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o definire riguroasă,
X

un cadru legal!
Apărarea și dezvoltarea proprietă

ții socialiste au fost și rămîn, în 
permanență, o sarcină de cea mai 
mare însemnătate pentru întregul 
aparat de stat și economic, pentru 
toți oamenii muncii din țara noastră. 
Un asemenea imperativ esențial al 
societății noastre capătă valențe noi 
în actuala etapă de dezvoltare a eco
nomiei naționale, cînd creșterea efi
cienței polarizează liniile de forță ale 

;gii activități productive. In acest 
ext se înscrie, cu deosebită cla- 

. e, ideea exprimată în Raportul 
entat de ■ tovarășul Nicolae 
ișescu la Congresul al X-lea al 

P R. : „odată cu stimularea celor
;i îndeplinesc sarcinile cu rezul- 
bune, cei care nu-și fac datoria, 
aduc daune avutului obștesc să 

■rte direct, din buzunarul pro- 
— și nu din avuția societății — 
irile neglijențelor și lipsurilor de 

dau dovadă".
ie, deci, limpede că în activitatea 
ezvoltare a avutului obștesc, de 
ere a eficienței activității econo- 
nu au ce căuta manifestările de 

rficialitate, toleranța și arbitra- 
Acesta este unicul punct de ve- 

t sub exigența căruia trebuie să 
nalizate rezultatele tuturor ac- 
lor desfășurate de întreprinde- 
:i organizațiile socialiste pe linia 
mirii, urmăririi și recuperării 
ror pagube aduse avutului ob- 

avut al întregului popor. Cînd 
■re membru al societății, de la 
^cător la ultimul executant, va 

■va simți că plătește din propriul 
iar toate pagubele pricinuite a- 
! naționale, indiscutabil că va 
ta cu seriozitate și înalt spirit 

■ ■ : .spundere, .atunci cînd este pus 
gajeze fondurile statului sau să 
listreze banul public.
nai așa economia națională va 

■ ■ tită în viitor de situații neplă- 
păgubitoare,. de felul, acelgițu.

- i existat la fabrica de ulei „U- 
1 Iași. Sub coordonarea Instîtu- 
de proiectări pentru industria 
atară și Institutului de proiec- 
entru automatizări s-au investit

Radu CIURILEANU 
controlor revizor general 
în Ministerul Finanțelor

aici peste 1 milion de lei în vederea 
automatizării procesului tehnologic. In 
ciuda repetatelor încercări și reme
dieri. instalația de automatizare nu 
a putut fi pusă în funcțiune. în cele 
din urmă, cu avizul Consiliului teh- 
nico-științific al M.I.A. s-a propus 
casarea utilajelor în cauză.

Tot pe calea casării — dar, de astă 
dată, și prin încălcarea normelor le
gale care o .reglementează — s-a pro
dus o pagubă pentru economie 
și la atelierele „9 Mai" din Bucu
rești : un pod rulant primit anul 
trecut prin transfer de la altă între
prindere a fost, fără nici o motivație 
plauzibilă, dezmembrat și predat la 
topit, la numai cîteva luni de la in
trarea în uzină, în ciuda faptului că 
organele de specialitate ale Institu
tului de studii și cercetări pentru 
instalații de ridicat au subliniat că 
podul putea să mai funcționeze încă 
cel puțin un an.

Atît în primul caz, cît și în cel 
de-al doilea, organele financiare de 
control au analizat minuțios împreju
rările care au favorizat risipa fondu
rilor statului și au cerut forurilor su
perioare de resort să ia măsuri pen
tru tragerea la răspundere materia
lă a celor din vina cărora au fost 
distruse utilajele. Din păcate, ca și 
în atîtea alte situații, constatările or
ganelor de control financiar nu au 
fost luate în seamă de forurile de 
resort. Modul tranșant, direct în care 
Congresul al X-lea al P.C.R. a pus 
problema răspunderii materiale nece
sită, obligatoriu, reconsiderarea opticii 
ministerelor asupra rolului și finali
tății activității de control financiar. 
Pe baza investigațiilor controlului, 
conducerile ministerelor vor trebui 
să intervină prompt și energic cu

de specialitate ale Institu-
de ridicat au subliniat că

HROCRATIA-9
aspete nedorit

măsuri de natură să întărească res
ponsabilitatea organelor în subordi
ne și să recupereze daunele mate
riale atunci cînd ele au avut loc.

An de an, în economie se înre
gistrează un volum important de 
așa-zise „cheltuieli neproductive", 
aț cărui ordin de mărime totali
zează zeci și zeci de milioane lei. 
Se știe că sub această titulatură se 
ascund pierderile peste norme, re
buturile, amenzile, penalizările, lo
cațiile, clasările și declasările de 
bunuri degradate, depășirile de con
sumuri specifice. Deși rezultă clar 
că aceste cheltuieli sînt de cele mai 
multe ori consecința spiritului de 
proastă gospodărire, a indisciplinei 
de plan ori a încălcării regulilor 
financiare, totuși în mod „generos" 
ele continuă să fie trecute pe costu
rile producției, adică sînt puse în 
contul statului și nu sînt suportate 
din buzunarul celor din vina cărora 
s-au produs.

Tn semestrul I a.c., Autobaza Ti
mișoara, 
justificat

. sumurile 
așa cum
faptelor, ... .. .....__  ______
tudinii unor salariați ai întreprinde
rii sau neglijenței altora. Persistă 
o asemenea practică pentru că atît 
comitetele de direcție, cît și foru
rile lor de resort nu înțeleg încă să 
examineze cu întreaga atenție cau
zele tuturor pierderilor aduse patri
moniului socialist. Cînd, totuși, în
treprind asemenea analize ele accep
tă cu nepermisă ușurință justifică
rile și motivările celor în cauzăj 
cum că la baza lor ar sta „condiții 
obiective", „riscul activității" și alte 

-asqmenea scuze. Este notoriu că 
'anomaliile de felul acesta sînt favo
rizate de faptul că, în prezent, 
oricine poate și este gata să plă- 

' teaȘcaC-dih' buzunarul'"statului orice 
amendă, locație sau altfel de pena
lizare. Iată cît de importantă este 
sublinierea din Raportul la Congre
sul al X-lea al partidului, care pre
cizează că atunci cînd fiecare va 
plăti din buzunarul Iui se va gîndi 
mai mult, nu va mai proceda cu 
ușurință, superficialitate și lipsă de 
răspundere.

Unele cadre de conducere din în
treprinderi sau ministere motivea
ză, adeseori, reținerea lor în pre
cizarea răspunderilor materiale în 
sarcina celor care pricinuiesc pa-

de exemplu, a trecut ne- 
pe costuri toate supracon- 
de benzină, deși era clar, 
s-a dovedit din analizarea 

că ele se datorau incorecti-

(Continuare în pag. a III-a)
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versări a elibe

rării patriei de

sub jugul fascist

Miercuri la amiază, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar, gene
ral al Partidului Comunist Român, 
a primit, la Mangalia Nord, de
legația Partidului Comunist din 
Japonia, alcătuită din tovarășii 
Korehito Kurahara, membru al 
Prezidiului C.C. al Partidului Co
munist din Japonia, conducăto
rul delegației, Junkichi Geshi, 
membru supleant al Prezidiului, 
secretar al C.C. al Partidului Co
munist din Japonia, Hidesato Nu- 
mata, membru al Comisiei de 
Revizie, și Shunichi Nishizawa, 
adjunctul șefului secției interna
ționale a C.C., redactor șef al re
vistei „Documente internaționale", 
care a participat la lucrările celui 
de-al X-lea Congres al P.C.R.

Au participat tovarășii Gheorghe

Pană, membru al Comitetului E- 
xecutiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R., Janos 
Fazekas, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., Dumi
tru Popescu, membru al Comitetu
lui Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ștefan Andrei, prim-ad- 
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.

în timpul întîlnirii s-a realizat 
un larg schimb de păreri cu pri
vire la unele probleme ale mișcării 
comuniste și muncitorești, la situa
ția internațională actuală și s-a 
subliniat importanța mobilizării 
tuturor forțelor democrâtice și pro
gresiste în lupta unită împotriva 
imperialismului, pentru triumful 
cauzei independenței naționale, de
mocrației, păcii și socialismului.

în cursul discuțiilor s-a exprimat 
profunda satisfacție pentru relațiile 
de solidaritate internaționalistă, 
stimă și respect reciproc, exis
tente între Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Comunist din Ja
ponia, evidențiindu-se dorința co
mună de a întări aceste legături 
frățești, în interesul celor două 
partide, al unității mișcării comu
niste și muncitorești internaționale. 
Totodată, a fost relevată* impor
tanța dezvoltării continue a rela
țiilor economice, tehnico-științifice 
și culturale dintre România și 
Japonia, corespunzător intereselor 
celor două popoare, cauzei colabo
rării și înțelegerii internaționale.

Convorbirea s-a desfășurat in
tr-un spirit de cordialitate și înțe
legere tovărășească.

MINISTRUL FEDERAL
AL ECONOMIEI R. F. A GERMANIEI
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

președintele Consiliului de Stat, a 
primit miercuri după-amiază, la 
Mangalia Nord, pe Karl Schiller, 
ministrul federal al economiei R. F. 
a Germaniei, care se află în vizită 
în țara noastră.

La primire a luat parte Cornel 
Burtică, ministrul comerțului exte
rior.

A fost prezent Erich Strătling, 
ambasadorul R. F. a Germaniei la 
București.

în cursul convorbirii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cor
dială, au fost abordate probleme 
privind dezvoltarea relațiilor dintre 
cele două țări.

Plecarea tovarășului
......

Budislav Soskici
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w l>IN nou aceleași critici ramase prea 
ÎNDELUNGATĂ VREME FĂRĂ ECOU O ESTE

CETAȚEANUL LA DISPOZIȚIA FUNCȚIONARULUI 
DE LA O.C.L.P.P. SAU INVERS?

tn partea de sud a județului 
Olt, unde lanurile s-au copt, a 
început culesul porumbului. 
Printre primele Unități care 
efectuează această lucrare se 
numără și cooperativele agri
cole din Izbiceni, Bădiciu, Re
dea și Corabia. De pe primele 
sute de hectare știuleții aurii 
au luat calea p'ătulelor. Există 
condiții ca în următoarele zile 
această importantă lucrare să 
fie intensificată.

a» șșjg aZ
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Miercuri la amiază a părăsit 
Capitala tovarășul Budislav Soș- 
kici, membru al Biroului Executiv 
al Prezidiului Uniunii Comuniști
lor din Iugoslavia, membru al de
legației R.S.F. Iugoslavia, care a 
participat la sărbătorirea celei de-a 
25-a aniversări a eliberării pa
triei.

La plecare, pe aeroportul Bă-

9
neasa, oaspetele a fost condus de 
tovarășii Virgil Trofin, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent, secretar al C.C. 
al P.C.R., și Vasile Vlad, membru 
supleant al C.C. al P.C.R.

Au fost de / față Iso Niegovan, 
ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la 
București, și membri ai ambasa
dei.

VALORI CONTEMPORANE 
ALE IRANULUI

Furnalul de 1 700 mc de la Combinatul siderurgic Galati

„O scrisoare primită zilele trecute 
de la Oficiul pentru construirea 
locuințelor proprietate personală 
București — ne scrie un corespon
dent — mă invita să-mi iau în pri
mire apartamentul proprietate per
sonală contractat cu sus-numita in
stituție. La data fixată m-am pre
zentat la viitorul domiciliu. Cu o 
punctualitate rivalizînd cu aceea a 
unui ceas electronic a apărut, la 
ora anunțată, reprezentantul oficiu
lui, care mi s-a adresat: „în nu
mele comitetului de conducere și al 
lucrătorilor instituției noastre, vă 
urez multă fericire în noua locuință. 
Iată cheia apartamentului. Vă lăsăm 
dv. plăcerea de a deschide și a păși 
primul pragul locuinței. Arhitectul 
și, în același timp, esteticianul nos
tru vă stă la dispoziție pentru a vă 
sugera, eventual, cîteva modalități 
de aranjare plăcută și eficientă a 
interiorului". încîntat de atîta soli
citudine . și atenție din . partea 
O.C.L.P.P., am trecut pragul noii 
mele locuințe. O primă constatare : 
lucrările au fost executate ireproșa
bil, iar sfatul competent al specia
listului m-a ajutat să-mi aleg ime
diat un mobilier pdecvat. Azi, mîine, 
cînd doresc, mă pot muta".

Cît de civilizat I Nu ? Dar din pă
cate cele scrise sînt pură ficțiune. 
Sînt visul mîngîiat de toți cei care a- 
pelează la serviciile O.C.L.P.P. Sînt 
visul care, din păcate, (din multe, din 
excesiv de multe cauze obiective și 
subiective) e departe, foarte departe 
de a ;deveni realitate De ce ? Stăr 
ruim în a căuta răspuns cu senti
mentul că batem cărări demult — și 
inutil — bătătorite ; pînă acum au 
curs valuri de cerneală pentru a 
consemna neajunsurile, neregulile, 
greșelile grave din munca O.C.L.P.P.

Au dispărut oare după atîtea cri
tici? Vom încerca să răspundem a- 
cestei întrebări, consemnînd de 
data aceasta peripețiile unui mo
ment important al relațiilor cetățean- 
O.C.L.P.P. : acela al preluării noii 
locuințe. L-am însoțit, la întînrplare.

pe cetățeanul E. A. din București, 
care și-a construit un apartament 
în imobilul A 12 din cartierul Ber- 
ceni. Iată filmul întîmplărilor, așa 
cum s-au petrecut ele,
, Ora 9 fusese anunțată ca oră „ofi
cială" de predare a unui număr de 
apartamente. Ne aflăm într-unul din 
blocuri. începe, într-adevăr, preda
rea? Nici pomeneală ! Lipsește toc
mai factorul principal : reprezentan
tul O.C.L.P.P. Vine, nu vine ? Dar 
noii proprietari nu vor să-și facă 
tocmai în _ această zi gînduri negre. 
Deci, să fim optimiști I într-adevăr, 
iată-1 apărînd după 45 de minute. 
Așa că, după alte 15 minute de 
luare de contact — cu un ceas mai 
tîrziu decît se stabilise — ar fi pu
tut să înceapă, în sfîrșit, predarea. 
Dar, spre surprinderea tuturor, func
ționarul oficiului anunță :

— Proprietarii apartamentelor de 
la... pînă la... să rămînă. Ceilalți pot 
pleca, deoarece n-au depus la oficiu 
toate actele necesare.

în zadar argumentează cei tn 
cauză că la biroul de informații al 
O.C.L.P.P. nu s-a pomenit un cuvin- 
țel despre vreo nouă obligație pri
vind depunerea unor acte, că atunci 
cînd s-a anunțat predarea locuin
țelor nu s-a atras-nici unuia dintre 
cei interesați atenția că n-ar avea 
actele complete. Funcționarul, pă
truns de importanța slujbei exer
citate despotic, e intransigența per
sonificată Incontestabil, este vorba 
de o crasă neglijență sau, în cel mai 
bun caz. de o totală lipsă de infor
mare a lucrătorilor oficiului. Cert 
este că numeroși cetățeni au fost puși 
pe drumuri, că s-srpierdut o zi, iar 
bucuria obținerii locuinței a fost um
brită de niște oameni care încă n-au 
înțeles că primesc salarii pentru a-i 
servi și nu șicana pe cetățeni.

Și cînd te gîndești că locuința e 
în sfîrșit gata (cu alt prilej arătam

George POPESCU

(Continuare în pag. a n-a)

Contribuții ia un cod 
ai criticii constructive

în afluxul de idei și inițiative al 
Congresului al X-lea un loc impor
tant dețin problemele stilului în 
muncă, iar între acestea cri
tica reprezintă o preocupare ma
joră, ca instrument al progre
sului social | metodele prin care 
putem întări atît caracterul con
structiv al criticii, cît și receptivita
tea față de ea, obținerea unor re
zultate efective, preocupă astăzi, în- 
tr-un fel sau altul, mai fiecare om 
activ al acestei țări.

