă a relațiilor dintre cele două țări. Sîntem de părere — a arătat el — că, printr-o mai bună cunoaștere a preocupărilor reciproce, realizăm o condiție esențială pentru dezvoltarea cooperării dintre țările noastre, pentru încurajarea climatului de pace și înțelegere în Europa.Remarcînd evoluția favorabilă a relațiilor economice, culturale și tehmco-științifice româno-belgie- ne și posibilitățile largi existente de dezvoltare a acestora, vorbitorul a exprimat încrederea că vizita miniștrului belgian va permite explorarea unor noi căi și forme de dezvoltare multilaterală a acestor relații. Avem convingerea profundă — a spus el — că acționînd pe calea dezvoltării relațiilor bilaterale româno-belgiene aducem o contribuție la efortul care este depus în destinderea internațională, pentru crearea unui climat de încredere și colaborare, la promovarea în relațiile dintre state a respectului și egalității suverane, fără de care nimic trainic nu șe poate clădi în lumea contemporană.în încheiere, ministrul afacerilor externe al României a toas

van Beethoven și-au dat concursul corul Filarmonicii și cvartetul vocal alcătuit din soprana Emilia Petrescu, mezzosoprana Martha Kes--
..........(Agerpres)

tării. Vîntul va sufla slab pînă la potrivit predominînd din sectorul vestic. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 5 și 15 grade iar maximele între 16 și 26 de grade. în București : Vremea schimbătoare cu cerul temporar noros favorabil ploii slabe. Vîntul va sufla potrivit, predominînd din sectorul vestic. Temperatura în creștere ușoară la început apoi în scădere. 

tat pentru întărirea continuă a relațiilor de prietenie româno-belgiene, în sănătatea Majestății sale regele Baudouin și a reginei Fa- biola, în sănătatea ministrului Pierre Harmel și a soției sale, a celorlalte personalități prezente, pentru cauza păcii și prieteniei între popoare.Adresîndu-se ministrului afacerilor externe al României, ministrul belgian Pierre Harmel a elogiat personalitatea acestuia ca om de stat, activitatea desfășurată de el pentru coexistență pașnică și realizarea contactelor deschise între toate țările lumii, în mod special între cele ale Europei. Arătînd că popoarele Europei sînt unite între ele prin legături mai profunde de- cît divergențele ce le despart, el a spus : Cele două state ale noastre, în măsura posibilităților lor, afirmă hotărîrea lor de a căuta modalitățile concretizării acestei analize comune.în continuare, ministrul belgian a subliniat că. pentru țara sa, pentru el personal, vizita pe care o face în România este un minunat prilej de a putea constata și exprima convingerea că obiectivele păcii și destinderii, construcția unei Europe mai unite sînt compatibile cu securitatea fiecărui stat și conforme destinelor lor. Subliniind importanța pe care o acordă vizitei sale în România, vorbitorul și-a exprimat speranța că aceasta va fi urmată de altele.în încheiere, ministrul Pierre Harmel a toastat pentru prosperitatea poporului român, în sănătatea președintelui Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, pentru guvernul țării, în sănătatea ministrului Corneliu Mănescu și a soției sale, a celorlalte personalități române prezente.
★După-amiază, ministrul Pierre Harmel și soția, împreună cu persoanele oficiale belgiene, au plecat într-o călătorie în țară.(Agerpres)

În atenția absolvenților 
școlii generaleGrupul școlar profesional și tehnic al Ministerului învăță- mîntului, din b-dul Lacul Tei nr, 63, sector 2, primește în- , scrieri/pentru coricursul 'ele admitere în școala''profesio- nală — meseriile de lăcătuși construcții metalice și strungari — pînă la data de 21 septembrie 1968. Se pot înscrie absolvenți (băieți) ai școlii generale, cu vîrsta pînă la 18 ani împliniți în cursul anului 1968, cu domiciliul în municipiul București sau în comunele județului Ilfov.Informații suplimentare se obțin la telefon 12 39 17.

ÎNTOARCEREA DE LA NEW 
YORK A DELEGAȚIEI CARE 
A PARTICIPAT LA LUCRĂ
RILE CONFERINȚEI O.N.U. A 
MINIȘTRILOR RESPONSABILI 

CU PROTECȚIA SOCIALĂSîmbătă seara s-a înapoiat în Capitală, venind de la New York, delegația Republicii Socialiste România, condusă de Petre Blajo- vici, ministrul muncii, care a participat la lucrările primei Conferințe internaționale O.N.U. a miniștrilor responsabili cu protecția socială.Din delegație au făcut parte Gheorghe Diaconescu, ambasador, reprezentantul permanent al Republicii Socialiste România la O.N.U., Dumitru Văcariu, director în Ministerul Muncii, și Ion Popescu, consilier în Ministerul Afacerilor Externe. (Agerpres)
Numirea ambasadorului 

Republicii Socialiste România 
în Regatul NepalPrin decret al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, tovarășul Aurel Ardeleanu a fost numit în calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România în Regatul Nepal. (Agerpres)

Delegația guvernamentală 
din Republica Africa Centrală 

a părăsit CapitalaSîmbătă dimineața a părăsit Capitala delegația guvernamentală din Republica Africa Centrală, condusă de Louis Alazoula, ministrul economiei naționale, care a făcut o vizită oficială în țara noastră. Din delegație au făcut parte Kombot Nague- mon, ministrul dezvoltării, Thimotee Malendoma, ministrul foștilor combatanți, și alte persoane oficiale.La plecare, pe aeroportul Bănea- sa, delegația a fost condusă de Bujor Almășan. ministrul minelor, Dumitru Mosora, ministrul industriei construcțiilor, Gheorghe Dobra, vicepreședinte al Comisiei guvernamentale de colaborare și cooperare economică și tehnică, Petru Bur- lacu,„ adjunct al ministrului, afacerilor externe, specialiști din Ministerul Minelor,’ funcționari superiori din M.A.E.
★înainte de plecare, Louis Alazoula, șeful delegației din Republica Africa Centrală, a declarat printre altele reprezentanților presei :Am venit în România pentru a cunoaște mai îndeaproape realizările poporului acestei frumoase țări, pentru a stabili contacte directe cu conducătorii săi. Ne-am dat seama, cu acest prilej, că țara dv. merge cu pași siguri către dezvoltarea unei industrii de prim rang, a unei a- griculturi moderne. în timpul vizitei — a spus în continuare oaspetele — am căutat posibilități pentru a pune bazele unei colaborări și cooperări cu România. Acestea s-au concretizat în semnarea a trei acorduri : de cooperare tehnică și economică ; de colaborare culturală și științifică ; un acord comercial pe termen lung. De asemenea, în timpul vizitei am constatat cu bucurie, și aceasta este foarte important, că poporul ”omân și cel din Africa