— Astăzi — ne spunea tovarășul 
Miliai Vasile, director la Filatura 
Românească de Bumbac — este greu 
să-ți imaginezi vreun sector de acti
vitate realizînd un progres oarecare 
fără impulsul pe care îl dă critica 
Sarcinile puse de Congresul X im
plică o perfecționare hotărîtă a 
muncii în toate domeniile, iar per
fecționarea nu se poate lipsi de a- 
cest instrument al progresului social 
care e critica și autocritica. Am ur
mat recent niște cursuri la CEPECA
— centrul de perfecționare a cadre
lor de conducere din întreprinderi
— și îmi amintesc că un participant 
spunea că primul pas al organizării 
științifice este analiza critică a pre
zentului, pentru a obține progresul 
maxim în viitorul apropiat. M.ulți 
înțeleg prin critică, în mod limitat, 
o relație între persoane, referiri la 
unele trăsături de caracter sau gre

șeli, cînd, de fapt, critica reprezintă 
un instrument cu aplicație mult mai 
largă, și între colective, între insti
tuții întregi, în probleme vaste de 
concepție j e .elementul menit să co
loreze întreaga noastră informație și 
comunicare, pentru a determina — 
cum se spunea In hotărîrile Con-

anchetă socială

greșului X — o perfecționare a con
ducerii și organizării noastre, pe pla
nul muncii și al relațiilor sociale, al 
întregii societăți.

' — Dacă ar fi să stabilim un
„cod", un număr de principii ale 
criticii, pe care le-ați sublinia 
mai intii ? >
în accepția largă de care am 

vorbit, critica nu înseamnă o sim
plă părere tntîmplătoare sau un re
proș de moment, ci un act respon
sabil îmbibat de gîndire, de analiză 
a faptelor, de argumente, țintind la 
îndreptarea unei stări de lucruri, la 
dobîndirea unui progres. Critica, 
atunci cînd e constructivă, atacă ceea 
ce este străin de orînduirea și stilul

nostru de viață socialist, în scopul 
mersului înainte, al consolidării și 
dezvoltării cuceririlor obținute.

— Acestea sînt intr-adevăr 
principii permanent valabile ale 
societății noastre. Ce accente 
deosebite ați găsit, în această 
privință, in lucrările recente ale 
Congresului X al P.C.R. ?

— înainte de orice cred că se 
cuvine să vorbim despre fapte. 
Căci principiile criticii, ca motor 
al mersului înainte princi
pii care fac de mult parte rdin arse
nalul gîndirii marxiste — și-au găsit 
o puternică întruchipare faptică : 
Congresul a încununat un și
rag bogat de adunări de lu
cru, în care s-au exprimat nu pu
ține opinii critice. La Congres, în 
Raportul . prezentat de tovarășul 
Ceaușescu. partidul nu a ezitat să 
reliefeze, alături de tabloul realiză
rilor noastre, greșeli ale trecui, ;lui 
sau lipsuri ale prezentului, care, așa 
cum reieșea din Raport, nu trebuie 
să fie și lipsuri ale viitorului : „încu- 
rajind critica și autocritica, să fa
cem ca rezultatele acestora să se 
simtă efectiv în îmbunătățirea acti
vității"

Sergiu FARCÂȘAN

(Continuare în pag. a V-a)

Se spune că există puține locuri 
pe lume care să poată rivaliza în 
frumusețe și splendoare cu Piața 
Șahilor, „Maidan Shah", din Isfahan, 
Seara, în special, priveliștea este de 
o neasemuită somptuozitate. în bă
taia proiectoarelor, majolica imen
sei Moschei a Șahilor iradiază o lu- 

. mină albăstruie ireală. Verdele 
crud al frunzelor de platan se de
tașează ca o nesfîrșită revărsare de 
smarald. Cupola celeilalte moschei, 
Lotfollah, unde numai femeilor din 
harem le era îngăduit să intre,, a- 
daugă paletei col’oristice un ocru in
tens, al cărui secret de mult s-a 
pierdut în negura vremurilor. îți 
vine să dai dreptate orgolioșilor lo
cuitori ai acestei 
vechi capitale a 
Persiei cărora Ie 
plăcea să spună 
că orașul lor e ju
mătate din Uni
vers.

Cu falnice ves
tigii ale trecutului se poate mîndri 
însă nu numai un singur oraș, ci în
tregul Iran, de la străvechiul Perse- 
polis în sud, cu uimitoarele sale co
loane de piatră — martore mute ale 
strălucirii epocii lui Darius și cum
plitului său rival Alexandru Macedon 
— și pînă la Tabriz, îți nord. Toate 
acestea sînt aduse astăzi la lumină, 
sînt restaurate cu cea mai mare grijă 
în pregătirea apropiatei aniversări, în 
1971, a două milenii și jumătate de 
la crearea imperiului persan de că
tre Cyrus cel Mare. Istoria Iranu
lui este însă mult mai veche decît 
cei 2 500 de ani ai unității sale po
litice. Arheologii și istoricii iden
tifică aici unul din primele leagăne 
ale civilizației umane. Greutatea 
trecutului este imensă, copleșitoare 
aproape. Sub apăsarea ei, multă vre
me oameni, rosturi și așezări păreau 
a fi încremenit. Ea nu mai intimi
dează însă pe urmașii de azi ai ve
chilor perși, care, escaladînd contra
forturile istoriei, se angajează vigu
ros pe traiectoriile prezentului.

Punctul de plecare al uneia din 
aceste traiectorii se situează cu nu
mai cîțiva ani în urmă și el s-a 
concretizat în așa-numitul program 
în douăsprezece puncte al șahului 
Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr. 
Aprobat în cadrul unui referendum 
național, acest program de reforme 
își propunea să creeze în viața țării 
acele mutații, să plămădească acea 
infrastructură necesară unei econo
mii și unei culturi moderne. Eloc
vente în laconismul lor, ele preve

însemnări de călătorie

deau lichidarea marilor latifundii, 
naționalizarea pădurilor și resurselor 
de apă, măsuri stimulatorii pentru 
dezvoltarea industriei, înlăturarea 
discriminărilor electorale, care în 
primul rînd se răsfrîngeau asupra 
femeilor, modalități noi și îndrăz
nețe de a combate ignoranța, înapo
ierea, bolile — flagele ale satului 
iranian — un program vast de recon
strucție în regiunile urbane și ru
rale, reorganizarea sistemului admi
nistrativ și de învățămînt.

Astăzi, la șase ani de la adoptarea 
Cartei dezvoltării Iranului, bilanțul 
provizoriu ce poate fi întocmit este, 
incontestabil, pozitiv. Procesul de 
modernizare se înscrie în limitele 

unor parametri 
înalți. Cine par
curge rezultatele 
primului an al 
actualului plan 
cincinal de dez
voltare (1968—

1973) are dovada 
concretă a acestei afirmații. Ritmul 

«ambițios de creștere, fixat la circă 
II la sută pe an, se traduce în via
ță. Productivitatea muncii înregis
trează depășiri față de obiectivele 
fixate. Toate acestea se reflectă ne
mijlocit în sporirea venitului națio- 
qal, ce atinge, în prezent, 300 de 
dolari pe locuitor, cifră care unora 
poate nu li se va părea mare, dar 
a cărei semnificație trebuie deslu
șită în lumina faptului că numai 
cu cîțiva ani în urmă, nu de
pășea o treime din ce este astăzi. 
Toate aceste salturi se realizează în 
primul rînd pe seama industriei. 
Din acest punct de vedere, peisajul 
convulsionat al podișului iranian a 
suferit, într-un timp foarte scurt, 
prefaceri remarcabile. La marginea 
Isfahanului se construiește oțelăria 
„Aryamehr" prevăzută a da în 1971 
o producție de 600 000 de tone, ur- 
mînd ca în peste încă doi ani, a- 
ceasta să se dubleze. Tn imediata 
apropiere a mirificelor grădini de 
trandafiri ale Șirazului se ridică azi 
o uzină de instalații pentru teleco
municații. Lîngă Arak prind contururi 
halele viitoarelor fabrici de echipa
ment greu industrial și de aluminiu. 
Pe lîngă strălucitorul palat Gnlestan, 
cu incredibilele sale mozaicuri din 
oglinzi. Teheranul se mîndrește 
acum cu un modern reactor atomic. 
Pădurea de sonde a Abadapului va 
da în curînd binețe unor com-

Romulus CAPLESCU

(Continuare în pag. *VI-a)
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Picătura
de interes

ing. Petra C. ION 
secretar al Comitetului județean 

Constanța al P.C.R.

DE MUNCĂ EFICIENT

r~ ATRIBUTE ALE UNUI STIL Confecții de sezon
ACUTA PROBLEMĂ A COMBATERII

Pretutindeni, oamenii iși în
zecesc eforturile pentru realiza
rea unui volum cît mai mare de 
economii. Sînt însă, din păcate, 
și cazuri cînd întreprinderi care 
manevrează sume importante 
rămîn impasibile la risipirea u- 
nor așa-zise „procente". Iată un 
exemplu concludent In cursul 
sezonului trecut, din curtea fa
bricii de zahăr din Arad au dis
părut 765 tone de sfeclă. Care 
este atitudinea conducerii unită
ții față de această stare de lu
cruri ? In explicațiile date se a- 
rată că, raportat la întreaga can
titate prelucrată, pierderea re
prezintă un procent neglijabil 
— doar 0,43 la sută. Aparent, lu
crurile așa stau. Ce înseamnă 
765 tone față de 183 545 tone I O 
picătură. Dar una valoroasă : a- 
proape 337 000 lei. încă două-trei 
„picături" ca aceasta și... roșește 
pînă și sfecla.

„Fabrica"
de fazani

apro~Lingă Păușa (Bihor) se 
pie de sfirșit lucrările de dare ] 
in folosință a celei mai mari 
crescătorii de fazani din țară. 
Utilată cu aparatură adecvată, 
precum șl cu imense voliere a- 1 
coperite cu plase de material 
plastic, In care „pensionarii" 
se vor simți ca... în pădure, eres- I 
cătoria va scoate în fiecare i 
an, „pe bandă rulantă", 36 000 
de fazani, in bună parte pentru | 
repopulare (anual se vînează, 
in țară, circa 20 000 exemplare I) 
Cifra ne scutește de orice alte 
comentarii. Nu și de mujdei. I

Iama, car
si vara
termoficare

în cursul iernii trecute (și 
încă ce iarnă 1) locatari din u- 
nele blocuri de pe Aleea Zore
lelor (municipiul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej) au suferit de frig. Al
ții, dimpotrivă, aveau prea mul
tă căldură, țineau geamurile des
chise. Toate neajunsurile se da
torau unui viciu de proiectare 
— conductele de apă caldă nu 
erau dimensionate corespunzător 
cu numărul de apartamente de
servite, iar centrala nu dispunea 
de instalații pentru modificarea 
debitelor. Cu chiu cu vai și... cu 
promisiuni ferme că în primăva
ră situația se va îndrepta iată-ne 
în pragul toamnei. Și după toam
nă, aflăm din surse bine in
formate, vine iarna. Numai 
structorii nu vin. De unde 
menea atitudine glacială, e 
de imaginat I

con- 
ase- 
greu

Apel
la rațiune

con-
Dar 

reca-

Curioasă mentalitate au unii ! 
M.P., o tinără din Buhuși, ne 
scrie revoltată despre „pă
țania" sa. Pe scurt: a- născut un 
copil, nefiind căsătorită legi
tim', și bărbatul a părăsit-o. Fi
rește, individul trebuie 
damnat pentru fapta sa. 
fata ? Dar părinții ? Să
pitulăm: la 17 ani, cînd nici 
nu terminase clasa a X-a, cu
noaște pe medicul X. întrețin 
relații intime. In baza unei pre
zumtive căsătorii, mama îl pof
tește în casă. Grija părintească 
adoarme. Mama și fiica nu fac 
eforturi măcar să-l cunoască 
mai bine, să se încredințeze 
dacă el este cu adevărat liber 
sau e căsătorit. Ar fi aflat a- 
ceasta înainte de a fi prea tir- 
ziu. Acum acuză. Fac caz de 
principii. Trimit pretutindeni 
memorii, bat scările tribunalu
lui. Despre ele insele și vina 
lor — nici un cuvint. Se leapă
dă de orice răspundere. Și nu-i 
drept. In asemenea situații, u- 
șurința amândurora — mama și 
fiica — este la fel de condam
nabilă.

Din vasta problematică abordată 
în documentele Congresului al X-lea 
al P.C.R., mă voi referi în cuprinsul 
acestui articol la ideile privind creș
terea continuă a rolului conducător 
al partidului. Problemă de importanță 
excepțională, întrucît — așa cum se 
subliniază în Raportul prezentat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — par
tidul comunist îndeplinește rolul de 
centru vital al întregului nostru sis
tem social și funcționarea normală 
a acestui centru reprezintă condiția 
sine qua non a dezvoltării continue 
«.societății socialiste.

Experiența confirmă că îndeplini
rea obiectivelor construcției socia
liste depinde nu numai de activitatea 
partidului în întregul său, ci și de 
perfecționarea muncii fiecăreia din 
organizațiile sale, de sporirea capaci
tății lor de influențare și mobilizare 
a maselor. în această ordine de idei 
are o însemnătate hotărîtoare indica
ția din documentele Congresului al 
X-lea privind obligația organelor și 
organizațiilor de partid de a asigura 
în cunoștință de cauză îndrumarea 
calificată, specifică fiecărui sector, de 
a hotărî, în lumina politicii partidu
lui, de sine stătător, asupra soluțiilor 
concrete pentru îndeplinirea sarcini
lor ce le revin.

Desigur, soluționarea problemelor 
legate de o activitate desfășurată! de 
sine stătător ridică o sumedenie de 
alte... probleme. în primul rînd, cu
noașterea situației concrete din do
meniul în care activează fiecare or
ganizație de partid, o cunoaștere te
meinică, realizată în principal la 
fața locului, prin contactul viu, ne
mijlocit cu realitățile, cu 
Numai astfel organizațiile 
pot acționa competent, de 
tător, pentru realizarea 
lor.

Este știut că problemele ______
ției socialiste, comune în esența lor 
pentru toate organizațiile de partid 
într-un anumit domeniu, reclamă o 
soluționare concretă, in funcție de 
condițiile și particularitățile specifice. 
Aceasta impune o atitudine creatoare, 
eforturi susținute pentru investiga
rea realităților, dezvăluirea cerințe
lor mersului înainte, elaborarea solu
țiilor corespunzătoare, confruntarea 
lor permanentă cu viața.

Mă voi referi în acest sens la vasta 
acțiune de organizare științifică a 
producției și a muncii, inițiată cu doi 
ani în urmă de către partid și pe care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu o carac
teriza la Congresul al *' ’ 
prezentînd problema 
progresului industriei 
afirma că realizările 
acest sens în județul 
direct proporționale cu priceperea 
organizațiilor de partid de a aplica 
sarcinile generale trasate de partid 
la condițiile concrete din fiecare în
treprindere, sînt nemijlocit legate de 
discernămîntul, orientarea și capaci
tatea lor de a concentra eforturile 
colectivelor respective spre obiecti
vele principale.

Organizațiile de partid de la Șan
tierul naval Constanța, Uzina de su- 
perfosfat și acid sulfuric Năvodari, 
întreprinderea' mecanică de utilaj 
Medgidia, Combinatul de morărit și 
panificație Constanța și altele, pă- 
trunzînd în aspectele cele măi intime 
ale producției, au ajutat comitetele 
de direcție să examineze structura 
organizatorică a întreprinderii, să de
limiteze competențele și răspunderile 
personalului de conducere, să per
fecționeze sistemul de lansare în fa
bricație, să dea o utilizare mai rațio
nală specialiștilor, să studieze posi
bilitățile folosirii mai complete a 
mașinilor și utilajelor. Se înțelege, 
lucrurile n-au mers imediat (și unele 
nici acum) „ca pe roate". în anumite 
întreprinderi cadrele de conduegre au 
considerat la început că este vorba de 
o acțiune „printre altele", pe care au 
lăsat-o exclusiv pe seama unor servi
cii neîncadrate peste tot cu oame
nii cei mai. competenți. în alte 
locuri a .pornit o adevărată „cam
panie", pentru ca după un timp 
totul să se stingă ca un foc de paie 
Este meritul organizațiilor de partid 
de a fi combătut cu fermitate aceste 
tendințe dăunătoare, determinînd ca 
acțiunea de organizare științifică să 
fie privită ca un proces continuu, ale 
cărui rezultate să se concretizeze în- 
tr-o înaltă eficiență economică. Fără 
a trece cu vederea neajunsurile exis
tente în acest domeniu, putem arăta 
că în primele 7 luni ale anului 1909 
s-a realizat un spor la producția 
globală în valoare de peste 35 mili
oane lei,- urmînd ca pînă la sfîrșitul 
anului 1970 să se obțină un plus de

producție, după calcule estimative, de 
circa 300 milioane lei.

Cunoașterea realităților — tnțele- 
gînd prin aceasta nu numai situația 
dîn producție, ci și a mentalităților, 
a stării de spirit a oamenilor — nu 
constituie însă decît o premisă. 
Este necesar ca ea să fie însoțită 
de spirit de inițiativă, de o perma
nentă căutare a căilor de îmbunătăți
re a muncii. Un exemplu de ini
țiativă îl oferă comitetul de 
partid din portul Constanța. Apre
ciem în mod deosebit faptul că, fără 
a aștepta de fiecare dată indicații 
speciale, comitetul de partid de aici

viața de partid

Ziua
scadentei♦

Recent, la întreprinderea de 
industria laptelui din Capitală,/ 
organele de control au descope
rit o notă fictivă de transfer — 
de la secția unt topit la secția 
unt proaspăt — pentru o canti
tate de 8 350 kg de unt. Aface
rea avea un substrat. Transferul 
realiza (firește, numai în scrip
te), o reducere simțitoare a pier
derilor produse la topirea un
tului. Adică, exact ceea ce urmă
rea „inovația". Și astfel, în baza 
unui fals, colectivul de 
„descurcăreți" și-a însușit neme
ritat suma de 55 000 lei. Pînă la 
urmă însă, adevărul, ticluit cu 
atîta grijă, a ieșit, precum ule
iul, la suprafață. Ingenioșii fal
sificatori sînt în așteptarea răs
plății care, vorbind în limbaj 
specific, va face să le iasă un-

Rubricd realizate de :
Stefan ZIDARITA 
Gheorghe DAVID 
sprijinul corespondenților 

Scînteii"

oamenii. 
de partid 
sine stă- 
sarcinilor
construc-

X-lea ca re- 
esențială a 
țării. Putem 
dobîndite în 
nostru sînt

stabilește la . începutul fiecărui tri
mestru, pe baza cunoașterii temei
nice a sarcinilor curente și de pers
pectivă. problemele esențiale care 
trebuie să facă obiectul preocupări
lor organizațiilor de bază din com
partimentele „cheie" și le ajută efec
tiv in soluționarea lor. Spiritul de 
inițiativă al comitetului de partid se 
manifestă nu în meditații nesfîrșite 
pentru descoperirea unor soluții ori
ginale cu orice chip, ci în stabili
rea unor măsuri eficiente pentru uti
lizarea rațională a forței de muncă, 
creșterea gradului de folosire a uti
lajelor și instalațiilor portuare, ex
ploatarea rațională a flotei etc. Din 
inițiativa comitetului de partid s-a 
întreprins o importantă acțiune pen
tru reducerea formalităților scrip
tice, ceea ce s-a soldat cu reducerea 
timpului de staționare a navelor de 
la 6 ore ia 4 ore jumătate. Tot din 
inițiativa sa au . fost întreprinse ac
țiuni referitoare la reducerea timpu
lui de stăționarg în reparații a na
velor, micșorarea cheltuielilor de în
treținere, extinderea exploatării va
selor pe linii regulate, ceea ce a 
contribuit la obținerea în 1968 a unor 
beneficii suplimentare de 33 milioane 
lei, din care 13 milioane lei valută.

Numeroase alte exemple demon
strează cît este de important ca or
ganizațiile de partid să dea dovadă 
de inițiativă în limitele atribuțiilor 
ce le revin. Dar mai avem destule 
organizații care se mențin într-o 
permanentă expectativă. Unele comi
tete de partid și birouri ale orga
nizațiilor de bază, printre care cele 
de la întreprinderea 12 . construoții, 
întreprinderea de prefabricate și 
materiale de construcții, intră în 
acțiune numai cînd sînt „im
pulsionate". Situații asemănătoa
re întîlnim și în agricultură. O 
dovedește faptul că, spre deosebire 
de cele 20 întreprinderi agricole de 
stat din județ care și-au depășit pla
nul de beneficii, I.A.S. Băneasa nu 
și-a realizat beneficiul planificat, 
iar I.A.S. Poarta Albă a înregistrat 
o pierdere de 2,8 milioane lei. In loc 
să pună în centrul preocupărilor pro
blemele majore ridicate de reorga
nizarea acestor unități, organizațiile

de partid respective au continuat să 
meargă imperturbabil pe vechiul fă
gaș. punînd în dezbaterea comuniști
lor în mod stereotip numai mersul 
lucrărilor agricole Nici o iniția
tivă, nici o acțiune care să pună în 
mișcare colectivul în direcția înde
plinirii sarcinilor calitative 1

Cum se explică că' unele organi
zații nu acționează decît atunci cînd 
primeso indicații? în unele ca
zuri este vorba de lipsa de
experiență a unor cadre alese în
conducerea organizațiilor de par
tid. De foarte multe ori însă cauza 
constă în dorința de a nu-și com
plica existența, de a se eschiva de 
la îndeplinirea răspunderilor ce le 
revin nemijlocit. Nu o dată sîntem 
întrebați cînd ne. aflăm pe teren 
sau la telefon ce să facem în cutare 
problemă, nu pentru că tovarășii în 
cauză nu știu cum să procedeze, ci 
Sur și simplu pentru a avea o „apro- 
are“, o „acoperire". întîlnim și ca

zuri, ca cele de la I.A.S. Peștera și 
I.A.S. Cobadin, cînd comitetele de 
partid ocoleso chestiunile mai „spi
noase", nu le supun discuției comu
niștilor spre, „a nu se pune râu" 
cu directorii. Evident, aici avem 
de-a face cu o atitudine retrogradă, 
conformă cu principiul „de ce să 
mă leg la cap dacă nu mă doare". 
Comitetul de partid de la I.A.S. Mi
hail Kogălniceanu nu a pus în dis
cuție, pentru a fi trași la răspun
dere, pe unii membri de partid cu 
funcții de conducere care au comis 
acte reprobabile (au cumpărat ma
șini de la stat și le-au vîndut cu 
suprapreț). Sînt numeroase cazuri 
cînd deși se stabilesc, spre a fi ana
lizate, probleme importante, pînă la 
urmă se uită de ele, planificarea 
transformîndu-se într-o simplă for
malitate. Știind că va fi controlat de 
biroul comitetului județean, Comite
tul de partid de la I.M.A. 23 August 
își întocmise un bogat plan de mun
că trimestrial; pînă la urmă însă 
nu a îndeplinit nici una din acțiu
nile pe care le preconizase. Ase
menea exemple arată ce daune aduc 
muncii de partid indolența, formalis
mul, tendințele birocratice.

Reflectînd asupra unor asemenea 
' situații, înțelegem cît de necesar este 
ca în promovarea cadrelor de partid 
în funcții de conducere să se țină 
seama în mai mare măsură de spi
ritul de inițiativă și de răspundere, 
de capacitatea lor de a acționa de 
sine stătător. Tot atît de important 
este să îmbunătățim instruirea secre
tarilor organizațiilor de partid, acor
dînd atenție nu numai „prezentării" 
sarcinilor, ci și modalităților de ac
țiune pentru a le da viață. Va. trebui 
să ne ocupăm în mai mare măsură 
de perfecționarea activității instruc
torilor, apreciind aportul lor după 
rezultatele obținute de organizațiile 
de partid pe care le îndrumă și nu 
după criterii cantitative .(numărul 
unităților economice vizitate, al pro
blemelor sesizate etc)

In concluzie, realizarea dezidera
tului ca fiecare organizație de partid 
să acționeze de sine stătător, în lu
mina politicii partidului, pentru în
deplinirea sarcinilor ce îi revin, de-
pinde, după părerea mea, în princi
pal de creșterea competenței, a.spi
ritului de inițiativă și de responsa-. 
bilitate al activului de partid, de1 
perfecționarea îndrumării și contro
lului exercitat de organele locale de 
partid.

Pentru sezonul de toamnă, 
creatorii fabricii „Steaua roșie" 
din Sibiu au pregătit noi modele 
de costume bărbătești și imper
meabile pentru adulți și adoles
cenți. ■

La această fabrică se realizea
ză o gamă largă de sortimente și 
modele vestimentare elegante, 
practice, din țesături fine, neșifo- 
nabile, în cele mai plăcute culori.

Varietatea modelelor, gradul 
superior de finisare, calitatea ire
proșabilă a execuției impun aten
ției — în țară ca și peste hotare 
— îmbrăcămintea purtînd marca 
„Steaua roșie".

La supermagazinul „Mercur" 
din Tg. Mureș se manifestă din 
plin fantezia și spiritul comer
cial. Pe lingă obișnuitele produse 
alimentare — legume, fructe, 
carne la pachet, pîine, cafea ș.a. 
— aici se desfac și articole neali
mentare de tot felul. Și fiindcă 
investigațiile de public au relevat 
că circa 80 la sută din clienții 
permanenți ai supermagazinului 
sînt femei, s-a introdus un volum 
sporit și diversificat de articole 
frecvent solicitate de această ca
tegorie a populației. Ca urmare, 
se poate procura oricînd o bogată 
gamă de articole specifice de 
galanterie și mercerie — toate în 
aria autoservirii.

Interesant de menționat că 
sortimentele complementare ale 
articolelor nealimentare sînt va
riabile, în concordanță cu cererile 
înregistrate înt>-o perioadă sau 
alta, în funcție de sezon.

HOTEI

PARALELA 45“
Motelul prahovean „Paralela 

45“, situat la kilometrul 80 al 
șoselei București-Brașov oferă, în 
ambianța arhitecturii specific ro
mânească, condiții optime de ca- . 
zare. Aici se servesc preparate 
culinare gustoase, cum ar fi: pui 
la frigare cu mujdei, pui la 
ceaun cu mămăliguță, ciorbă de 
potroace. Nu lipsesc din această 
unitate vinurile din podgorii re
numite. In preajmă, turiștii au la 
dispoziție spații de parcare a ma
șinilor, stație PECO și un oficiu 
P.T.T.R.

POLUĂRII AERULUI

și nici un dram

uzină au scăzut ca urmare a măsuri
lor luate". Reprezentanții Inspectora
tului sanitar de stat al județului Ma
ramureș sînt însă de altă părere. In
vestigațiile lor ulterioare demon
strează că acestea au crescut ca volum 
și cer măsuri urgente. Forul tutelar 
al uzinei numește apoi o serie de 
lucrări „care vor avea ca rezultat o 
reducere considerabilă a degajărilor 
nocive",, și anume : îmbunătățirea 
instalației de ventilație de la secția 
de aglomerare, filtrarea gazelor, a- 
menajări la un cuptor etc. Numai că 
din aceste lucrări de perspectivă ime
diată (prevăzute pentru anii 1968— 
1970) nu s-a realizat încă nimic pînă 
în momentul de față. Măsuri d’e Corn-

, batere a poluării aerului se pot lua 
și trebuie să se ia și pe plan local, 
la nivelul consiliului popular. Dar 
la Baia Mare n-a existat o preocu
pare permanentă din partea acestui 
for pentru asanarea focarelor de po
luare. Se invocă lipsa unor norma
tive pe plan republican, pentru pro
tecția aerului. Ca și cum existența 
acestora ar rezolva totul sau ca și 
cum inexistența lor ar împiedica fo
rurile locale să acționeze.

La Mediaș și Copșa Mică — ace
eași situație Dosarul cercetărilor e- 
fectuate de filiala Inspectoratului 
sanitar de stat al județului Sibiu se 
prezintă excelent. Mai puțin zel se 
remarcă însă în acțiunile de comba
tere a fenomenului. Se pare că la 
Copșa lucrurile nu merg bine, tn 
principal, pentru că filtrele uzinelor 
din localitate sînt prost întreținute.

Acțiunea de combatere, a po
luării atmosferei a căpătat contu-' 
ruri precise în ce privește Capitală, 
în august 1968 (prin elaborarea de
ciziei 1742 a comitetului executiv al 
consiliului popular municipal) ; mă
surile prevăzute angajează o serie 
de departamente, cărora li se reco
manda să procedeze la îmbunătăți
rea liniilor tehnologice ale unor în
treprinderi chimice, la instalarea de 
utilaje de captare a pulberilor, la 
modernizarea unor procese tehnico 
de fabricație și, în final, să treacă la 
dezafectarea parțială sau totală a 
unor unități dovedite ca surse de im- 
purificare a aerului.

Care este situația la un an după 
publicarea acestei decizii 7 Avem în 
fața noastră un dosar cu mai multe 
neîmpliniri decît reușite. Cît privește 
nereușitele, ele se datorează, după pă
rerea noastră, mai curind opticii care 
a prezidat declanșarea acțiunilor de 
combatere. „Consiliul popular al 
municipiului — ne-a spus ing. Cor
nel Stănescu, directorul Direcției 
tehnice — nu și-a propus decît să- 
demareze acțiunea" Se înțelege că, 
după un asemenea start, și efectele 
școntate sînt minime, sub așteptări. 
Greul operației de asanare a .foca
relor cade tot pe umerii organele 
sanitare : un adevărat „război r 
hîrtiilor" are loc, de cele mai mult 
ori, între acestea și o serie de iW 
partamente care răspund cu întîr- 
ziere apelurilor ce li se adresează ; 
altele tac pur și simplu Sînt apoi 
unități industriale care manifestă o 
intolerabilă indiferență in fața so
mațiilor repetate ale organelor sa
nitare, tergiversează fără motiv 
aplicarea măsurilor prevăzute. Este 
cazul cooperativelor „Metalica" (bd. 
1 Mai), „Munca" (str Vaselor), „în
călțămintea" (str Ritoride), C.I.L.- 
Pipera, al tăbăcăriilor din fabricile 
de încălțăminte „Pionierul". „Dîmbo
vița", „Flacăra Roșie", al Abatoru
lui, „Ecarisajului" etc. Mai curios 
este faptul că de la aplicarea deci
ziei amintite se eschivează și unități 
ale industriei locale. subordonate 
consiliului popular : unitățile „Victo
ria" (din cal. Rahovei și str. Maior 
Băcilă), „Arta Mobilei" (din str. 
Sachelarie Visarion), unele stații de 
betoane ale D.G.C.M. etc.

Pentru recidiviști există sancțiuni 
legale, în cazul de față amenzile, ce 
pot fi aplicate de organele sanitare. 
(Nu întreprinderilor, ci vinovaților, 
celor ce vor trebui să le plătească 
din propriul lor buzunar), 
că aceste amenzi — după cum 
mai văzut și cu alte prilejuri 
sînt total ineficiente prin sumele 
rizorii.

Discuțiile purtate la nivelul u- 
nor consilii populare municipale 
(Mediaș, Baia Mare) ne-au arătat că 
există mari rezerve pe plan local 
pentru a se lua măsuri hotărîte 
de protecție a aerului (perdele 
verzi, modernizarea coșurilor vechi 
ale unor întreprinderi, depozitarea 
ermetică a deșeurilor, instalarea u- 
nor filtre, amenajări de drumuri, 
curățirea gurilor de canal, etanșe- 
izarea transportului unor produse 
etc.), dar ele . se cer valorificate 
fără a se tot aștepta avize de la 
centru. Acolo unde asemenea obli
gații depășesc posibilitățile organe
lor locale — dar, repetăm. în cazu
rile la care ne-am referit aceste 
posibilități n-au fost’ valorificate nici 
pe departe — este nevoie de inter
venția . directă a departamentelor 
interesate. Or, după cum ni s-a re
latat, există departamente (minis
terele Industriei Chimice, Indus
triei Ușoare, Metalurgiei; Industriei 
Construcțiilor de Mașini, Econo
miei Forestiere etc.) care nu au înțe
les că este de datoria lor să inter
vină cu măsuri urgente de reducere 
a nocivităților de către unitățile 
din subordine.

In ce privește vehiculele care 
răspîndesc în" atmosferă gaze, în 
cazul Capitalei, este nevoie de com
pletarea deciziei 1742 prin prevede
rea de sancțiuni pentru cei care se 
fac vinovați de asemenea abateri 
— așa cum se procedează, de altfel, 
în întreaga lume. Acțiunile organelor 
sanitare în această direcție ar trebui 
să se bucure, la rîndul lor, de spriji
nul celorlalte foruri, de la departa
mente la consiliile populare.