VIZITELE PRIMARULUI 
ORAȘULUI ROMAPrimarul Romei, Rinaldo Santini, care ne vizitează țara la invitația Comitetului executiv al Consiliului popular al municipiului București, a depus sîmbătă o coroană de flori la Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism.De asemenea, au fost depuse coroane de flori la Cimitirul militar italian de la Ghencea și la Monumentul Lupoaicei din Piața Dorobanți.în aceeași zi, primarul Romei, împreună cu Niccolo Moscato, ambasadorul Italiei la București, și membrii delegației municipalității din Roma, au făcut o vizită la Consiliul popular ai municipiului București unde s-au întîlnit cu Dumitru Popa, primarul general al Capitalei, și cu alți membri ai comitetului executiv. Oaspeții italieni au fost informați asupra sistemului de organizare a consiliului popular, asupra preocupărilor privind îmbunătățirea activității în domeniile edilitar-gospodă- resc și social-cultural, ca și al dezvoltării urbanistice și arhitectonice a Bucureștiului.La încheierea vizitei oaspeții au semnat în Cartea de aur a consiliului popular.Tot sîmbătă, Rinaldo Santini și persoanele oficiale care îl însoțesc au vizitat cartierele de locuințe Drumul Taberei și Floreasca, precum și Atelierele centrale I.T.B.Seara, primarul general al Capitalei a oferit o masă în onoarea delegației municipalității din Roma.(Agerpres)

Centrală doresc și pot să colaboreze, contribuind astfel la menținerea și consolidarea păcii, cauzei indispensabile popoarelor noastre și întregii lumi.Toate acestea mă fac să afirm cu convingere, a spus Louis Alazoula, în încheiere, că nimic nu va împiedica realizarea dorinței noastre comune, dezvoltarea cooperării și colaborării între cele două țări.(Agerpres)
încheierea lucrărilor 

Conferinței internaționale 
asupra oxizilor magneticiSîmbătă la amiază s-au încheiat lucrările Conferinței internaționale asupra oxizilor magnetici, care s-a desfășurat timp de cinci zile la Casa de cultură a I.R.R.C.S. din București.Specialiștii români și numeroșii fizicieni, chimiști, ingineri care lucrează în domeniul materialelor magnetice oxidice — din 16 țări ale lumii, prezenți la această manifestare științifică au susținut a- proape 100 de referate și comunicări tratînd problemele actuale ale fizicii, chimiei și ale compușilor o- xidici cu proprietăți magnetice. Discuțiile purtate au scos în evidență actualitatea științifică și practică a cercetărilor asupra oxizilor magnetici, relevind totodată rezultatele specialiștilor români în studiile prin vind proprietățile manganiților și feritelor. (Agerpres)

m i/mți șmusiE
Cetatea siderurgică 

din Donbas
CORESPONDENȚĂ DE LA SILVIU PODINĂ

Zilele trecute side
rurgia sovietică a în
scris pe răbojul cinci
nalului încă o realizare 
importantă : intrarea în 
funefiune a primei tran
șe a seefiei de conver- 
tizoare cu oxigen din 
cadrul combinatului si
derurgic Enakievo din 
Donbas.

Pentru a realiza a- 
cest important obiectiv 
industrial, constructo
rii au deplasat nu mai 
pufin de patru milioane 
metri cubi de pămint, au 
turnat și montat 156 000 
metri cubi de belon mo
nolit și prefabricat, au 
înălfat construcfii meta
lice cu o greutate totală 
de 33 000 tone, au insta
lat 17 000 tone de uti
laje tehnologice. La rea
lizarea noii unitafi side
rurgice și-au adus con
tribuția uzina construe-.

toare de mașini din 
Novokramatorsk, uzina 
de utilaj greu din Jda- 
nov precum și nu
meroase alte întreprin
deri din Moscova, Har
kov, Poltava, Zaporojie, 
Dnepropetrovsk.

In ceea ca privește 
capacitatea, converti- 
zoarele de la Enakievo 
depășesc simfitor toate 
celelalte instalații de a- 
cest gen aflate în pre
zent în funefiune în 
Uniunea Sovietică. Țoala 
procesele de produefie 
sînt mecanizate și auto
matizate, iar tehnologia 
elaborării șarjelor de 
ofel se află în perma
nentă sub controlul apa
ratelor.

După cum se știe, a- 
nul trecut siderurgia so
vietică a trecut pragul 
produefiei de o sută de

Acțiunea „Sava-68"
CORESPONDENȚĂ DE LA N. PLOPEANU

Zilele trecute s-a încheiat ac
țiunea de muncă a tineretului iu
goslav „Sava-68". Timp de trei 
luni, 4 500 tineri și tinere din în
treaga tară au lucrat la înălțarea 
unui dig pe o lungime de 4,5 km 
de-a lungul rîului Sava în dreptul 
orașului Zagreb, capitala R. S. 
Croafia.

Lucrările de îndiguire a Savei 
au început după marile inundații 
din 1964 care au provocat mari 
pagube materiale și chiar pierderi 
de viefi omenești. De atunci, în 
afară de lucrările cu caracter per
manent, pe șantierele situate de-a 
lungul Savei in fiecare vară lu
crează și brigăzi ale tineretului. 
Programul de regularizare a cursu
lui acestui rîu, program care se în
tinde pe o durată de mai mulfi ani, 
prevede amenajarea unor diguri

Pregătirea
specialiști

Zilele trecute, în Cuba s-au des
chis cursurile școlilor secundare și 
preuniversitare. In acest an școlar 
sălile de curs au fost dotate cu 
mii de aparate de televiziune, des
tinate să ridice calitatea învătă- 
mîntului.

In anii puterii populare în Cuba a fost creată o vastă rejea de 
școli secundare, tehnice și su
perioare, în raport cu necesitățile 
dezvoltării economiei și culturii. 
O atenție deosebită a fost 
acordată formării de specialiști 
pentru agricultură. Nu demult a 

milioane de tone, con
tinued să se dezvolte 
într-un ritm susținut. In 
prezent se află în con
strucție alte mari obiec
tive siderurgice, cum 
sînt furnalul de 300 
metri cubi din cadrul 
combinatului metalurgic 
din Siberia apusea
nă, laminorul continuu 
„2000" de la Lipefk — 
unul din cele mai mari 
din Uniunea Sovietică 
și care va intra în func
țiune la sfirșitul acestui 
an ; el va produce tablă 
pentru industria de auto
mobile și tractoare, noi 
secjii de cuptoare Mar
tin și electrice, con- 
vertizoare cu oxigen. 
Pînă la sfirșitul cincina
lului (1970) producția 
de ofel a Uniunii So
vietice urmează să atin
gă 124—129 milioane 
tone.

de aproape 150 km lungime pen
tru protejarea a circa 800 000 hec
tare de teren arab'l, construirea 
unor noi hidrocentrale. Cursul Savei 
va deveni navigabil pe aproape 
trei pătrimi din lungimea sa.