Măsurile de combatere (reducere 
parțială pină Ia limitele admise, li
chidare acolo unde este posibil) tre
buie să constituie o acțiune cu ca
racter permanent, să fie precizate, 
localizate și respectate, știut fiind 
că aerul este un bun comun, condiție 
necesară vieții și activității umane.

în ultimii an!,, poluarea atmosferei 
a devenit un adevărat subiect „la 
ordinea zilei" atît pentru opinia pu
blică din numeroase țări, cît și pen
tru reprezentanții unor organisme 
oficiale, precum Organizația Mondi
ală a Sănătății. Și în țara noastră se 
desfășoară in prezent o vastă acțiu
ne de depistare a zonelor poluate — 
prin intermediul institutelor de igie
nă și al inspectoratelor sanitare de 
stat — de organizare a protecției con
tra impurificării aerului de către di
verși agenți | la nivelul unor consi
lii populare au fost elaborate decizii 
menite să reglementeze eliminările 
nocive în atmosferă.

La rîndul nostru, am încercat să 
apreciem eforturile ce se. depun în 
această direcție în cîteva zone in
dustriale — Mediaș, Copșa Mică, 
Baia Mare, București. Acțiunea de 
depistare a focarelor și noxelor are 
loc în general într-un ritm conti
nuu. Din relatările reprezentanților 
organelor medico-sanitare am reți
nut că inspectoratele sanitare de stat 
și-au lărgit mult aria preocupări
lor în direcția cunoașterii și comba
terii fenomenelor de impurlficare a 
atmosferei și apelor Pentru prima 
oară în acești ani, s-a procedat la 
efectuarea de investigații sistema
tice, utilizîndu-se variate metode de 
determinare a concentrației pulberi
lor, fumului, aerosolilor și. gazelor 
nocive, corelate cu cercetări fiziopa- 
tologice pe loturi de populație și cu 
studii statistice cu privire la morbi
ditate. Cercetări- mai vechi sînt 
astfel continuate de către me
dicii igieniști din institutele de igienă 
și din cadrul inspectoratelor sanitare 
de stat județene și municipale. Une
ori se prezintă și comunicări de 
înaltă ținută științifică Cercetarea 
constituie, desigur, un capitol com
plex și necesar al acestei vaste acți
uni de combatere a consecințelor po
luării aerului, dar nu unicul.

Un al doilea capitol este legat de 
modul concret în care se efectuează 
combaterea propriu-zisă a fenome
nului de către cei în cauză : între
prinderi industriale, departamente, 
consilii municipale și județene, orga
ne de . protecția muncii etc. La acest 
capitol, lucrurile nu mai sînt atît de 
limpezi și simple. După cum am vă
zut, de datele acestei probleme ar tre
bui să' se ocupe, în aceeași măsură, a- 
tît cercetătorii, cît și executorii măsu
rilor de protecție. Din păcate, cei din 
urmă, care ar trebui să se dedice în 
mod exclusiv laturii concrete a pro
blemei poluării aerului (la locul de 
muncă și în zonele locuite), privesc 
fenomenul ca pe un obiect deocam
dată „în studiu" Acțiuni energice, 
preocupări constante, măsuri eșalo
nate în timp și etape întîlnim mai 
rar. Să exemplificăm : la Baia 
Mare, uzina chimico-metalurgică „1 
Mai“-Firiza deversează în atmosferă 
mari cantități de prafuri-volatile no
cive. în urma investigațiilor efec
tuate în această zonă, organele sani
tare județene au făcut în repetate 
rînduri propuneri concrete de reme
diere a proceselor de poluare ; la 
rîndul lor, cetățenii din cartierul 
Ferneziu (unde se află amplasată u- 
zina) s-au oferit să presteze muncă 
patriotică pentru îmbunătățirea sis
temelor de evacuare a nocivităților 
din uzină. E adevărat că s-au rea
lizat unele lucrări de ventilație lo- 
cală, dar ele sînt insuficiente. _ Deși 
situația este cunoscută de forurile lo
cale și de Ministerul Industriei Chi
mice — care tutelează respectiva uzi
nă. — acțiunile întreprinse la Baia 
Mare pentru reducerea noxelor din 
atmosferă au fost, sporadice, de mo
ment, fără prea mare eficiență A- 
vem în față un răspuns al acestui 
departament (semnat de directorul 
general ing. Ion Buda) din 5 decem
brie 1968 adresat unui grup de cetă
țeni din acest oraș în care se afirmă 

„noxele eliminate de sus-numita

du-(Urmare dîn pag. I)

Numai
am

că, datorită încălcării sis
tematice a termenelor, a- 
proape toate locuințele 
sînt considerabil întîrzia- 
te), că măcar de data a- 
ceasta bunul simț ar tre
bui să îndemne la opera
tivitate I

Spre ghinionul său, tov. 
E. A. s-a numărat printre 
cei în neregulă. îl însoțim 
deci la oficiu. Primim o 
declarație, două formulare 
și o pornim spre serviciul 
spațiul locativ al sectorului 
5 (sediul vechii locuințe) 
pentru a lua o primă viză 
(ieșirea din vechiul spațiu). 
Ora 10,20. La „spațiu", lume 
multă. Inspectorii însă lip
sesc. în sfîrșit, apare unul 
dar refuză să dea vreo ex
plicație înainte de a se 
așeza în spatele ghișeului 
Din nou așteptare. în cele 
din urmă ridică geamul.

— Vă rugăm să ne aju
tați...

Drept răspuns, izbucnește 
un Strigăt : .,Nu ajutăm pe 
nimeni !“.

Cînd se liniștește, izbu
tim să-i explicăm pentru 
ce am venit. Dar ajutorul 
solicitat nu ni se acordă. 
Inspectorul care dă viza 
necesară lui A.E. lipsește 
(unui singur Inspector i s-a 
încredințat această „misi
une"). Cel de la ghișeu dă... 
doar relații, așa că orice in
sistență este de prisos. Re
venim la ora 18 și primim 
— după două drumuri și 
ore întregi irosite — în 
mai puțin de un minut, 
viza dorită. Oare numai 
pentru informații sînt plă
tiți funcționarii spațiului, 
ori și pentru a-i servi pe 
cetățeni ? în replică, in
spectorul M. Jianu ne trîn- 
tește în obraz : „Faceți re-

clamație !“ Tare mai e ane
voioasă lupta cu mentalita
tea măruntă, îngust-biro- 
cratică a funcționarului ti-, 
ran I

La I.A.L. obținem și a 
doua viză. Răsuflăm ușu
rați.
Calvarul obținerii propriei 
tale locuințe încă nu s-a 
sfîrșit. A doua zi, la ora 
7,30, ne prezentăm din nou 
la oficiu. Dăm să lăsăm 
actele la un ghișeu, dar — 
surpriză — e închis. Pri
mirea actelor începe abia

viză. Răsuflăm ușu- 
Prea devreme însă.

— Ce valoare are atuna 
declarația prin care-mi a- 
Bum întreaga răspundere ?

— Nu știu. Regulamentul 
prevede și buletinul.

— Dar soția e în conce
diu, intr-o stațiune...

— Vă mutați cînd vine, 
sau dați o fugă să luați 
buletinul (!).

Petiționarul, care aștep
tase mai bine de cinci ore, 
încfearcă — fără rezultat — 
să-1 convingă pe funcționar 
de inutilitatea buletinului 
în acel moment, de necesi-

Atunci, alt rînd la ghișeu, 
alt timp irosit, alți nervi, 
alte clipe de umilință și 
ofense.

Dar .să ne transpunem în 
ipostaza unui cetățean care 
a reușit să treacă de ba
riera formalităților — utile ■ 
sau inutile. Acum, cînd to
tul s-a terminat, omul se 
poate muta în casa lui? Ei 
bine, încă nu I Există și o a 
doua etapă — a recepției 
blocului. în calitatea sa de 
parte contractuantă — care 
a angajat. în numele pro-

BIROCRAȚIA
la ora nouă. Așa îneît ce
tățenii care așteptau au în
tocmit o listă de ordine. 
La ora 9, lista cuprindea 
50—60 de nume. Ne spu
nem : ce poate fi mai sim
plu decît primirea unor 
acte ? Ne imaginam că in 
10—15 minute scăpăm cu 
toții. Dar, eroare : în 5 
ore au fost soluționate abia 
30 de „cazuri". Asistăm, 
parcă, la un concurs al 
melcilor. între timp, numă
rul celor înscriși pe listă a 
trecut de 100.

în sfirșit, ne-a venit rîn- 
dul. Funcționarul, destul de 
plictisit de primirea atîtor 
acte, caută nod în papură. 
Exclamă (am zice noi ■ cu 
oarecare satisfacție) :

— Vă lipsește buletinul 
de identitate al soției. Fără 
el nu putem verifica. Altul 
la rînd.„

tatea stringentă de a-i pri
mi actele. Funcționarul 
însă e categoric : fără bu
letinul de identitate al so
ției, el, contractantul, nu 
poate intra în propria lo
cuință pe care și-a con- 
struit-o 1 Situația e abe
rantă, dar aici, la O.C.L.P.P. 
nu se discută.

Ceilalți cetățeni, cu ac
tele în regulă, zăbovesc in 
fața ghișeului. Intrăm în 
biroul din spatele ghișeu
lui. Observăm și cronome
trăm Constatăm că, deși 
prezența solicitantului este 
necesară doar două minute, 
ea este prelungită, în mod 
inutil, încă opt. In acest 
răstimp, funcționarul întoc
mește diferite acte, precum 
și adeverința pe care cetă
țeanul o va primi — nu, nu 
pe loc, cum s-ar crede — 
ci peste... trei săptămini 1

prletarului, construcția clă
dirii — ar fi normal ca 

' O.C.L.P.P. sâ-i înmîneze ce
tățeanului cheia numai după 
efectuarea unei judi
cioase recepții Dar nu 
se întîmplă așa închi- 
zind ochii la neglijențele 
constructorului, multe locu
ințe se predau cu defec
țiuni. Ce se întîmplă în 
asemenea situații neplă
cute ? Locatarii care mai 
pot amina mutarea în noua 
locuință refuză semnarea 
procesului verbal de recep- l 
ție pînă. nu se fac remedie
rile ; ceilalți, care fie că 
n-au observat deficiențele, 
fie. că se lasă convinși 
că „lipsurile" se vor în
lătura curînd, semnează 
Cetățenii beneficiari.. de 
defecte adresează apoi 
cereri constructorului și 
O.C.L.P.P., în speranța

l

că vor fi ascultați. Cit 
rează remedierile ? Pentru 
edificare, spicuim din scri
soarea locatarilor blocului 
A 19 Berceni : „După re
medierile care se tot fac 
de trei luni, terasa este ca 
o sită, pereții lasă să treacă 
apa de ploaie... Ne-am mu
tat, acordînd deplină în
credere funcționarilor și 
O.C.L.P.P. însuși, fără să 
bănuim însă modul nelo
ial în care ne-a reprezentat 
în fața constructorului".

Situația este asemănă
toare și la blocurile H 6 și 
A 13 bis din cartierul Ti
tan, R 1 din Berceni-sud, 
Z 15 ” “ ’ " ' ’
(aici, 
nului 
făcut reparațiile), la uneje 
blocuri din județele Bacău, 
Timiș, Dolj, Constanța 
etc. Iată, deci, că deși 
recepția noilor locuințe 
este o obligație importantă, 
multe oficii pentru constru
irea de locuințe proprietate 
personală o reduc la o 
simplă formalitate, fără a fi 
trase la răspundere. “ 
trebâm : lucrătorii 
instituții publice și 
întreprinderilor de 
strucții ar primi să 
iască în apartamente cu a- 
semenea „deficiențe mă
runte", construite din bani 
munciți din greu ? Oare 
pentru a „funcționa" așa 
cum am arătat, pentru a 
încurca lucrurile au fost 
create oficiile in discuție ? 
Pentru o asemenea muncă 
se plătesc oare salarii ?

Deși s-a vorbit de atîtea 
ori în presă despre modul 
de-a dreptul scandalos în 
care lucrează unele oficii, 
și mai ales din București, 
neajunsurile stăruie, ocro
tite de o toleranță cel pu
țin inexplicabilă Tre
buie înțeles, o dată pen-

din 
nici 
de

Drumul Taberei 
după trecerea a- 
garanție nu s-au

Ne în- 
acestor 
cei ai 

con- 
locti-

tru totdeauna, că funcția 
lucrătorilor administrativi 
are o importanță socială și 
un prestigiu care trebuie a- 
părat, și, apoi, că nu ce
tățenii sînt la dispoziția lor, 
ci ei in slujba acestora. 
O.C.L.P.P.-urile au fost 
create în scopul asigurării 
unor servicii complete și 
judicioase. De aceea, aceste 
instituții publice, prin 
funcționarii lor, au obligația 
morală și materială' (la ur
ma urmelor, însăși exis
tența lor este condiționată 
de comisionul acordat de 
către solicitanți), de a- servi 
prompt, operativ și cu so
licitudine pe cetățenii care 
le-au dat mandatul de a 
Ie reprezenta interesele, de 
a le oferi, pentru banii a- 
vansați, locuințe corespun
zătoare. Nu trebuie uitat 
că, acordînd rabat calității 
noilor locuințe, O.C.L.P.P. 
angrenează, implicit, mai 
devreme sau mai tîrziu, noi 
cantități de materiale și de 
forță de muncă șl, ca atare, 
sînt prejudiciali nu numai 
cetățenii în cauză, ci în-' 
săși economia națională — 
știut fiind că fondul loca
tiv reprezintă o compo
nentă importantă a acesteia. 
Cit privește înlăturarea ne
ajunsurilor create în relați
ile cu publicul, sînt nece
sare, pe de o parte, mă
suri de mai bună organi
zare și control a) întregii 
activități, iar pe de altă 
parte, măsuri disciplinare 
severe. împotriva celor care 
iși permit să nedreptățeas
că pe cetățean, manlfestînd 
o păgubitoare indiferență 
față de Îndatoririle ce le re
vin pe plan profesional și 
sociaL

de-

G. CONSTANTIN
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TELEGRAME
Excelenței Sale

Domnului NICOLAE CEAUSESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Poporul și guvernul Pakistanului mi se alătură în a transmite Exce

lenței Voastre, guvernului și poporului român prieten felicitările noastre 
cele mai călduroase cu fericitul prilej al Zilei naționale a României. Ne 
exprimăm dorința de a întări relațiile prietenești și colaborarea reciprocă 
care există deja între țările noastre.

Urez Excelenței Voastre multă sănătate, iar poporului României pace 
• și progres continuu în anii viitori.

General AGHA MUHAMMAD YAHYA KHAN 
Președintele Pakistanului

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUSESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
Cu ocazia "celei de-a XXV-a aniversări a eliberării țării dv., sînt 

fericit să vă adresez, în numele poporului, Partidului Democratic și 
guvernului din Guineea, felicitările noastre călduroase.

In același timp, vă dorim succese și mai mari în opera de edifi
care a unei națiuni române puternice și prospere, pentru fericirea 
poporului dv. și în interesul păcii universale.

îmi exprim speranța că cooperarea prietenească dintre țările 
noastre se va întări și mai mult.

Cu cea mai înaltă considerațiune,
AHMED SEKU TURE 

Președintele Republicii Guineea

Cronica zilei
SOSIREA MINISTRULUI 

INVAȚÂMÎNTULUI ȘI CULTURII 
DIN URUGUAY

La invitația Ministerului Invăță- 
mintului a sosit miercuri seara în 
Capitală dr. Federico Garcia Ca- 
purro, ministrul invățămîntului și 
culturii din Uruguay.

La aeroport, oaspetele a fost în- 
tîmpinat de prof. univ. Miron Con- 
stantinescu, ministrul invățămîntului, 
Elena Poparad, vicepreședinte al Con
siliului Național ai Organizației pio
nierilor, funcționari superiori din 
Ministerul Invățămîntului și Ministe
rul Afacerilor. Externe.

A fost de față dr. Juan Carlos Na
dal Jaume, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al Uruguayului la Bucu
rești.

*
Ministrul afacerilor externe al 

Republicii Socialiste România, Cor- 
neliu Mănescu, a primit o telegramă 
de mulțumire din partea ministru
lui afacerilor externe al Republicii 
Singapore, S. Rajaratnam, pentru 
felicitările transmise cu ocazia zi
lei naționale a Republicii Singapore.

★
In ziua de 27 august a fost sem

nat la Ministerul Comerțului Exte
rior un Protocol privind schimbul de 
mărfuri pe anul 1969 între Republica 
Socialistă România și Uniunea Eco
nomică Benelux.