Importanta deosebită a . acestor 
lucrări de mare amploare rezultă 
din faptul că în prezent, potrivit 
calculelor specialiștilor, Sava 
aduce anual prejudicii eva
luate la 600 milioane di
nari (în ultimii 25 ani au avut loc 
49 inundafii). In bazinul acestui 
rîu, care ocupă 37 la sută din su
prafața Iugoslaviei, trăiesc aproa
pe 4 milioane locuitori. Aici se 
află 30 la sută din industria grea 
iugoslavă și 40 la sută din indus
tria prelucrătoare, care dau peste 
30 la sută din venitul national.

de tmera
m Cuba

luat ființă un institut tehnic pentru 
studierea problemelor de sol, în
grășăminte și creșterea animale
lor, în care învafă mii de tineri. 
Recent au absolvit studiile 429 de 
studenji ai universității „Marta A- 
breu" din Las Villas. Printre ei se 
află 50 de agronomi. Anul viitor, pe 
porfile universității va ieși prima 
promojie de medici. In prezent, 
cursurile celor șapte facultăți ale 
universității din Las Villas sînt ur
mate de peste 5 000 de sfudenfi 
îndrumafi de 500 de cadre didac
tice.

Final ț pasionant în Turul 
României
înaintea ultimei etape, liderul mai are doar 3 secunde 

avans!CALIMĂNEȘTI (prin telefon). — Finalul acestui pasionant tur al României a atins tensiuni maxime. O singură etapă a mai rămas și zeița Fortuna nu și-a ales favoritul. Ieri, la Călimănești, în penultima etapă, primul a sosit Șt. Cer
nea, urmat de C. Grigore și de plutonul masiv în Care se afla atît de hărțuitul purtător al tricoului galben, W. Ziegler. Plecat din Craiova cu un avans de numai 18 secunde, Ziegler își vede micșorat handicapul față de Grigore cu 15 sec. (bonificația de timp ce i s-a acordat acestuia pentru ocuparea locului II în etapă). Este lesne de înțeles interesul ce-1 suscită acum duelul direct dintre Ziegler și Grigore. La drept vorbind, cele 3 sec. ce-i despart nu înseamnă un avantaj (sau dimpotrivă dezavantaj) de luat în seamă. Pe distanța de peste 
170 km, cît măsoară traseul ultimei 
etape, de Ia Rîmnicu Vîlcea Ia 
București (prin Pitești), este prac
tic posibil orice deznodămînt. Se

rînduriO Jucătorul român Ilie Năstase
8- a calificat în semifinalele turneului internațional de tenis de la Belgrad, învingînd cu 7—5, 6—2 pe iugoslavul Nikola Spear. în turul doi al probei de dublu bărbați, perechea Ilie Năstase, Milan Holecek (Cehoslovacia) a întrecut cu 6—2.9— 7 cuplul Novicki, Ribarcik (Polonia).© 209 sportivi francezi (177 bărbați și 32 femei) vor alcătui delegația Franței la cea de-a 19-a ediție a Jocurilor Olimpice de la Ciudad de Mexico. Franța va participa la 16 din cele 18 discipline înscrise în programul jocurilor.© în primul meci al campionatului cehoslovac de fotbal, Spartak 

poate spune că și alți fruntași ai clasamentului, aflați acum la distanțe variind între 1 min. 30 sec. — 3 min. au în felul lor unele șanse de a cuceri Turul României — ediția 1968.
Sosirea în această ultimă și pa

sionantă etapă a marii competiții 
va avea loc duminică, în jurul orei 
17, pe velodromul Dinamo.

Ion DUMITRIU

Azi în CapitalăAstăzi, cu începere de la ora 16,30, pe stadionul „23 August" din Capitală are loc meciul dintre echipele Steaua și Universitatea Cluj, contînd pentru campionatul categoriei A la fotbal. în țară se dispută următoarele partide : Crișul Oradea — Progresul București ; F.C. Argeș — Farul Constanța; U.T. Arad — A.S.A. Tg. Mureș ; Politehnica Iași — Jiul Petroșcni ; Universitatea Craiova — Petrolul Ploiești.

Trnava a întrecut cu scorul de 2—1 (1—1) pe Slavia Praga.« Boxerul spaniol Pedro Carrasco și-a păstrat titlul de campion european la categoria ușoară, învingînd prin abandon în repriza a 3-a pe italianul Bruno Melisano. Meciul s-a disputat la Barcelona în fața a 20 000 de spectatori.
o Meciurile restanță din etapa a 27-a a campionatului unional de fotbal s-au soldat cu rezultatele : Dinamo Minsk — Spartak Moscova 0—o ; Șahtior Donețk — Dinamo Tbilisi 1—0 ; Zaria Lugansk — Ararat Erevan 1—0. în clasament conduce Dinamo Kiev 44 puncte. urmată de Spartak Moscova 33 puncte (două jocuri mai puțin).

Ieri in campionatul național de fotbal 
Dinamo Bacău - Dinamo 
București 1-0 (1-0)Se poate afirma că pe stadionul din Bacău a avut loc ieri un spectacol fotbalistic cum de multă vreme n-au mai văzut suporterii echipei din localitate. Cele două formații au aruncat în luptă toate forțele pentru a-și adjudeca cele două puncte puse în joc. Au cîștigat băcăoanii, care au dorit insistent victoria și au muncit mai mult pentru ea. Unicul gol a fost înscris de Dembrovschi. Faza decisivă pentru rezultatul final s-a petrecut în minutul 36 : Ene Daniel prinde o minge la centrul terenului, atrage după el apărarea bucu- reșteană și de pe extremă pasează pe stînga lui Dembrovschi care înscrie printr-un șut bombă un gol de zile mari. în cea de-a doua parte a meciului, băcăoanii au mai multe o- cazii de a-și mări avantajul, dar Dat- cu, aflat într-o formă excelentă, apără cîteva mingi care păreau goluri gata făcute. Dinamo București, posesoare a unei tehnici mai bune, a pus și ea de multe ori în pericol poarta apărată de Ghiță. Finalul partidei îi găsește tot pe dinamoviștii din Bacău în atac.
Rapid Ia prima victorieDeși a învins pe Vagonul Arad doar cu 2—1 (1—0), Rapid a controlat practic întreaga partidă și și-a dominat autoritar adversarul. Mai ales în prima jumătate a meciului. feroviarii, bine organizați în joc, cu pase aproape ireproșabile care permiteau declanșarea unor atacuri surprinzătoare, au exercitat o presiune neîntreruptă la poarta arădeană.Golurile au fost înscrise în ordine de : Neagu, (min. 9) după o cursă a lui Pop și o pasă ..dintr-o bucată1’ a lui Năsturescu ; Miilroth, autogol (min. 53) la un șut-centrare al lui Angelescu, iar în favoarea Vagonului de către Boroș (min. 80) într-un moment de acalmie intervenit în apărarea Rapidului. S-au remarcat : Năsturescu, Neagu, Dan. Greavu — (Rapid) și Boroș (Vagonul). Tînărul rapidist Dumitru, atunci cînd n-a fost preocupat de faultarea adversarilor, a realizat cîteva acțiuni de mare spectacol.