Pe baza acestui document, Romă- ' 
nia va exporta în Uniunea Econo
mică Benelux produse chimice, ale 
industriei mecanice, siderurgice, ale 
industriei ușoare etc și va importa 
instalații, mașini, utilaje, produse 
siderurgice, chimice și metale nefe
roase etc.

Protocolul a fost semnat, din par
tea română, de Vasile Răuță, adjunct 
al ministrului comerțului exterior, 
iar din partea Uniunii Ecpnomice 
Benelux de Jan . Adriaenssen, am-.

• basadorul Belgiei la București, și 
f' Jonkheer dr. Dirk Van Eysinga, am

basadorul Olandei la București.
★

Ambasadorul R.S.F Iugoslavia In 
Republica Socialistă România, Iso 
Niegovan, a depus miercuri o co
roană de flori la Monumentul eroi
lor luptei pentru libertatea poporu
lui și a patriei, pentru socialism. z 

•Ar
Noul ambasador al statului Israel 

în Republica Socialistă România, Ra
fael Benshalom, a depus miercuri la 
amiază o coroană de flori la Monu
mentul eroilor luptei pentru liberta
tea poporului și a patriei, pentru 
socialism.

★
Miercuri dimineața s-a deschis în 

sala de marmură a Casei. Scînteii 
Expoziția românească și internațio
nală de artă populară.

La vernisaj au participat Pompi- 
Iiu Macovei, președintele Comitetu
lui de Stat pentru Cultură și Artă, 
Ilie Alexe, președintele Uniunii cen
trale a cooperativelor meșteșugărești, 
Vasile Gliga, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, reprezentanți ai 
conducerii Institutului român pentru 
relațiile culturale cu străinătatea, 
Uniunii Generale a Sindicatelor, Co
mitetului Central al Uniunii Tinere
tului Comunist, numeroși specialiști 
'în probleme de folclor, alți oameni 
de artă și cultură.

Au fost de față atașați culturali și 
de presă, ziariști români și străini.

Cu acest prilej, Ion Moraru, vice
președinte al C.S.C.A., a rostit o alo
cuțiune.

Expoziția cuprinde într-una din 
săli producții de artă populară din 
Franța, R. D. Germană, R. P. Mon-

PRONOEXPRES
Numerele extrase la concursul

PRONOEXPRES NR. 35 
din 27 august 1969

EXTRAGEREA I : 2 40 i 34 20 II 
FOND DE PREMII : 357 107 lei

EXTRAGEREA a Il-a : 35 10 1 
33 14 11 38.

FOND DE PREMII : 292 552 lei

LOTO
PREMIILE ÎNTREGI ȘI SFERTURI 

DE LA TRAGEREA LOTO 
din 22 august 1969

EXTRAGEREA 1 : Categoria I : 
1 variantă a 44 945 lei și 1 variantă 
a 11 236 lei ; categoria a Il-a : 7 a 
10 874 lei și 3 a 2 718 lei ; categoria 
a IlI-a : 69 a 1 295 lei și 71 a 323 
lei ; categoria a IV-a : 313 a 375 lei 
și 245 a 93 lei; categoria a V-a : 
521 a 262 și 482 a 65 lei

EXTRAGEREA a IITa ; Catego
ria B : 1 variantă întreagă a 100 000 
lei; categoria C : 4 variante sfert
a 31 757 lei ; categoria D : 321 a 100 
lei și 1 364 a 25 lei.

Premiul de .categoria B întreg a 
revenit participantului CORNE AN U 
ION, din Caransebeș.

Plata premiilor pentru tragerea 
LOTO din 22 august a.c. va Începe 
în Capitală de la 30 august pînă -la 
6 octombrie 1969, inclusiv ; in pro
vincie, de la 2 septembrie pînă la 
6 octombrie 1969 inclusiv. 

golă, R.P. Polonă și R.P. Ungară. Pot 
fi admirate aici porțelanuri și biju
terii, obiecte de sticlărie, țesături și 
tapiserii, tablouri ale artiștilor ama
tori, gravuri în alb-negru și color, 
costume tradiționale, ceramică.

★
Miercuri seara, la Ambasada Re

publicii Socialiste Cehoslovace -a a- 
vut loc o seară de film consacrată 
celei de-a 25-a aniversări a Insurec- 

. ției Naționale Slovace. Cu acest pri
lej a fost prezentată o suită de'filme 
documentare cehoslovace.

Au luat parte ziariști români și 
corespondenți ai presei străine, func
ționari din Ministerul Afacerilor Ex
terne.

★
Sub auspiciile Asociației de drept 

internațional și relații internaționale, 
la sediul asociației a conferențiat 
miercuri la amiază dr. Antonin 
Snejdarek, directorul Institutului de 
politică și economie internațională 
din Praga.

Expunerea, privind concepțiile și 
activitatea Cehoslovaciei în dome
niul securității europene, a fost pri
mită cu interes de asistență, în care 
se aflau Mircea Malița, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, func
ționari superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe, cadre didactice din 
învățămîntul superior, cercetători 
din domeniul dreptului internațional.

★
Miercuri a părăsit Capitala dele

gația Comitetului național pentru 
apărarea păcii, formată din Gheor- 
ghe Ionescu, membru al Biroului 
Comitetului național, director al uzi
nelor „Timpuri Noi", și Marius Ma- 
țican;- secretar al Comitetului-- jude- - 
țean de luptă pentru pace Dolj, 
director al Școlii generale de 8 ani 
nr 17 din Craiova, care va face o 
vizită în R.P. Mongolă la invitația 
Comitetului mongol pentru âpăra'rea 
păcii.

*
Sten Anderson, secretar general al 

Partidului Social-Democrat din Sue
dia, care se află în țara noastră la 
invitația Institutului român pentru 
relațiile culturale cu străinătatea, a 
vizitat miercuri Muzeul de istorie a 
partidului comunist, a mișcării re
voluționare și democratice din Ro
mânia.

★
Ieri a plecat la Moșcova o delegație 

sportivă română, condusă de Anghel 
Alexe, președintele CNEFS și al Co
mitetului olimpic român, care Ia in
vitația lui Serghei Pavlov, președin
tele Comitetului pentru Cliltură Fi
zică și Sport de pe lingă Consiliul de 
Miniștri al U.R.S.S., va face o vizită 
în U.R.S.S.

(Agerpres)

(Urinare din pag. I)

— Secretarul general al 
partidului amintea practica 
de a se recunoaște greșe
lile și a le lăsa totuși să per
siste. Care ar fi, din experiența 
dumneavoastră de conducător al 
unei unități economice, metoda 
cea mai bună de a mări recep
tivitatea faptică față de critică ?

— înainte de a ajunge la măsuri 
organizatorice de ultimă instanță — 
a schimba din post un om care per
petuează neajunsurile sau a-l sanc
ționa — avem la îndemînă multe 
mijloace de a convinge, a Influența 
în bine. Un comunist e caracteri
zat de încrederea în oameni și por
nește întotdeauna de la premisa că 
tovarășul său dorește sincer să lu
creze bine. Critica, de cele mai mul
te ori, e o manifestare de încredere 
în cel căruia i te adresezi, în capa
citățile lui de a te înțelege și a da 
curs cerințelor care i se pun în față. 
Oricum am întoarce însă lucrurile, 
oricum am face o critică, receptivita
tea depinde totuși, în primul rind, 
de omul sau colectivul chemat să 
primească această critică. Se pot 
găsi o mie de scuze pentru a o res
pinge. pornind de la „ton", afirmații 
inexacte sau exagerate etc. De aceea, 
in „codul" aceluia care. primește o 
critică, aș pune ca o primă condiție 
obligația de a reflecta serios la cele 
ce s-au spus despre el, a porni de 
la cerințele reale ale situației, de la 
necesitatea de a le da ctirs în con
formitate cu interesul general.

— Care ar fi insă prima con
diție pentru cel ce critică ?

— Am enumerat adineauri mai 
multe condiții și aș fi tentat să 
spun că toate sînt „prime". Ca lucră
tor în economie aș dori însă relie
farea uneia dintre ele : să existe Ia 
orizont o soluție, să-mi întemeiez 
critica pe o cunoaștere și o analiză 
temeinică a faptelor și s-o direețio- 
nez spre posibilități reale de îndrep
tare a lucrurilor, spre o soluție con
structivă existentă. Nu pot critica un 
maistru pentru că nu cunoaște limba 
latină, iar el. chiar dacă și-ar face 
„autocritica", tot n-ar realiza mare 
lucru. Congresul al X-lea a pus în 
fața noastră sarcini realiste. In lu
mina unor, asemenea cerințe, fiecare 
om se simte obligat să depună toate 
eforturile pentru a lucra mai bine. 
Calea spre eficiență și receptivitate 
stă deci în reliefarea scopului ge
neral.

Am solicitat și opiniile unui tovarăș

SOSIRII II Lll'IIAIA 1 PîilȘUIINTIIIil 
parlamentului îiiiffliii

Miercuri după-amiază a sosit în 
Capitală președintele Parlamentului 
Finlandez, Vieno Johannes Suk- 
selainen, cu soția, care, la invitația 
Biroului Marii Adunări Naționale, 
își va petrece o parte din vacanță 
pe litoralul românesc al Mării Ne
gre și în alte localități din țara 
noastră.

încheierea vizitei în țara noastră 
a ministrului federal a! economiei

R. F. a
Miercuri dimineața, ministrul fede

ral al economiei R.F a Germaniei, 
prof. dr. Karl Schiller, care face o 
vizită în țara noastră, a avut o în
trevedere cu ministrul comerțului 
exterior, Cornel Burtică.

La întrevedere, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, au parti
cipat membri ai conducerii Ministeru
lui Comerțului Exterior, precum și 
persoanele .oficiale care-1 însoțesc pe 
ministrul vest-german.

A fost prezent Erich Strătling, am-
★

Miercuri seara, ministrul federal al 
economiei R. F. a Germaniei, prof, 
dr. Karl Schiller, care, la invitația 
ministrului comerțului exțerior, Cor
nel Burtică, a făcut o scurtă vizită în 
țara noastră, a părăsit Capitala.

La plecare, pe aeroportul Băneasa, 
oaspetele a fost salutat de Cornel 
Burtică, de Victor Ionescu, președin-

VIZITE Alt UNOR DELEGAȚII DE PESTE HOTARE 
CARE AU PARTICIPAT LA SĂRBĂTORIREA 

ZILEI DE 23 AUGUST
Delegația de partid și de stat 

a Republicii Cuba
Delegația de partid și de stat a 

Republicii Cuba, condusă de tovară
șul Isldor Malmierca Peoli, membru 
al Comitetului Central al Partidului 
Comunist din Cuba, vicepreședinte al 
Institutului național de piscicultura, 
care a participat la sărbătorirea zi
lei de 23 August, a vizitat miercuri

*
Miercuri seara, Jesus Barreiro 

GdhZâies,' ambasadorul * Republicii :
Cuba la București, a oferit la re- ■ 
ședința sa o masă în cinstea dele
gației de partid și de stat a Repu- 

'blicii Cuba, condusă de tovarășul 
Isidor Malmierca Peoli, membru al 
C.C. al P.C. din Cuba, vicepreședin
te al Institutului național de pisci
cultura, care a luat parte la mani
festările consacrate sărbătoririi unui

Delegația Asociației ae prietenie
soviete

Miercuri, delegația Asociației de 
prietenie sovietcA-română, condusă de 
tovarășa A. T. Lavrentieva, vicepre
ședinte al conducerii centrale a a- 
sociației, adjunct al ministrului in
dustriei ușoare al Uniunii Sovietice, 

recent criticat in presă, tn ancheta 
„Mușama peste mușama" era men
ționat, printre alții, și inginerul Pavel 
Vicol, de la trustul „Electromontaj". 
Primele cuvinte ale tovarășului Vi
col, imediat după publicarea anchetei, 
fuseseră destul de amare :

— Opinia publică îți pune un cali
ficativ care te urmărește I Erorile fă
cute în ziare nu se corectează, iar 
critica se cere urmată de măsuri 
grave.

O dată ce s-a trecut de acest „hop" 
temperamental, convorbirea s-a do
vedit fructuoasă. Tov. Vicol a ințe- 
Ies că se dau rar rectificări 'din cau
ză că faptele sînt verificate in prea
labil, inclusiv cu consultarea celor vi
zați. La rindul nostru, am recunoscut 
că presa și ziariștii nu pot fi scutiți 

Contribuții ia un cod ai criticii constructive
de autocritică și că rectificarea 
promptă a oricărei erori e o dato
rie și nu poate știrbi autoritatea unui 
ziar, de vreme ce acesta vădește gri
jă pentru restabilirea adevărului fap
tic.

— Nu mă refer însă la fapte — a 
precizat imediat tovarășul Vicol — 
ci la altceva. Din înșirarea unor 
fapte care, luate în sine, sînt rigu
ros exacte. cititorul poate trage 
totuși o concluzie care depășește 
aceste fapte, care te descalifică și 
pune într-o lumina proastă în
treaga ta activitate anterioară.

— Ar însemna să sistăm orice 
critică de teama concluziilor pe 
care le-ar putea trage unii. Ni
velul opiniei publice a crescut, 
Iar partidul, cind subliniază ne
cesitatea confruntării deschise a 
părerilor, pornește tocmai de la 
maturitatea politico-morală a 
oamenilor muncii.

— Ceea ce spuneți — a răspuns 
tovarășul Vicol — este adevărat 
mai ales în condițiile cînd critica și 
autocritica se exercită frecvent, in 
activitatea obișnuită Fiecare om me
rită o oglindă care să-1 reflecte nu 
numai în momentul angajării sau

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
oaspetele a fost întîmpinat de Ștefan 
Voitec, președintele Marii Adunări 
Naționale, cu soția, Gheorghe Ne- 
cula, vicepreședinte al M.A.N., și 
de alte persoane oficiale.

Au fost de față Kaarlo Veikko Mă- 
kelâ, ambasadorul Finlandei la 
București, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Germaniei
/

basadorul R.F. a Germaniei la Bucu
rești.

tn cursul dimineții, ministrul fede
ral al economiei R.F. a Germaniei, 
prof. dr. Karl Schiller, însoțit de ad
junctul ministrului comerțului exte
rior, Nicolae Nicolae, precum și de 

. ambasadorul R.F. a Germaniei la 
București, Erich Strătling, a vizitat 
Expoziția realizărilor economiei na
ționale — „România 1969".

La intrarea în expoziție, oaspetele 
a fost intîmpinat de Victor Ionescu, 
președintele Camerei de Comerț.

★
tele Camerei de Comerț, și de mem
bri ai conducerii Ministerului Co
merțului Exterior,

Au fost prezențl Erich Strătling, 
ambasadorul R. F. a Germaniei la 
București, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

dimineața Muzeul de istorie a parti
dului comunist, a mișcării revoluțio
nare și democratice din România.

După-amiază, membrii delegației au 
vizitat Muzeul Satului.'

Oaspeții au fost însoțiți de Gh. Pa
coste, adjunct al ministrului petro
lului.

*
pătrar, de veao de la eliberarea 
României.

Au participat tovarășii Vasile Vîl- 
2u, membru al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., președintele 
Uniunii Naționale a Cooperativelor 
Agricole de Producție,, Mircea Ma
lița, adjunct al ministrului afaceri
lor externe, Gh. Pacoste,; adjunct al 
ministrului petrolului, ți alte per
soane oficiale.

română
care se află in țara noastră cu oca
zia sărbătoririi zilei de 23 Augustj a 
fost oaspete al cooperatorilor din co
muna, Pechea, județul Galați, și al 
constructorilor de nave gălățeni.

, (Agerpres)

plecării, ci permanent, cu meritele 
și lipsurile sale.

— Și nu există o asemenea o- 
glindă ?

— Cred că spiritul tn care s-a 
vorbit la Congresul al X-lea obligă 
conducerile unor întreprinderi și in
stituții să-și perfecționeze activita
tea, să reflecte mai fidel și mai per
manent atitudinea omului în faptele 
muncii. Critica e un instrument de 
perfecționare nd numai pe planul 
muncii de partid sau al vieții socia
le, ci și o necesitate a organizării 
moderne a producției, un ajutor în 
adoptarea celor mai juste hotărîri : 
în momentul crucial al luării unei 
decizii în producție, discuția colec
tivă în spirit critic, semnalarea din 
vreme a punctelor slabe și a even
tualelor obstacole sînt calea cea mai

propice pentru găsirea soluției opti
me. E adevărat, puțini oameni iubesc 
critica luată în sine, dar toți iubim 
un rezultat frumos, un spor în pro
ducție, o calitate mai înaltă, un pas 
tnainte al -țării. Nu „protocolul" 
criticii ne interesează, el rezultatele, 

în încheierea anchetei noastre, 
ne-am adresat Unui activist de 
partid, tovarășa Lina Ciobanu, prim- 
secretar al comitetului de partid îl 
sectorului II. X

— întiia noastră întrebare face 
abstracție de oamenii care pri
mesc bine critica. între cei care 
n-o primesc, pe cine preferați : 
cei care resping fățiș critica sau 
cei care tac ?

— Dacă n-am de ales decit intre 
aceste două categorii, prefer pe ce’ 
care resping fățiș.

— De ce ?
— Pasivitatea e mai greu de com

bătut. Cu un om care spune sincer 
că nu e de acord cu tine poți 
sta de vorbă, poți sâ-i afli argumen
tele, să afli în ce privințe are drep
tate și să cauți căi de a-l influența 
acolo unde n-are dreptate. Pasivita
tea — indiferent de cauzele ei (in
diferență, nesinceritate sau simplă 
timiditate) — stînjenește dialogul, e 
o piedică în calea activizării.

A

întoarcerea 
de la Moscova

>

a delegației 
A.R.L.U.S.

Miercuri seara s-a înapoiat In 
Capitală delegația A.R.L.U.S., con
dusă de Mihail Roșianu, membru 
al C.C. al P.C.R., președintele Con
siliului General A.R.L.U.S. care, la 
invitația Asociației de prietenie so- 
vieto-română, a participat la ma
nifestările organizate în Uniunea 
Sovietică cu prilejul celei de a 25-a 
aniversări a eliberării României de 
sub jugul fascist.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
delegația a fost întimpinată de acad. 
Iorgu Iordan, vicepreședinte al Con
siliului General A.R.L.U.S., Octav 
Livezeanu, vicepreședinte al I.R.R.C.S., 
membru al Biroului Consiliului Ge
neral A.R.L.U.S., membri ai Consi
liului General și activiști ai asocia
ției.

Erau prezențl A. V. Basov, amba
sadorul Uniunii Sovietice la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

. (Agerpres)

Ștafeta 
internațională 
„Drapelul 

victoriei"
După ce a străbătut 2 800 de kilo

metri, dintre care 700 pe teritoriul 
României, ștafeta internațională 
„Drapelul victoriei", Ia care partici
pă tineri din 7 țări socialiste, a sosit 
miercuri seara în Capitală.

Locurile vizitate în România evocă 
glorioasele fapte de arme ale ostași
lor români și sovietici in lupta pen
tru zdrobirea fascismului. Cu mult 
interes au fost ascultate relatările co
lonelului în rezervă Costache Mîn- 
dru, veteran al războiului antifascist, 
în cadrul unei întîlniri care a avut 
loc la Oarba de Mureș, acolo unde 
sute de ostași români și-au vărsat 
sîngele pentru libertatea patriei, pen
tru alungarea trupelor hitleriste. 
Ștafeta a poposit la Monumentul ero
ilor români și sovietici de la Dobolii 
de Jos, lingă Sf. Gheorghe, unde au 
fost depuse coroane de flori.

Intîmpinați cu tradiționala ospita
litate românească, participant» la șta
fetă au trecut prin Brașov, Sinaia, 
Cîmpina, Vizitarea muzeului Doftana 
a prilejuit o evocare a luptei pe care 
Partidul Comunist Român, în condi
țiile grele ale ilegalității, a dus-o pen
tru apărarea intereselor poporului, 
pentru socialism.

(Agerpres)

vremea
i..'-. Bj urs ; ■ țș

teri tn țară : Vremea s-a răcit ușor 
în cea mai mare parte a țării. Cerul a 
fost schimbător. S-au semnalat averse 
Izolate în Transilvania, Muntenia și 
Moldova. Vîntul a suflat slab, pînă la 
potrivit, predomlnînd din sectorul nor
dic. Temperatura aerului Ia ora 14 os
cila între 17 grade la Ocna Șugatag și 
28 de grade la Bălleștl, București, 
Giurgiu, . Călărași, Hîrșova și Tulcea. 
în București : Vremea a fost frumoasă, 
cu cerul variabil. Vîntul a suflat în 
general slab. Temperatura maximă a 
fost de 30 de grade.

Timpul probabil : Pentru 29-30-31 au
gust. In țară : Vremea va fi instabilă 
șl răcoroasă. Cerul va fi variabil, mai 
mult noros. Vor cădea ploi, mal ales 
sub formă de averse, Însoțite de des
cărcări electrice. Vînt potrivit, cu unele 
intensificări. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse Intre 8 șl 16 grade, iar ma
ximele între 18 și 26 de grade. In Bucu
rești : Vreme instabilă și răcoroasă. 
Cerul va fi temporar noros. Ploaie tem
porară, însoțită de descărcări electrice. 
Vînt potrivit, cu unele intensificări. 
Temperatura în scădere ușoară.

— Ați participat, în preajma 
Congresului, la multe adunări. 
Ce constatări ați făcut, in pri
vința criticii ?

— Critica s-a întărit în viața noas
tră de partid nu numai ca o metodă' 
de descoperire și înlăturare a lipsu* 
rilor, dar și ca expresie a participă
rii la viața obștească. Omul care se 
ridică să critice anumite lipsuri simte 
că își asumă o anumită responsabili
tate, e întrucîtva părtaș la înlătura
rea acelor lipsuri. Actul critic e un 
act responsabil și prin afirmațiile pe 
care le cuprinde și prin efectele pe 
care le urmărește. Atunci cînd critici 
pe altul te simți obligat să fii exigent 
și față de tine. Precizez : de aici nu 
rezultă că unui om i s-ar putea re
fuza dreptul de a critica pe alții din 
cauză că el însuși are unele cusururi.

E o chestiune de tact, răbdare și e- 
ducare : să ridici un om pasiv la un 
grad înalt de participare la activita
tea colectivă, conibătînd scepticismul, 
blazarea.

— Cerem unei critici, pe drept 
cuvint, să fie constructivă. N-ați 
dori să ne spuneți după 
ce criterii se poate aprecia dacă 
o critică e constructivă sau nu ?

— Nu pot să improvizez o expune
re „ca la carte", mai >ales că ana
liza criticii se face de la caz la caz ; 
cred că, in practică, oamenii, de obi
cei, se( orientează bine și știu să 
facă această deosebire Nu pot res
pinge o critică. declarînd-o ca 
„neconstructivă", atunci cînd ea 
pornește de la analiza unor fapte 
reale, se sprijină pe argumente și 
vizează îmbunătățirea muncii noas
tre de partid sau de stat, perfecțio
narea unui aspect sau altuia al 
societății noastre socialiste Cînd 
e constructivă, critica pornește 
de la cerințele progresului, ale mer
sului înainte ; inspirată de principiile 
partidului, critica urmărește în pri
mul rind interesul general, îl pune 
deasupra celui personal, deși se poate 
întîmpla ca un cetățean care vorbeș
te dintr-un unghi personal să semna-

PRIMIRE LA CONSILIUL NATIONAL 
AL FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALISTE
Miercuri dimineața, tovarășul Du

mitru Petrescu, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului Per
manent al C.C. al P.C.R., vicepreșe
dinte al Consiliului Național al Fron
tului Unității Socialiste, a primit de
legația Frontului Popular Patriotic 
din R.P. Ungară, condusă de Baraty 
Iozsef, secretar cu probleme organi
zatorice al Consiliului Național al 

, F.P.P., care a participat la manifes
tările prilejuite de cea de-a XXV-a 
aniversare a eliberării României.

La primire au participat tovarășii; 
Mihai Drăgănescu, vicepreședinte al 
Consiliului Național al Frontului U- 
nității Socialiste, Vasile Potop, secre
tar, și Suzana Gâdea, membru al Bi
roului Executiv al Consiliului Na
țional.'.

în cadrul Întrevederii, care s-a des
fășurat într-o atmosferă cordială, a

SPORT
PENTRU MECIUL DE LA BELGRAD

Pregătirile echipei naționale 
de fotbal

Am asistat ieri după-amiază la un 
joc de antrenament al echipei repre
zentative a țării în compania lui 
Dinamo București, din rîndurile 
acesteia din urmă lipsind, firește, 
cei cinci fotbaliști selecționați, pre
cum și Pîrcălab. Antrenamentul a 
îmbrăcat forma unui meci normal, 
de 90 minute, fiind, de fapt, ultima 
partidă de verificare înaintea întîl- 
nirii cu echipa Iugoslaviei, întîlnire 
programată miercurea viitoare la 
Belgrad. Era prin urmare de pre
văzut că antrenorii reprezentativei 
vor încerca mai multe soluții care 
să-i conducă în a găsi remediu] 
pentru înlocuirea unor titulari ai 
formației, indisponibili sau fără con
diția sportivă corespunzătoare. în 
apărare ni se pare că sorții au și 
fost aruncați, contîndu-se în poartă 
pe Ghiță și pe Răducanu, iar ca fun
dași, pe Sătmăreanu, Barbu, Dan 
Deleanu, cu Lupescu rezervist. La 
mijlocul terenului au fost folosiți 
Gergely, Dinu, apoi Radu Nunweil- 
ler. In atac, n-avem impresia că s-a 
descoperit o formulă stabilă, deși au 
fost încercați ca vîrluri Dumitrache, 
Dembrovschi, Domide și Tufan, iar 
ca aripi Dembrovschi, Radu (stînga- 
dreapta), Tufan (stingă). După me-t 
ciul de antrenament de ieri este de
sigur cam greu să afirmi că un ju
cător sau altul a fost mai bun și că 
o formulă de echipă s-a arătat supe
rioară alteia. Totuși, Dumitrache și 
Domide ni s-au nărui corespunză

în cîteva
A treia etapă a Campionatului na

țional de automobilisrn-viteză in 
coastă se va disputa în prima săptă- 
mînă a lunii viitoare pe serpentinele 
de la Mateiașul (Cîmpulung Muscel). 
S-au primit înscrieri din partea a 50 
de concurenți, din rindul cărora re
marcăm pe Aurel Puiu, Marin Dumi
trescu, Florin Hainăroșie, Eugen Io
nescu Cristea, Horst Graef, Mircea 
Ilioaea etc. Traseul măsoară 5,3 km, 
cu plecarea din Dragoslavele către 
Cîmpulung.

In cadrul turneului internațional 
de polo pe apă de la Syracusa, 
echipa Dinamo București (care joacă 
în grupa A) a terminat la egalitate : 
7—7 cu formația iugoslavă Jadran 
Split. într-un meci contînd pentru 
grupa B a competiției, echipa Uni
versității din Moscova a întrecut cu 
scorul de 4—1 formația Canottieri 
Neapole.

La Barcelona, în prezența a peste 
75 000 de spectatori, s-a disputat 

leze un necaz care corespunde unei 
situații mai largi. De aceea, nu ne 
putem opri la poziția de pe care e 
exercitată critica — ar însemna să 
facem adesea procese de intenție, să 
respingem o critică numai pentru că 
vrem să-i atribuim rele intenții — 
ci trebuie să mergem mai departe, 
să analizăm adevărul criticii și mă
sura în care ea poate ajuta la în
dreptarea unor stări de lucruri.

— Cum am putea ajuta la mă
rirea exactității și responsabili
tății partinice și cetățenești in 
exercitarea criticii ?

— De la Congresul IX pînă azi, 
partidul a creat multe forme noi, co
lective — de pildă, comitetele de 
direcție — care sînt tot atîtea plat
forme de bună funcționare a criticii. 
Ca exigența reciprocă să funcțione
ze cu randament, trebuie să dăm a- 
tenție și unor detalii „tehnice", care 
la prima vedere pot părea mărunte. 
Cum poți ajuta un om să țină seama 
de faptele exacte ? întîi și întîi, 
dă-i prilejul să studieze problema in 
discuție. Iată, partidul nostru a pu
blicat, cu atîta vreme înainte de Con
gres, Tezele și Directivele, ca -toți 
delegații să poată aduce cu ei puncte
le de vedere și propunerile tuturor 
organizațiilor, milioanelor de comu
niști și cetățeni consultați în adunări, 
în practica organizațiilor de bază 
însă, atunci cînd e vorba de activi
tatea curentă, tezele de bază ale pro
blemei in discuție nurs întotdeauna 
prezentate dinainte, nu dau suficient 
răgaz participanților să se pregăteas
că minuțios : unii nu iau cuvîntul, 
alții improvizează, fâcînd discuția să 
alunece pe căi întîmplătoare. De vre
me ce conducerea partidului nostru 
a putut elabora cu atîta vreme îna
inte documente capitale, care privesc 
drumul întregii țări pe un deceniu, 
cred că noi, pe planul organizațiilor 
de partid, ar trebui să ne inspirăm 
din acest exemplu și la adunări care 
discută problemele din raza noastră 
de activitate

— Propun să ne întoarcem la 
caracterul constructiv al criticii.

— I se cere apoi să fie mobiliza
toare, adică să apeleze la forțele po
zitive existente în om sau în colecti
vul respectiv

— Unii cer obligator ca orice 
critică să arate căile de soluțio
nare.

— Acolo unde se poate. Dacă discut 
cu un specialist, n-are sens să-i dau 
eu lecții In specialitatea lui. Trebuie 
însă să-l pun în situația de a găsi ei 
însuși soluția, de a fi convins că tre

avut loc un schimb de păreri cu pri
vire la activitatea Frontului Unității 
Socialiste și a Frontului Popular 
Patriotic, la perspectivele dezvoltării 
continue a relațiilor dintre cele două 
organizații în scopul întăririi prie
teniei și colaborării dintre popoarele 
României și Ungariei.

★
După-amiază, delegația Frontului 

Popular Patriotic din Republica 
Populară Ungară a sosit la Brașov, 
unde a avut o întîlnire cu ing. 
Șuteu Teodor, vicepreședinte al 
Consiliului județean al Frontului U- 
nității Socialiste. în continuare, 
membrii delegației au vizitat Mu
zeul de istorie a Brașovului șl 
Țării Bîrsei și complexul turistic 
Poiana Brașov.

(Agerpres)

tori pretențiilor viitorului joc Inter
național. Din păcate, ei n-au fost 
utilizați nici un moment împreună. 
Antrenorii mai contează pe etapa 
de duminică spre a aduce unele în
dreptări în formație. Profesorul An
gelo Niculescu va pleca la Pitești 
spre a observa forma lui Dobrin. 
Tehnicienii speră, de asemenea, în 
restabilirea lui Lucescu și pe o even
tuală prezență a lui Crăiniceanu la 
aripa stingă. Firește, experiența de 
ieri cu Radu pe aripă nici nu putea 
da rezultate la nivelul echipei na
ționale și, iarăși, am regretat că un 
fotbalist autentic ca Pîrcălab nu-și 
bagă odată mințile în cap, măcar 
spre propriul lui folos dacă nu al 
echipei

Cu titlu de curiozitate consemnăm 
și scorul partidei de antrenament : 
7—3 (3—3) pentru echipa națională. 
(Dar departajarea nu s-a produs 
decit după ce' sparring-partner-ul 
a introdus în formație șase rezerve 
ale... rezervelor 1). O întîmplare fe
ricită a făcut ca în meciul de verifi
care contra echipei reprezentative 
să debuteze la Dinamo tînărul half 
Alexandru Moldovan „Cazul" nu 
privește, ‘«desigur, pe selecționerii 
lotului reprezentativ, dar ne consi
derăm datori să remarcăm încă 
o dată clasa tînărului fotbalist. Așa, 
pentru o evidență, în perspectivă...

Valeria MIRONESCU

rînduri
meciul internațional de fotbal din
tre formația F.C. Barcelona și echipa 
Slovan Bratislava. Gazdele au obți
nut victoria cu scorul de 2—1 (1—1). 
Au înscris Pujol (min. 25), Capkovio 
(min. 46 în proprie poartă) și res
pectiv Moder (min. 21).