încheierea turneului teatrului 

„Thalia" din Budapesta
Colectivul artistic al teatrului „Thalia" din Budapesta și-a încheiat sîmbătă Ia Cluj turneul pe care l-a întreprins în țara noastră în cadrul schimburilor culturale dintre România și R. P. Ungară. Artiștii oaspeți au susținut mai multe spectacole la București și Cluj, au avut întîlniri cu oameni de artă, au vizitat diferite obiective social-culturale. Intr-o convorbire avută cu corespondentul Agerpres la Cluj, Ludovic Roman, artistul emerit Keres Emil, laureat al Premiului Kossuth, director al teatrului „Thalia", a declarat: „Impresiile noastre sînt copleșitor de bogate. Va mai fi nevoie de timp ca să le putem discerne, cristaliza. Dar ceea ce pot afirma acum, cu certitudine, este că ne întoarcem cu un sentiment de mulțumire, cu satisfacția pe care ți-o dă conștiința utilității artei tale, a acestor manifestări culturale prin care oamenii se apropie între ei, prin care un popor cunoaște, înțelege mai bine sufletul unui alt popor. Am avut numeroase întîlniri cu personalități artistice, am procedat la un rodnic schimb de experiență, am legat noi prietenii, sincere. Mi-au lăsat amintiri plăcute discuțiile amicale cu Costache Antoniu, Septimiu Sever și alți actori, regizori, scenografi care lu

Noul mers al trenurilorCu începere de Ia 29 septembrie 1968 intră în vigoare noul mers al trenurilor. La elaborarea Iui s-a a- vut în vedere crearea unor legături rapide cu localitățile din Maramureș, Banat. Moldova, precum și îmbunătățirea condițiilor de călătorie pe liniile principale și secundare.Astfel, au fost înființate trenurile rapide 21/22 pe distanța București Nord—Arad și 45/46 pe ruta București Nord—Baia Mare. Totodată au fost puse în circulație trenurile accelerate 307/398 pe distanța București Nord—Brașov, 525/526 pe traseul Bacău—Bicaz, precum și două 

crează în instituțiile de artă din România. Am vizitat impunătoarele cartiere noi ridicate în anii socialismului, atît la București cît și la Cluj, am poposit prin Muzeul satului, am admirat monumente istorice și arhitectonice. Tot ce am văzut m-a emoționat ca și, desigur, întîlnirile cu publicul. Am remarcat în țara dv. un public cult, cu un înalt nivel de cultură dramatică, sensibil, entuziast. La cererea lui am prelungit cu o zi turneul nostru, pentru a prezenta la Cluj, în seara de sîmbătă, un al doilea spectacol cu „Puișorul" de Moricz Zsigmond, o piesă clasică, cu idei generoase, adînc omenești. Cred că sînt în asentimentul întregului colectiv al teatrului „Thalia" aducînd mulțumiri călduroase Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, organelor locale care ne-au făcut o primire deosebită, înconjurîndu-ne tot timpul cu atenție. Și, pentru că în timp ce noi vom fi în drum spre casă, artiștii teatrului maghiar din Cluj, după reușitul lor turneu în R. P. Ungară, vor veni spre patrie și nu ne vom întîlni, aș dori să le transmitem, prin intermediul presei, un salut tovărășesc, cordial". (Agerpres)

accelerate între Beclean pe Someș și Sighetul Marmației. Au fost menținute, de asemenea, în circulație trenurile accelerate 303/304 pe traseul București Nord—Oradea.Pentru o mai bună deservire a călătorilor, majoritatea trenurilor au fost prevăzute cu vagoane noi de clasa a II-a. A fost sporit, totodată, numărul vagoanelor bufet sau restaurant și s-au atașat vagoane de dormit la garniturile de pe distanțele București Nord—Timișoara (111/ 112), București Nord—Vatra Dornei (503/515—516'504) si București Nord— Tulcea (8 001/8 002). (Agerpres)

Aprecieri elogioase 
pentru artiștii clujeni

CORESPONDENȚA DIN BUDAPESTA DE LA AL. PINTEA

„Un turneu de mare succes al unui 
teatru excelent”. Aprecierea de mai 
sus, făcută de ziarul „Ești Hirlap", în 
legătură cu turneul Teatrului maghiar 
de stat din Cluj în Ungaria, mi se pare 
semnificativă. Ea ilustrează calda pre
țuire și admirafie de care s-au bucurat 
artiștii clujeni pentru spectacolele pre
zentate în acest turneu. „Explozia de 
aplauze de multe minute, chemarea de 
nenumărate ori la rampă — scrie ziarul 
„Magyar Hirlap" — a fost o apreciere 
sinceră a unui spectacol de înaltă va
loare artistică".

Despre prima piesă prezentată în 
cadrul turneului — „Viforul" de Barbu 
Ștefănescu Delavrancea — ziarul citat 
mai sus remarca bogăjia de idei a 
piesei, axată pe problema fundamentală 
a luptei pentru apărarea independentei 
și suveranității. Cît despre piesa „Moar
tea unui artist" a cunoscutului drama
turg Horia Lovinescu, ziarul „Nepsa- 
va" sublinia : „Frumusefea piesei, 
poezia ei sînt direct transmise spectato
rului. Adevărul său fundamental este de 
nedezminfit : datoria artistului — orice 
s-ar întîmpia, chiar dacă săvîrșește gre
șeli mari — nu poate fi în final, și nici 
nu este, decît aceea de a servi viafa".

Semnificative sînt și aprecierile elo
gioase tăcute de presa ungară cu 
privire la montarea și interpretarea a- 
cestor piese. „Regizorul Rappaport Ofto 
— scria ziarul „Magyar Nemzet" — do
vedește că vrea să facă din teatrul din 
Cluj un teatru de gindire poetică. Cele 
două piese : „Viforul" și „Moartea unui 
artist" au ilustrat cu succes acest lucru. 
Ambele piese au subliniat că frumuse

țea poetică și adevărul gîndirii alcă
tuiesc pe scenă un tot organic care nu 
contrazice, ci subliniază regia și jocul 
modern".