în primul meci al turneului inter
național masculin de volei de la 
Moscova, reprezentativa Japoniei a 
învins cu scorul de 3—0 (17—15, 15—4, 
15—9) selecționata de tineret a 
U.R.S.S. în cel de-al doilea joc s-au 
întîlnit echipele U.R.S.S. și Poloniei. 
Voleibaliștii sovietici au obținut vic
toria cu scorul de 3—0 (15—6, 15—9, 
15—11). La această competiție mai 
participă și formația Bulgariei

Meciul triunghiular de canotaj 
academic care s-a desfășurat la Bam
berg a revenit selecționatei R. F a 
Germaniei, care a totalizat 27 de 
puncte. Pe locurile următoare s-au 
clasat Austria — 25 puncte și Iugo
slavia — 13,5 puncte.

buie și se poate găsi o soluție mal 
bună

— Deci o critică partinică, ba
zată pe adevăr și ducind la mo
bilizarea factorilor ce pot înlă
tura lipsurile...

— Aici e miezul, în urmările efec
tive A spus-o tovarășul Ceaușescu 
cum nu se poate mai clar. Esența 
ultimă a oricărui „cod" al criticii și 
autocriticii se exprimă in efectul 
practic. Trebuie să recunosc că și 
în sectorul nostru mi s-a întîmplat 
să merg mai mulți ani în aceleași 
întreprinderi și să aud critici care 
se repetă de la un an la altul în 
privința unor greutăți lipsite de 
bază ,obiectivă : formalități inutile, 
atitudini nejuste O critică lipsită de 
urmări riscă să descurajeze, să dea 
apă la moara blazării. Țin să subli
niez neapărat și eventualitatea in
versă. Cînd o critică a avut urmări 
bune, cred că nu e bine să conside
răm chestiunea pur și simplu închi
să. Se crede că omul criticat care 
s-a îndreptat „trebuie lăsat în pace". 
Dimpotrivă, consider că ar trebui 
să subliniem mai des. cu bucurie 
și căldură, cazurile cînd un om a 
dovedit în practică receptivitate la 
critică.

— Q asemenea prețuire nu e 
numai in folosul omului respec
tiv, dar are și o rezonanță co
lectivă.

— Exact. Există prejudecata după 
care critica și acceptarea ei ar în
semna o umilire, o scădere a presti
giului Să dăm prestigiului personal 
înțelesul său adevărat, ca o calitate 
a oamenilor care au puterea de a 
privi faptele in față, a le recunoaș
te și a le înrîuri în direcția progre
sului. în ultimii ani. partidul ne-a 

Idat exemplul unei dezvăluiri cu
rajoase a unor lipsuri — și am vă- 

' zut că, de fiecare dată, prestigiul 
partidului și al conducerii sale nu a 
scăzut, ci a crescut. Congresul 
partidului ne-a arătat realist cite 
eforturi avem de depus, dar a scos 
la iveală totodată bogăția posibili
tăților de care dispunem — cadre, 
resurse naturale, o eco'nomie mult 
dezvoltată față . de trecut, și 
mai ales orînduirea noastră, so
cialismul, imens accelerator al for
țelor productive și spirituale ale na
țiunii Critica e numai una din ar
mele unui bogat arsenal științific — 
marxism-leninismul — folosit de 
partidul nostru cu măiestrie și pu
tere creatoare pentru progresul 
rapid al României pe drumul ei so
cialist

l
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CORESPONDENȚA
DIN RIO DE JANEIRO 

DE LA V. OROS

Peste o jumătate de milion de 
oameni ai muncii argentineni — 
conform estimativelor publicate 
la Buenos Aires — au luat parte 
ieri la o grevă generală de 24 de 
ore declarată in semn de pro
test contra politicii guvernului 
față de sindicate. Mișcarea gre
vistă a cuprins mai ales secto
rul metalurgic și cel al căilor fe
rate.
arme 
nă și 
junul 
măsuri de siguranță care să evi
te repetarea evenimentelor de la 
30 mai, care au provocat la Cor
doba peste 30 de morți.

Declarată de către sectorul 
moderat al mișcării sindicale ar- 
gentinene, greva a primit spri
jinul și al altor curente. Prin 
intermediul delegatului guverna
mental, Valentin Suarez — im
pus cu prilejul recentei inter
venții in cadrul C.G.T. — auto
ritățile au încercat in prealabil 
să micșoreze efectele grevei sau 
chiar să determine suspendarea 
ei. Secretarul pentru problemele 
muncii a anunțat că guvernul 
a hotărît să acorde in viitoaiele 
zile un spor de salarii. Dar, in 
timp ce sporul propus de gu
vern este de maximum 12 la 
sută, majoritatea centralelor sin
dicale solicită 40 la sută. Sala
riile sînt „congelate" de doi ani, 
iar costul vieții înregistrează 
creșteri constante, lucru recu
noscut oficial.

Greva actuală reunește oa
meni ai muncii în jurul unor 
obiective care depășesc reven
dicările salariate. Alături de a- 
cestea se cer eliberarea tuturor 
sindicaliștilor arestați, abrogarea 
stării de urgență, retragerea in
tervenției guvernamentale, atît 
la nivelul sectoarelor ^sindicale, 
cit și a celei operate la sediul 
central al C.G.T., reprimirea la 
lucru a salariaților sancționați 
gin motive politice.

S-a aflat că unele din măsu
rile adoptate la reuniunea co
mandanților militari vizează 
neutralizarea „tendințelor rebe
le" prin noi arestări și 
prin mobilizarea masivă a 
forțelor de ordine acolo unde 
serviciile de informații au depis
tat „focare subversive". La Bue- 

~ nos Aires și in celelalte centre 
" ale mișcării sindicale domnește 

un climat de tensiune.

Comandanții celor trei 
(trupele terestre, de mari- 
aviație) s-au reunit în a- ■ 
grevei pentru a examina

U. R. S. S Manifestări
consacrate

eliberării
aniversarii
României

MOSCOVA 27 — Corespondentul 
Agerpres L. Duță transmite : La . 
Riga, capitala R.S.Ș. Letone, a avut 
loc o adunare festivă în cinstea 
celei de-a 25-a aniversări a elibe
rării României.

La adunare au participat acade
mician A. Drizul, vicepreședinte al 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
R.S.S. Letone, L. Rimian, președinte 
al Asociației letone de prietenie și 
relații culturale cu străinătatea, nu
meroși activiști ai filialei din R.S.S. 
Letonă a Asociației de prietenie so
vieto-română, reprezentanți din uzi
ne și fabrici, instituții și organiza
ții obștești din Riga. >

Poetul Valdis Lux, președintele 
conducerii filialei Asociației de prie
tenie sovieto-română din Letonia, a 
vorbit despre drumul istoric parcurs 
de poporul român în ultimul sfert 
de veac, sub conducerea partidului 
său comunist

în numele delegației A.R.L.U.S., 
care a participat la manifestările 
din Uniunea Sovietică prilejuite de 
cea de-a 25-a aniversare a elibe
rării României, a luat cuvîntul Mi
hai Teodosiu, șef de catedră la 
Universitatea din Iași.

★
V. Konotop, președintele Asocia

ției de • ■ •
membru 
secretar 
Moscova 
august o „ .
A.R.L.U.S., condusă de Mihail Ro- 
șianu, membru al C.C. al P.C.R., 
președintele ~ 
A.R.L.U.S.

Au. participat Teodor Marinescu, 
■ ambasadorul României la Moscova, și 

membri ai ambasadei. Au fost de 
față membri ai Conducerii centrale 
a Asociației de prietenie sovieto-ro
mână, funcționari superiori din 
M.A.E.

In aceeași zi, delegația A.R.L.U.S. 
a plecat spre patrie. La aeroportul 
Seremetievo, oaspeții români au 
fost salutați de Vasili Konotop, pre
cum și de membri ai Conducerii cen
trale a Asociației de prietenie sovie- 
to-română.

prietenie sovieto-română, 
al C.C. al P.C.U.S., prim
ai Comitetului regional 

al P.C.U.S.. a oferit la 27 
masă în cinstea delegației

Consiliului generai

★ ZCu prilejul împlinirii a 25 de ani 
de la eliberarea României, la sediul 
agenției de presă Novosti a avut 
loc miercuri o întîlnire prietenească 
între ziariștii agenției și lucrători ai 
Ambasadei României la Moscova, In 
frunte cu ambasadorul Teodor Ma
rinescu.

Au participat mareșalul Uniunii 
Sovietice în retragere F. Golikov, 
viceamiralul în retragere I. Azarov, 
distins cu medalia jubiliară „A 25-a 
aniversare a eliberării patriei".

Oaspeții români au fost salutați de 
președintele conducerii agenției de 
presă Novosti, B. Burkov.

Ambasadorul Teodor Marinescu a 
. rostit o scurtă cuvîntare, mulțumind, 
pentru organizarea aceștei manifes
tări.

A luat apoi cuvîntul viceamiralul 
în retragere I. Azarov, care a vor
bit despre luptele comune ale osta
șilor români și sovietici împotriva 
fascismului.

întîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă prietenească, tovărășească.

Sesiunea 
extraordinară 
a parlamentului 
nord-irlandez

BELFAST 27 (Agerpres). — 
Parlamentul Irlandei de Nord, în
trunit în sesiune extraordinară, a 
adoptat miercuri un proiect de 
lege guvernamental prin care se 
instituie un tribunal special însăr
cinat cu anchetarea recentelor tul
burări din țară. După cum a de
clarat premierul nord-irlandez, 
James Chichester Clark, tribunalul, 
alcătuit din trei membri, va dis
pune de aceleași împuterniciri ca 
și înalta Curte, avînd printre al
tele dreptul de a audia martori.

★
Miercuri a sosit la Belfast, în ca

litate de trimis special al guvernului 
britanic, James Callaghan, ministrul 
afacerilor interne. El are misiunea 
de a examina situația existentă în 
Irlanda de Nord și a recomanda gu
vernului acestei provincii măsuri 
menite să prevină noi ciocniri între 
comunitățile protestantă și catolică 
și să ducă la o destindere a încor
dării.

A 25-A A1VERSARE
A INSURECȚIEI NAȚIONALE SLOVACE < I .

SITUAJIA DIN ORIENTUL APROPIAT
® Rezoluția Consiliului de Securitate 

O Raid israelian asupra teritoriului iordanian

NEW YORK — Consiliul de Securi
tate s-a reunit marți noaptea pentru 
a examina plîngerea Libanului privind 
raidurile efectuate la 11 august de a- 
viația israeliană asupra unor locali-. 
tăți sudice libaneze. In încheierea 
dezbaterilor, membrii consiliului au 
adoptat în unanimitate o rezoluție 
care condamnă atacul aerian israe- 
lian. In ac'elași timp, rezoluția de- 
plînge celelalte incidente violente 
survenite prin violarea încetării fo
cului și extinderea zonelor de luptă. 
In încheiere se declară că acțiunile 
de represalii și celelalte violări gra
ve ale încetării focului nu pot fi to
lerate, consiliul rezervîndu-și drep
tul de a examina adoptarea de mâ-

suri noi și eficiente, în, conformitate 
cu Carta O.N.U., în cazul repetării 
unor astfel de acțiuni.

★
TEL AVIV — Aviația israeliană a 

atacat marți după-amiază baze ale 
forțelor de guerilă arabe din Iorda
nia, în. —cadrul unui raid de repre
salii, în urma atacului cu rachete 
împotriva Ierusalimului care a avut 
loc cu o zi înainte — a anunțat un 
purtător de cuvînt israelian citat da 
agenția U.P.I.

. ■> ?•★
formație de 12 avl- 
a întreprins marți 
raid de 20 de mi-

«ERE GUVERNAMENTALĂ
ÎN ZAMBIA

© STATUL VA PRELUA 51 LA SUTĂ DIN ACȚIUNILE COM
PANIILOR STRĂINE CARE EXPLOATEAZĂ ZĂCĂMINTELE 

CUPRIFERE
LUSAKA 27 (Agerpres). — Preșe

dintele Kenneth Kaunda a procedat 
•la o redistribuire a portofoliilor în 
guvernul Zambiei și a anunțat toto
dată crearea a două noi ministere. 
El a preluat portofoliile Ministerului 
Afacerilor Externe și al ministerului 
însărcinat cu coordonarea preluării 
de către stat a 51 la sută din acțiu
nile companiilor străine care exploa
tează zăcămintele cuprifere din Zam
bia și va controla investițiile de stat 
în industrie și comerț. Posturile de 
ministru de finanțe și mihistru al 
planificării, deținute de Simon Kap
wepwe, care și-a prezentat demisia la 
25 august, au fost atribuite lui Elija 
Mudenda. Cu prilejul anunțării a- 
cestor schimbări intervenite în gu-

vern, președintele Kaunda a decla
rat că a cerut lui- Kapwepwe să re
vină asupra hotăririi sale de a de
misiona din funcția de vicepremier.

Șeful statului a anunțat, de ase
menea, constituirea unui comitet in
terimar care va coordona activi
tatea Partidului unit al indepen
denței naționale, al cărui Comitet 
Central a fost dizolvat după demi
sia lui Kapwepwe. Din comitetul 
interimar fac parte șapte din foș
tii membri ai conducerii partidului, 
inclusiv Simon KapwepWe.

Miercuri seara, agențiile de presă 
au anunțat că Kapwepwe a revenit 
asupra hotăririi sale de a demisiona 
din funcția de vicepreședinte al gu
vernului.

I

AMMAN — O 
oane israeliene 
după-amiază un 
nute asupra regiunii Ghor As-Safi, la 
5 km sud de Marea Moartă, a anun
țat un purtător de. cuvînt militar 
iordanian, relatează agenția Reuter.

★
CAIRO — După două zile de dez

bateri, la Cairo s-au încheiat lucră
rile reuniunii extraordinare a miniș
trilor de externe arabi, convocată de 
Liga Arabă. Participanții au căzut de 
acord asupra convocării, în prima 
săptămînă a lunii noiembrie, a Con
siliului comun de apărare arab în 
scopul studierii măsurilor necesare în 
vederea mobilizării tuturor resurselor 
arabe în vederea luptei împotriva Is
raelului și întăririi revoluției pales- 
tinene. Consiliul Ligii Arabe va stu
dia în lumina rezultatelor reuniunii 
Consiliului de apărare eventualita
tea organizării unei conferințe arabe 
la nivel înalt

Subliniind importanța convocării 
unei conferințe islamice la nivel 
înalt, reuniunea extraordinară a mi
niștrilor de externe a însărcinat Ma
rocul și Arabia Saudită să treacă la 
consultările necesare în vederea con
vocării acestei conferințe. în sfîrșit, 
miniștrii, de externe au subliniat ne
cesitatea livrărilor de armament și 
ajutoare materiale mișcării palesti- 
nene, realizarea libertății de acțiune 
a organizațiilor palestinene și a în
tăririi capacității de rezistență a po
porului palestinean în teritoriile ocu
pate.

Proiectul de program 
al P.C. din Chile

SANTIAGO DE CHILE 27 (A-
gerpres). — Ziarul „El Siglo" a 
publicat proiectul de program al 
Partidului Comunist din Chile în 
care, printre altele, se arată că 
principalul țel al partidului este 
lupta pentru independență națio
nală și construirea socialismului.

Partidul comunist face parte in
tegrantă din mișcarea comunistă 
și muncitorească internațională, a- 
rată proiectul, bazîndu-și întrea
ga activitate pe principiile mar- 
xist-leniniste ale internaționalis
mului proletar, solidarității cu 
toate partidele comuniste și mun
citorești, sprijinului reciproc și 
respectării independenței și suve
ranității fiecărui partid.

în proiectul de program se face 
o analiză amănunțită a situației 
politice și economice din Chile, 
subliniindu-se exploatarea exerci
tată de monopolurile străine, în 
special cele nord-americane.

Proiectul de program subliniază 
necesitatea naționalizării principa
lelor bogății ale țării,, înfăptuirea 
unor transformări social-economice 
și crearea unui guvern cu adevă
rat democratic, în care să fie re
prezentate cele mai largi pături ale 
populației.

PRAGA 27 (Agerpres). — Luînd 
cuvîntul la ședința festivă care a 
avut loc la Praga în legătură cu 
aniversarea a 25 de ani de la insu
recția națională slovacă, Samuel 
Faltan, vicepreședinte al guver
nului R. S. Cehoslovace, a vorbit 
despre însemnătatea și semnifica
ția istorică a acestui eveniment.