Ziarele din capitala ungară au avut 
cuvinte deosebit de frumoase la a- 
dresa artiștilor Kovăcs Gyorgy, artist al 
poporului, Senkalszky Endre, Beness 
llona, Andrăsi Mârton, artiști emerifi, 
Lâszlâ Gero, Vitalyos lldiko, Koos Zso- 
fia, Nagy Reka, Balogh Eva, Bereczky 
lulia, Peterffy Gyula, Păsztor Jânos și 
alții. Școala superioară de artă teatrală 
și cinematografică din Budapesta a acor
dat sîmbătă după-amiază artistei emerite 
Beness llona o diplomă de onoare cu 
prilejul împlinirii a 60 de ani de la ab
solvirea acestui institut.

înaintea plecării spre tară a colecti
vului, directorul teatrului, artistul emerit 
Senkalszky Endre ne-a declarat în legă
tură cu turneul întreprins in Ungaria : 
„M-am bucurat împreună cu întregul co
lectiv de aprecierile bune făcute la 
adresa spectacolelor prezentate de noi. 
Mă bucur că în acest fel am avut posibi
litatea să facem cunoscută în Ungaria 
arta teatrală românească, că am contri
buit prin spectacolele noastre la întări
rea legăturilor prietenești dintre cele 
două popoare vecine și prietene. Să 
nu uităm că arta îi apropie pe oameni, 
ii ajută să se cunoască, să se infeleagă 
și să se prejuiască. Pentru noi turneul 
este nu numai un succes, ci și o obli
gație să muncim în continuare mai mult 
pentru desăvîrșirea artei noastre inter
pretative, pentru a ridica pe o treaptă 
mai înaltă aria tealrală din România"»



ALGER 14 (Agerpres). — La Club de Pins, în apropierea Algerului, continuă lucrările celei de-a 5-a Conferințe la nivel înalt a țărilor membre ale Organizației Unității Africane, la care participă reprezentanți ai 39 de state membre, printre care 17 șefi de state.La festivitatea de deschidere prezidată de Joseph Mobutu, președintele Republicii Democrate Congo, au luat cuvîntul o serie de personalități africane. Apoi, a vorbit secretarul general al O.N.U., U Thant, care a subliniat, între altele, rolul ce ar trebui să revină O.U.A. în instaurarea păcii în Nigeria. Vorbind de distrugerile, foametea și pierderile de vieți o- menești provocate de război, U Thant a făcut un apel în numele umanității pentru a se depune toate eforturile în vederea ,,atenuării efectelor acestui conflict tragic". Pe de altă parte, secretarul general a evocat situația din Africa de sud și problema a- partheidului, subliniind necesitatea ca marile puteri și principalii parteneri ai Africii de sud să-și exercite influența asupra guvernului acestei țări pentru a-1 determina să renunțe la politica sa rasistă.După discursurile inaugurale și cele de salut adresate participanți- lor, s-a trecut la alegerea organelor conducătoare ale reuniunii. In funcția de președinte al actualei conferințe a fost ales șeful statului algerian Houari Boumediene, iar ca vicepreședinți reprezentanții Liberiei, Marocului, Republicii A- frica Centrală, Ruandei, Somaliei, Cambiei, Madagascarului și statului Mali.Secretarul general al O.U.A., Diallo Telli, a prezentat un raport- bilanț asupra celor cinci ani de activitate a organizației. Partici- panții la conferință urmează să e- xamineze, de asemenea, rezoluțiile și recomandările adoptate în cadrul lucrărilor pregătitoare ale Consiliului ministerial al O.U.A.,

Aspect de la deschiderea conferințeiprecum și alte probleme africane care nu au fost abordate cu acest prilej: activitatea diferitelor organisme ale O.U.A., desemnarea candidatului african la postul de înalt comisar al Națiunilor Unite pentru Africa de sud-vest. în ceea ce privește situația din Nigeria, împăratul Etiopiei, Haile Selassie, va prezenta un raport asupra eforturilor întreprinse de Comitetul consultativ al O.LLA. în vederea găsirii unei soluții pașnice a acestei probleme.Vor fi prezentate, de asemenea, rapoarte speciale ale unor șefi de state asupra diferitelor probleme importante ale continentului negru.

Acord 
româno-
CIUDAD DE MEXICO 14 (Agerpres). — Delegația guvernamentală română, condusă de Gheorghe Ră- dulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, și-a încheiat sîmbătă vizita oficială făcută în Mexic. La 12 septembrie delegația guvernamentală română a avut convorbiri cu delegația mexicană condusă de Antonio Armendariz, director general al Băncii naționale de comerț exterior a Mexicului.într-un comunicat comun, dat publicității la încheierea vizitei, se subliniază că în urma convorbirilor dintre cele două delegații, care s-au desfășurat într-o atmosferă de cordialitate, s-a hotărît să se încheie un acord interbancar între Banca română de comerț exterior și Banca națională de comerț exterior a Mexicului, acord care va fi supus de către ambele părți aprobării autorităților competente ale celor două țări, în vederea emiterii de instrucțiuni de aplicare de îndată ce va fi aprobat de către autoritățile respective.Acordul prevede stabilirea de mecanisme de schimb de informații și asistență tehnică în domeniul promovării exporturilor, acordarea de facilități pentru dezvoltarea relațiilor economice între ambele țări și stabilirea de noi măsuri care să favorizeze o creștere ra

bancar
mexican

pidă a schimburilor comerciale între România și Mexic.în domeniul cooperării economice și tehnice s-a convenit ca ț>ăr- țile să recomande autorităților competente negocierea de acorduri concrete asupra acestor probleme, în conformitate cu discuțiile ce au avut loc cu prilejul întrunirilor.Pentru promovarea importurilor și exporturilor și a cooperării e- conomice și tehnice dintre cele două țări, ambele părți au fost de acord că este utilă înființarea u- nei agenții comerciale române permanente la Ciudad de Mexico.în comunicat se subliniază utilitatea ca rezultatele convorbirilor ce au avut loc să constituie baza de inițiere a tratativelor, care să conducă în viitor la încheierea unor noi acorduri.Comunicatul subliniază că vizita delegației guvernamentale române în Mexic, convorbirile care au avut loc, precum și documentele elaborate cu acest prilej, constituie un important pas în dezvoltarea relațiilor între cele două popoare.
★La 13 septembrie, la Ciudad de Mexico a fost semnat acordul interbancar între Banca română de comerț exterior și Banca națională de comerț exterior a Mexicului.

Vizita delegației 
guvernamentale române 
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problemele protecției sociale

PHENIAN 14 (Agerpres). — La 13 septembrie, tovarășul Emil Dră- gănescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, conducătorul delegației guvernamentale române care participă la cazionate de cea versare a creării lare Democrate primit de tovarășul Țoi En Ghen, președintele Prezidiului Adunării Populare Supreme a Republicii Populare Democrate Coreene.

manifestările o- de-a XX-a ani- Republicii Popu- Coreene, a fost

La întîlnire, care s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, tovărășească, au mai participat Mihai Marin, adjunct al ministrului a- facerilor externe și Nicolae Popa, ambasadorul Republicii Socialiste România la Phenian — membri ai delegației guvernamentale române, precum și Kim junct al ministrului terne al Republicii mocrate Coreene.

SesiuneaConsiliului Executiv al U.N.E.S.C.O.
PARIS 14. — La Paris s-au încheiat lucrările celei de-a 79-a sesiuni a Consiliului Executiv al U.N.E.S.C.O. Consiliul Executiv a dezbătut raportul prezentat de directorul general, Renă Maheu, cu privire la activitatea organizației în ultimul trimestru, activitatea U.N.E.S.C.O. în centrele sale regionale din Africa, probleme legate de organizarea sesiunii conferinței generale ce se va deschide la Paris, la 15 octombrie, precum și probleme bugetare legate de viitorul exercițiu 1969—1970.

Cuba a hotărît să se retragă 
din Organizația internațională 
a cafeleiHAVANA 14 (Agerpres). — După cum transmite agenția Prensa Latina, Cuba a hotărît să se retragă din Organizația internațională a cafelei, ca urmare a poziției discriminatorii a acesteia față de ea. Comentînd această ho- tărîre, ziarul cuban „Granma" scrie că în urma presiunilor exercitate de S.U.A., Organizația internațională a cafelei a redus cota de cafea ce poate fi exportată de Cuba de la 200 000 de saci la 50 000 saci. Ziarul subliniază că nimeni nu va putea împiedica Cuba să înainteze pe calea dezvoltării economiei sale.

Apărarea resurselor 
biosferei-o cerință vitală

NEW YORK 14 (Agerpres). — La New York au luat sfîrșit lucrările primei Conferințe internaționale a miniștrilor pentru problemele protecției sociale, organizată sub auspiciile O.N.U. Timp de aproape două săptămîni, 51 de miniștri și alte o- ficialități din peste 90 de țări au dezbătut și au făcut recomandări în legătură cu principalele teme care au fost înscrise pe ordinea de zi a conferinței: organizarea și asigurarea protecției sociale în cadrul dezvoltării naționale, rolul organelor publice în probleme de protecție socială, mijloacele de formare a personalului tehnic național necesar în acest domeniu, cooperarea internațională în domeniul protecției sociale.Republica Socialistă România a fost reprezentată la conferință de o delegație condusă de Petre Blajovici, ministrul muncii. Șeful delegației române a îndeplinit și funcția de vicepreședinte în cadrul biroului conferinței.La încheierea lucrărilor conferinței a fost adoptat în unanimitate un document final care cuprinde numeroase recomandări privind dezvoltarea protecției sociale pe plan național și intensificarea cooperării inter-

naționale în acest domeniu. Aceste recomandări se referă, printre altele, la răspunderea hotărîtoare care revine guvernelor în asigurarea măsurilor de protecție socială, rolul factorului uman în domeniul dezvoltării și necesitatea întreprinderii de acțiuni de protecție socială pentru dezvoltarea resurselor umane. Documentul cheamă Organizația Națiunilor Unite și instituțiile acesteia să-și intensifice acțiunile în direcția elaborării și traducerii în viață a programelor privitoare la protecția socială și cere secretarului general al O.N.U. să asigure prezentarea raportului conferinței sesiunii a 23-a a Adunării Generale a O.N.U.
VIETNAMUL DE SUD

La Palatul UNESCO 
din Paris s-a desfă
șurat timp de mai 
multe zile o conferin
ță interguvernamen- 
tală asupra bazelor 
științifice ale folosirii 
raționale și conser
vării resurselor bio
sferei. „Această con
ferință, la care au 
participat experți din 
numeroase țări ale 
lumii, are o însemnă
tate deosebită — ne-a 
declarat președintele 
ei, prof. univ. F. 
Bourliâre (Franța). 
Pentru prima oară, 
nu numai oamenii de 
știință, ci și guver
nele se ocupă înde
aproape de asemenea 
probleme de stringen
tă actualitate. Este 
semnificativă unani
mitatea cu care au 
fost adoptate conclu
ziile conferinței, res
pectiv recomandările 
ce vor fi prezentate 
sub forma unui plan 
pe termen lung gu
vernelor prin inter
mediul O.N.U. Este 
vorba de o serie de 
probleme legate de 
folosirea raționată, 
științifică a resurselor 
naturale, de conser
varea și reînnoirea a- 
cestora".

Dezbaterile au con
firmat că industriali
zarea, cu consecințele 
ei asupra mediului 
natural, sporirea ra
pidă a populației glo

bului, construirea de 
orașe tot mai întinse 
au drept consecințe 
ruperea echilibrului 
ecologic, armoniei 
dintre om și natură 
din cadrul biosferei. 
Omul, principalul 
factor al biosferei, 
poate exercita o ac
țiune binefăcătoare 
asupra ei. Experții au 
constatat însă că el 
risipește și distruge 
nerațional în nume
roase cazuri resursele 
naturale ale biosfe
rei : despăduririle,
pescuitul și vînatul 
excesiv, experiențele 
nucleare, poluarea 
progresivă cu tot mai 
multe substanțe chi
mice, secătuirea pă
mântului de mine
reuri, desecarea ne
rațională a soluri
lor umede, consumul 
crescind și abuziv de 
apă etc.

Intrucit resursele 
biosferei sînt limita
te, se poate spune că 
prin asemenea ac
țiuni omul își pregă
tește propria distru
gere. Conferința de 
la Paris a tras un 
semnal de alarmă în 
acest sens, cerind 
luarea de măsuri ur
gente. S-a arătat ast
fel, printre altele, că, 
dacă nu se iau mă
suri imediate, peste 
zece ani omul nu va 
mai putea trăi în ma
rile orașe din cauza

poluării atmosferei. 
Poluarea are efecte 
nocive și asupra flo
rei și faunei. Ea ris
că, după cum au con
statat experții, să li
miteze sensibil popu
lația mondială. Po
luarea a devenit ast
fel o problemă in
ternațională vitală. 
Conferința a demon
strat că în multe ca
zuri ce privesc resur
sele biosferei s-a a- 
juns la un prag cri
tic și se impun mă
suri energice de apă
rare, cit și de „repa
rare" a biosferei. Ma
rele număr de reco
mandări adoptate pri
vesc atît țările în 
curs de dezvoltare, 
unde exploatarea in
tensivă a resurselor 
naturale poate pro
voca unele pertur
bări ireparabile, cit 
și țările industriali
zate, unde avariile a- 
duse biosferei se în
mulțesc.

Conferința a defi
nit, totodată, liniile 
mari ale unui pro
gram vast de acțiune 
pe plan național, re
gional cit și inter
național pentru folo
sirea rațională, con
servarea și reînnoirea 
resurselor biosferei.

AL GHEORGHIUParis.

CAIRO

Congresul național 
al Uniunii 

Socialiste ArabeCAIRO 14 (Agerpres). — Sîmbătă seara, în aula Universității din Cairo și-a reluat lucrările sesiunea Congresului Național al Uniunii Socialiste Arabe, organul politic suprem al Republicii Arabe Unite.După cum se știe, congresul național și-a deschis lucrările la 23 iulie a.c. cu prilejul celei de-a 16-a aniversări a revoluției egiptene. La primele ședințe, cei 1701 delegați la congres au ales în unanimitate pe președintele R.A.U., Gamal Abdel Nasser, în funcția de președinte al Uniunii Socialiste Arabe și al primei sesiuni a congresului național. A fost ales, de asemenea, „Comitetul celor 100“ care a fost însărcinat cu elaborarea ordinii de zi a sesiunii și să prezinte delegaților la congres un raport special asupra problemelor care vor fi examinate în cadrul actualei sesiuni. După aceea s-a hotărît ca lucrările congresului să fie întrerupte, pînă ce comitetul va îndeplini sarcinile care i-au fost încredințate. Comitetul și-a încheiat activitatea și a prezentat delegaților la congres un raport.Delegații la congres urmează să aleagă Comitetul Central al Uniunii socialiste arabe care la rîndul său va desemna Comitetul executiv. O dată cu alegerea organelor de conducere reorganizarea uniunii va fi considerată încheiată.Delegația urmează, de asemenea, să examineze proiectul de constituție al R.A.U. care va fi aprobat printr-un referendum popular după înlăturarea urmărilor evenimentelor din iunie 1967. Vor fi dezbătute, de asemenea, probleme ale transformărilor sociale și economice în tară.Președintele Gamal Abdel Nasser a deschis lucrările sesiunii printr-un discurs radiotelevizat.

Atacuri 
aie forțelor

Pe un vast teritoriu — din nord, de pe platourile înalte, la Saigon și pînă în delta fluviului Mekong — întreg Vietnamul de sud este teatrul unor puternice acțiuni ofensive declanșate de forțele patriotice.De cîteva săptămîni, orașul Tay Ninh, aflat la 100 km nord-vest de Saigon, este unul din „punctele fierbinți", pentru controlul căruia se duc lupte înverșunate între patrioți și trupele americano-saigoneze. După ce întreaga provincie a fost încercuită de forțele F.N.E., agențiile de presă transmiteau zilele trecute că „aproximativ 700 de combatanți ai detașamentelor Frontului Național de Eliberare au ocupat o parte din importantul centru urban Tay Ninh".Alte ciocniri au avut loc în provinciile septentrionale, în apropierea fostei capitale imperiale, Hue, și în partea de est a zonei demilitarizate.Baza americană „Bluell" a fost și ea atacată de forțele F.N.E. Ca și în alte cazuri, militarii americani au recurs la tancuri grele și a- viație, pentru a încerca să stăvilească atacurile patrioților. Lîngă baza Con Thien, în apropierea paralelei 17, luptele au durat 7 ore, precizează ziarele, iar la sud, în delta Mekongului, aerodromul Can Tho era învăluit în nori groși de fum : 9 avioane cu inscripția „U.S. Air Force“ zăceau distruse la sol, în urma loviturilor F.N.E. Alte lupte grele continuă să se desfășoare, de două zile, în apropiere de Loc Ninh. în acest sector și-a pierdut viața, după cum s-a anunțat, generalul american de divizie Keith Ware.în ciuda uriașelor efective dislocate în Vietnamul de sud, forțele intervenționiste înregistrează pierderi umane și materiale tot mai mari. Numai săptămîna trecută, potrivit cifrelor publicate de comandamentul S.U.A. din Saigon, 2 500 de militari americani au fost scoși din luptă.Constatînd neputința intervențio- niștilor de a prelua inițiativă operațiilor militare, prof. Nguyen Van Hieu, membru al Prezidiului Comite-

îirgului internațional
de la Brno

CORESPONDENȚA DE LA EUGEN IONESCU
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Ge Bong, afacerilor Populare

Deschiderea

, Brno, străvechiul oraș
► de pe malurile Svitavei,
* trăiește din nou atmo- 
, sfera caracteristică tra- 
k dijionalelor tîrguri inter- 
, naționale pe care le
► găzduiește de 10 ani. 
k Ieri a avut loc deschi- 
, derea oficială a edijiei k jubiliare — a X-a — a 
k Tîrgului international de 
, produse ale industriei k constructoare de mașini 
k din 29 de țări. în acest 
, an numărul firmelor pro- 
k ducătoare care expun
► aici este de aproape 
, 1 500, depășind foafe k edițiile precedente ale
► fîrguluii unul dintre cele 
k mai mari manifestări de k acest gen din Europa.
► La festivitatea de 
, inaugurare a participat k o delegafie guverna-
► mentală cehoslovacă
* condusă de L, Strougal, k vicepreședinte al quver-
► nului. Au fost prezenfi
* numeroși oaspefi de
► peste hotare, invitați de
* onoare, printre care și 
’ Gheorghe Cioară, mi- 
, nistrul comerțului exte-

rior al Republicii Socia
liste România.

In cuvîntul de deschi
dere, ministrul comerțu
lui exterior al R. S. Ce
hoslovace, V. Vales, a 
arătat că ediția jubiliară 
din acest an a Tîrgului 
international de la Brno 
reprezintă o trecere în 
revistă a înaltului nivel 
tehnic al produselor in
dustriei constructoare de 
mașini și, totodată, o 
bună ocazie pentru sta
bilirea unor largi con
tacte și încheierea de 
acorduri comerciale re
ciproc avantajoase.

Republica Socialistă 
România participă în a- 
cesf an pentru prima 
oară cu o expoziție pro
prie la Tîrgul internatio
nal de la Brno. In ca
drul ei sînt expuse, 
printre altele, mașini- 
unelte, mașini de recti
ficat, mașini pentru fa
bricile textile, pentru 
prelucrarea lemnului și 
alte produse ale indus
triei constructoare de 
mașini din România. O

uriașă instalație de foraj 
în stare de funcționare 
domină, prin înălțimea 
sa, întregul tîrg. Este 
vorba de „F-200", pro
dus al uzinelor „1 Mai" 
din Ploiești. Un interes 
deosebit suscită și cele
lalte exponate româ
nești : tractorul „U-650” 
realizat la uzinele „Trac
torul" din Brașov, auto
camionul de 5 tone „Bu- 
cegi", mașinile de teren 
„M-461”, precum și mi
crobuzele „TV-71" pen
tru 28 de pasageri.

Multe din aceste pro
duse sînt cunoscute în 
Cehoslovacia. Astfel, 
trei instalații de foraj 
„F-200" funcționează de 
citva timp cu succes în 
țara prietenă. Pe șose
lele cehoslovace gonesc 
astăzi mii de autoca
mioane „Bucegi* și ma
șini de teren „M-461". 
încă în cursul acestei 
luni, România va livra 
Cehoslovaciei primele 
300 de tractoare de 
lipul „U-650".

Premierul japonez

patriotice
tulul Central al F.N.E., declara : „centurile defensive ale americanilor s-au dovedit incapabile să oprească atacurile noastre... Astăzi, americanii și marionetele saigoneze rămîn în aceste perimetre neputincioși, aștep- tînd loviturile noastre". Iar în Statele Unite, revista „U. S. News and World Report" constata că „forța de luptă a F.N.E. este impresionantă".La toate acestea se adaugă eșecurile politice suferite de regimul de marionete de la Saigon. Zilele trecute s-a împlinit un an de la așa- zisele „alegeri parlamentare" organizate în orașele sud-vietnameze, în umbra baionetelor străine. Ce a rămas din promisiunile de „stabilitate", „prosperitate", „combaterea corupției" făcute atunci ?Ziarul britanic „The Times" arată că rezultatele unui an de „guvernare legală" a marionetelor de la Saigon pot fi rezumate în cîteva cuvinte : instabilitate politică și economică, răfuieli brutale cu adversarii dictaturii, accentuarea corupției, inflației. „Corupția ia proporții astronomice, notează săptămînalul ver". Orice lițate sud-vietnameză trebuie să recunoască faptul că aceasta se răspîn- dește de sus în jos" — scrie ziarul. Arestarea și condamnarea lui Truong Dinh Dzu, figură politică cunoscută din Vietnamul de sud, care a cerut retragerea trupelor intervenționiste, a dezvăluit din nou metodele de represiune pe care le folosesc marionetele de la Saigon pentru a înăbuși opoziția politică. Dar regimul saigo- nez se răfuiește nu numai cu opo- nenții politici, ci chiar cu proDriii lui oameni. Recent, șeful serviciilor de informații ale armatei și un „conducător" de provincie au fost destituiri de „președintele" Thieu. Motivul ? S-a considerat că aparțin clanului rival, cel al fostului „premier" Nguyen Cao Ky. Liderii politici ai regimului se deplasează prin capitală însoțiți de camioane pline cu soldați gata să tragă pentru a-i a- păra nu atît împotriva patrioților, cît împotriva clanurilor rivale.Pe acest fundal ies și în evidență impasul intervenționiș- tilor în Vietnamul de sud, zădărnicia tuturor încercărilor lor de a în- genunchia poporul vietnamez.

Șerban BERINDEI

„Obser- american sau oficia-

acțiunilormai mult

despre politica
externă a țarii

— Corespondentul A-TOKIO 14gerpres, FI. Țuiu, transmite : Premierul japonez Eisaku Sato a luat cuvîntul la o conferință de presă, după încheierea ședinței cabinetului japonez în cadrul căreia au fost examinate o serie de probleme ale politicii externe și interne. Referin- du-se la Tratatul de securitate ja- pono-american, Eisaku Sato a reafirmat poziția guvernului în favoarea menținerii alianței militare cu S.U.A. In același timp, el a recunoscut necesitatea „modificării tratatului într-o formă care să provoace cît mai puține fricțiuni și nemulțumiri".In ceea ce privește Okinawa, primul ministru a afirmat cu optimism că indiferent de schimbările care vor avea loc, aceste insule vor fi retrocedate Japoniei în următorii cîțiva ani.

Mișcarea pentru pace din 
Franța a dat publicității un 
comunicat în care se arată ca opinia publică mondială trebuie să exercite o presiune permanentă împotriva atitudinii administrației S.U.A., care împiedică orice progres în vederea soluționării pe cale pașnică a problemei vietnameze.

inter- trans- Biafra
întrerupte în noaptea de 

joi spre vineri, zborurile avioanelor închiriate de Comitetul național al Crucii Roșii care portă ajutoare populației dinau fost reluate în noaptea de 13 spre 14. Avioanele au aterizat pe aerodromul Obi-Uturu, pus la dispoziția Comitetului Internațional de Cruce Roșie de către autoritățile biafreze.
40 de militari din rîndul 

forțelor navale indoneziene au fost arestați, fiind acuzați că ar fi desfășurat activități îndreptate împotriva guvernului — informează agenția Reuter. Pe de altă parte, agenția France Presse transmite că în capitala Indoneziei s-a anunțat arestarea1 în orașele Solo, Semarang și Magelang, a unui număr de 65 de ofițeri de poliție.
Comitetul sovietic pen

tru știință și tehnicăa încheiat un acord cu firma italiană „Pirelli" în vederea extinderii colaborării tehnico- științifice în producția de anvelope pentru automobile.
Curtea de Hpel de Pe W Tribunalul Suprem al Rhodesiei a respins apelul celor 32 de patrioți africani condamnați de autoritățile rasiste la moarte sub acuzația de a fi desfășurat o activitate ostilă rînduielilor rasiste.
Postul de radio Bagdad a 

difUZat 0 hOtărîre 3 Președintelui Ahmed Hassan Al-Bakr în virtutea căreia toți foștii funcționari guvernamentali care au fost demiși din iio- tive politice își vor relua funcțiile luna viitoare.
lntr-o scrisoare adresata 

Comitetului special O.N.U. 
pentru decolonizare (Comitetul celor 24), de Amilear Cabrai, secretar general al Partidului African pentru Independența Guineei Portugheze și Insulelor Capului Verde, sînt denunțate acțiunile forțelor colonialiste în Guineea Portugheză care recurg la arme interzise — bomba cu napalm și fosfor.

La Pavilionul de artă de 
la Kalemegdan a fost deschisă vineri o expoziție cuprinzînd lucrări de artă ale pictorului Ion Țuculescu. Sînt expuse peste 70 de picturi în ulei dintre cele mai reprezentative. Expoziția este organizată de Secretariatul republican pentru învățămînt și cultură al R. S. Serbia și Asociația artiștilor plastici din Serbia.

Gunnar Janing, reprezentantul secretarului general al O.N.U., U Thant, în Orientul Apropiat, a sosit sîmbătă după-amiază la Paris venind de la Nicosia. Potrivit agențiilor de presă, Jarring, care a avut noi contacte cu conducătorii arabi și israe- lieni, ar urma să se întîlnească cu U Thant care este așteptat să sosească duminică la Paris.
Președintele Mexicului Gustavo Diaz Ordaz, a participat sîmbătă la inaugurarea instalațiilor sportive construite de Comitetul organizator al Jocurilor Olimpice. Orașul olimpic, care practic a fost terminat, va fi inaugurat oficial săptămîna viitoare.
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La Teheran continuă să sosească, din diferite țări ale lumii, ajutoare des
tinate sinistrafilor de pe urma recentului cutremur care s-a produs in pro

vincia iraniană Khorassan
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