Vorbitorul a relevat că insurec
ția a fost nu numai lupta directă 
a celor 50 000 de soldați și 20 000 
de partizani slovaci împotriva ocu- 
panților germani, ci a însemnat 
începutul unor transformări pro
funde în modul de viață de pînă 
atunci al poporului' cehoslovac. 
Desfășurată sub conducerea comu
niștilor, insurecția a reprezentat 
punctul culminant al nemulțumi
rilor față de regimul clericalo- 
fascist și al unei etape din pro
cesul revoluționar îndreptat îm
potriva abuzurilor burgheziei și 
nedreptății sociale.

Insurecția națională slovacă a 
proclamat încă din primele clipe 
reînvierea Republicii Cehoslovace, 
cu o structură nouă, bazată pe 
principiul egalității în drepturi ă 
cehilor și slovacilor. însă o perioa
dă îndelungată participarea slova
cilor la conducerea statului, pro
blema egalității lor din punct de 
vedere al dreptului de stat nu a 
fost rezolvată, din care cauză s-a 
creat o așa-numită asimetrie. Pro
blema a fost soluționată definitiv 
în cursul anului 19G8, prin legea

constituțională cu privire la Fe
derația cehoslovacă.

Referindu-se la alte aspecte pe 
care le-a ridicat federalizarea, vor
bitorul a spus : Aspectul cel mai 
slab la noi este prezent în domez- 
niul economiei. Din punct de ve
dere al economiei naționale, ne 
dăm seama cu toții că federația nu 
a fost suficient de bine pregătită, 
în dezvoltarea politică internă fe
derația în nici un caz nu poate 
duce la un proces de dezintegrare.

Vorbitorul a arătat în încheiere 
că, deși federația a fost realizată 
într-o perioadă extrem de com
plexă, încă de pe acum se observă 
rezultatele foarte importante ale 
acestui act: relațiile dintre slovaci 
și cehi se dezvoltă pozitiv, slovacii 
se simt direct răspunzători pentru 
întreaga situație a societății ceho
slovace, societatea cehă o privește 
pe cea slovacă ca pe un partener 
egal în drepturi.

★
MOSCOVA 27 (Agerpres). — După 

cum transmite TASS, „pentru me
rite excepționale și eroismul de 
care au dat dovadă în lupta îm
potriva dușmanului comun — cotro
pitorii germano-fasciști, în perioada 
insurecției naționale din Slovacia" 
(august 1944), Prezidiul Sovietului 
Suprem al Uniunii Sovietice a de
corat 42 de cetățeni cehoslovaci cu 
ordine ale U.R.S.S. Gustav Husak, 
prim-secretar al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, a fost decorat cu acest 
prilej cu ordinul „Lenin".

întrevederi 
sovieto-ungare

MOSCOVA 27 (Agerpres). —Du
pă cum anunță agenția TASS, 
Jânos Kâdâr, prim-secretar al C.C. 
al P.M.S.U., s-a aflat la odihnă în 
U.R.S.S. între 2 și 27 august. Oaspe
tele a avut în această perioadă în
trevederi cu Leonid Brejnev, Ni
kolai Podgornîi și Alexei Kosîghin.

în cursul discuțiilor au fost abor
date probleme referitoare la dez
voltarea în continuare a prieteniei 
și colaborării dintre Ungaria și 
Uniunea Sovietică, la situația poli
tică internațională și la probleme 
ale mișcării comuniste mondiale.

La 27 august, Jănos Kădâr a pă
răsit Uniunea Sovietică, întorcîn- 
du-se în patrie. La plecare, el a 
fost condus de Leonid Brejnev și 
de alte persoane oficiale.

o declarație a prezidiului 
CONDUCERII P. C. GERM

BONN 27 (Agerpres). — Prezidiul 
conducerii Partidului Comunist Ger
man a dat publicității un protest 
împotriva acțiunilor poliției vest-ger- 
tnane, care „favorizează partidul 
neofascist P.N.D., ce desfășoară pro
pagandă anticonstituțională 
gă idei antidemocratice și < ti.< 
niște". în același timp, se !■ ' .
protest, poliția reprimă cu .
demonstrațiile de protest ai 
ale populației. ■ '

în- declarația Prezidiului 
rii P. C. German se subli: 
asemenea, că renunțarea la 
ție fermă față de P.N.D. di 
forțelor democratice ar înser . . 
petare de neiertat a greșelii, <• . 
1933.

(Urmare din pag. I)

plexe ale petrochimiei, unde au
rul negru și cel albastru — 
gazele naturale — vor cunoaște tot 
atît de uimitoare transformări 
ca și cele ale modestului fir, de lînă 
din care mîini meștere țes în nea
semuită îmbinare de culori și motive 
vestitele covoare persane. Aceste o- 
biective și altele, a căror însemnătate 
pentru economia Iranului nu mai are 
rost să o subliniem, sînt finanțate 
din veniturile din petrol, principala 
bogăție a țării — nu de mult con
sorțiul petrolier occidental care o- 
perează în această țâră a acceptat 
să verse pe anul în curs vistieriei 
Iranului circa un miliard de dolari, 
lucru apreciat ca un succes remar
cabil al autorităților iraniene — și 
sînt realizate în cooperare cu un 
mare număr de țări, ca, de pildă, 
Uniunea Sovietică, Franța, Anglia, 
S.U.A., R.F.G., România etc. De fapt, 
întreaga hartă economică a Iranului 
poate fi considerată o ilustrare a 
virtuților cooperării . internaționale. 
Pentru semnatarul acestor rînduri, 
cazul cel mai edificator a fost plat
forma industrială, în curs de con
turare, a Tabrizului, oraș cunoscut 
pînă mai ieri numai prin inegala
bila artă a țesătorilor săi de covoare. 
Aci vor conviețui în modul cel _mai 
pașnic un șir de cetăți industriale, 
aflate la ora actuală în diverse faze 
de construcție sau proiectare, uzina 
de tractoare, prima de acest fel din 
Iran, care se construiește în coopera
re cu România; uzina metalurgică și 
de construcții mecanice, în cooperare 
cu Cehoslovacia; fabrica de mo
toare Dorma-Diesel, în cooperare cu 
Marea Britanie; fabrica de motoare 
Mercedes-Benz, în cooperare cu Ger
mania occidentală; o centrală elec
trică în cooperare cu U.R.S.S. și 
alta — cu Italia. Intr-adevăr, o expe
riență unică prin dimensiunile sale

și asupra căreia economiștii se a- 
pleacă cu un interes crescînd.

Cu țara noastră, colaborarea și coo
perarea economică se desfășoară în 
mod satisfăcător pentru ambele părți. 
Pentru a ne referi la uzina de trac
toare, acordurile încheiate prevăd, 
după cum se știe, construirea în
tr-o primă etapă (azi aflată într-o 
fază avansată) a unei linii de asam
blare cu o capacitate de cinci mii 
de tractoare pe an, urmîpd ca în 
cursul a două etape ulterioare uzi
na să ajungă la o producție proprie

sporit — ogoarele iraniene erau brăz
date de 7 000 din tractoarele produse 
la Brașov, ceea ce echivalează cu 
jumătate din numărul total al trac
toarelor din Iran. Pentru a ne da 
seama de importanța colaborării ro- 
mâno-iraniene în acest domeniu, e 
de ajuns să arătăm că peste cinci ani 
se prevede că toate fermele din Iran 
vor fi echipate cu tractoare româ
nești. Colaborarea dintre cele două 
țări e departe însă de a se limita 
numai la domeniul tractoarelor. Dim
potrivă, ea îmbrățișează o arie tot

VALORI CONTEMPORANE

ALE IRANULUI

de zece mi! bucăți anual. Paralel, 
continuă să fie livrate Iranului trac
toare românești, contractele existente 
prevăzînd livrarea, contra țiței ira
nian, a unui număr de 20 000 de uni
tăți pînă în 1970. în discuțiile avute 
atît cu dl. Niazman, directorul 
I.D.R.O. (Organizația pentru dez
voltarea Industrială și reînnoirea Ira
nului), de care depinde viitoarea 
uzină de tractoare, cît și cu dl. Ira- 
wany, director general ad-interim al 
proiectului, ni s-a împărtășit apre
cierea față de calitățile tractorului 
nostru Universal, față de felul în care 
decurge colaborarea cu specialiștii 
români. La începutul verii — este 
probabil ca între timp numărul să fi

mâi largă care cuprinde vastul com
plex agrozootehnic de tip industrial 
(cel mai mare din Iran — 10 000 ha.) 
de lîngă Rasht, în curs de amenajare 
cu sprijinul experților și tehnicie
nilor noștri, complexul forestier, de 
asemenea în curs de amenajare, pen
tru exploatarea și valorificarea su
perioară a lemnului de pe o uriașă 
zonă împădurită (circa 100 000 de hec
tare) a litoralului caspic, pro
iectul unei fabrici de sodă cal
cinată, prospecțiuni geologice, schimb 
de experiență în domeniul hi
droenergetic și minier ș.a. Du
pă ce ne-a dezvăluit că, dintre ță
rile socialiste, România se află pe 
locul doi în comerțul exterior al Ira-

VIETNAMUL DE SUD

Acțiuni ofensive 
ale forțelor patriotice
SAIGON 27 (Agerpres). — For

țele patriotice sud-vietnameze au 
lansat în cursul nopții de marți 
spre miercuri 17 acțiuni ofensive 
împotriva bazelor trupelor ameri- 
cano-saigoneze. Șase dintre aceste 
atacuri au fost calificate drept im
portante de un purtător de cuvînt 
al comandamentului american- 
Luptele cele mai violente au avut 
loc în ultimele 24 de ore la limita 
provinciilor Quang Nam și Quang 
Tin — relatează corespondentul a- 
genției France Presse.

Noi ciocniri între unități ale 
Guvernului Revoluționar Provizo
riu al Republicii Vietnamului de 
Sud și trupele inamice au avut loc 
la sud de importantul complex mi
litar american de la Da Nang, sec
tor unde s-a semnalat o intensifi
care a activității forțelor patrio
tice în ultimele zece zile. Chiar 
în centrul orașului Da Nang, gru
puri de patrioți au atacat insta
lațiile militare ale unei unități a 
infanteriei saigoneze.

Mostre de materie 
vor fi puse la dispo 

unor savantî strai t 
f

HOUSTON 27 (Agerpres). - • 
va stridii puse în contact c 
lunar adus de echipajul na 
mice „Apollo-11" au pierit, 
vorba de moartea lor natu- 
anunțat Richard Johnston, 
natorul operațiunilor de ai 
rocilor lunare la laboratorul 
din Houston.

O dată încheiată o primă 
unor astfel de studii, tehnici- 
boratorului au început să a 
în conteinere mostre de maț ■ 
nară care vor fi trimise unui 
de 142 de oameni de știință d'c. ’ 
rite țări ale lumii.

agențiile de presa transmit
Președintele R. S. Ceho

slovace, Ludvik Svoboda, va efec
tua în următoarele zile o vizită de 
prietenie în Polonia, la invitația lui 
Marian Spychajski, președintele Con
siliului de Stat al R. P. Polone, anun
ță agenția C.T.K.

Subcomisia O.N.U. de 
luptă contra discriminărilor 
și proiecția minorităților 
și-a început lucrările la New York. Pe 
ordinea de zi figurează examinarea si
tuației din acele regiuni ale lumii unde 
se mai practică discriminarea rasială 
și chiar sclavia. în cadrul primei șe-

nului, imediat după U.R.S.S., dl. 
Massoudi, director general pentru 
problemele de comerț exterior în 
Ministerul Economiei, ne-a vorbit 
pe larg despre posibilitățile mari de 
extindere în continuare a colaborării 
și cooperării reciproc avantajoase 
româno-iraniene, despre munca rod
nică care se desfășoară în cadrul co
misiei mixte guvernamentale dintre 
cele două țări. „Apreciem, sublinia 
d-sa, legăturile economice Iraniano- 
române ca un exemplu de conlucrare 
între țări cu regimuri social-politice 
diferite, în interesul păcii, securității 
ți colaborării internaționale".

Problemele Iranului contemporan 
nu pot fi desigur epuizate sau mă
car schițate în cuprinsul unui arti
col. O trecere a lor cît de sumară 
în revistă nu poate să ignore efor
turile deosebite care se fac în ve
derea combaterii eroziunii solului — 
o problemă fundamentală pentru una 
din zonele geologice cele mai vechi 
ale globului — a conservării resur
selor de apă și a fondului forestier, 
a fixării deșerturilor. După cum nu 
poate fi ignorată nici originala și 
cutezătoarea experiență concretizată 
prin înființarea „armatei științei" și 
„armatei sănătății" : tineri recruți, 
absolvenți de liceu, care, pe baza 
voluntariatului, urmează cursuri ra
pide de pedagogie sau noțiuni me
dicale șl apoi cu gradul de sergent 
sînt trimiși la sate pentru a se 
lupta cu analfabetismul și cu bolile 
de tot soiul. Sergenți-învățători, ser- 
genți-infirmieri, iată o armată ale 
cărei rînduri se îngroașă mereu și 
care-și propune să oonstruiască, să 
repare, să modeleze, să vindece.

Firește, dificultăți există și — 
autoritățile iraniene nu ascund acest 
lucru — numărul lor nu este mic. 
Dar dincolo de ele se simte voința 
de a urma un drum propriu, do
rința de creație originală, care con
stituie, probabil, componenta do
minantă a Iranului zilelor noastre.

dințe, reprezentantul român dr. do
cent Alexandru Bolintineanu a fost 
ales vicepreședinte al actualei sesiuni 
a subcomisiei.

La Pekin, Li Sien-nien, vice
premier al Consiliului de Stat, a primit 
pe Sikota Wina, conducătorul delega
ției guvernamentale de bunăvoință a 
Zambiei, care face o vizită în R. P. 
Chineză — anunță agenția China 
Nouă. Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire în probleme de interes re
ciproc.

In cadrul Zilelor culturii 
românești, organizate în 
R. D. Germană, Teatrul national 
din Iași și-a început turneul în această 
țară cu un spectacol prezentat la Ber
lin. Au participat Kurt Bork, adjunct 
al ministrului culturii al R.D.G., A. 
Hochmuth, șeful secției culturale a 
C.C. al P.S.U.G., oameni de cultură 
și artă, reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe aî R.D.G. Au par
ticipat, de asemenea, ambasadorul Ro
mâniei la Berlin, Nicolae Ghenea, și 
membri ai ambasadei.

Lucrările celei de-a XIII-a 
sesiuni a Consiliului Minis
terial al Organizației Unită
ții Africane ftu fost deschise 
miercuri de împăratul Etiopiei, Haile 
Selassie. Miniștrii de externe întruniți 
la Addis Abeba vor examina și defi
nitiva timp de o săptămînă documen
tele ce urmează să fie supuse spre 
examinare conferinței O.U.A. la nivel 
înalt, ale cărei lucrări vor începe săp- 
tămîna viitoare în capitala Etiopiei.

In legătură cu publicarea 
de către M.A.E. al R.D.G. a 
Cărții albe „Republica De
mocrată Germană și Orga
nizația Națiunilor Unite",,a 
Berlin a avut loc o conferință de presă, 
în cadrul căreia Georg Stibi, locțiitor 
al ministrului afacerilor externe, a vor
bit despre unele aspecte ale politicii 
externe a R. D. Germane.

„Curtea Supremă" din 
Coreea de sud a pronunțat
Sentințele ’n Procesul intentat unui

alt grup de patrioți sud-coreenl care 
și-au desfășurat activitatea în insula 
Imja — informează agenția A.C.T.C., 
citind o știre provenită din Seul. Doi 
dintre aceștia au fost condamnați la 
moarte, iar alți opt, la închisoare pe 
diverse termene. Acest proces face 
parte din seria înscenărilor judiciare la 
care recurg oficialitățile de la Seul cu 
scopul de a înăbuși opoziția crescîndă 
a populației față de regimul dictato
rial.

Sindicatul ziariștilor din
Nicaragua 5* lucrătorii de la radio
au dat publicității o declarație în care 
protestează împotriva măsurilor repre
sive ale guvernului dictatorial al lui 
Somoza. Declarația subliniază că pos
turilor de radio din Nicaragua li s-a 
interzis săzdifuzeze informații privind 
mișcările greviste ale profesorilor și 
studenților și despre represiunile poli
țienești. Numeroși ziariști au fost ares
tați sub acuzația de a fi desfășurat 
activități „subversive".

Secretarul general al C.C. 
al Partidului Neo Lao Hak- 
SUt, Fum* Vongvicit, a adresat copre
ședinților Conferinței de la Geneva din 
1961—1962 cu privire la Laos mesaje 
în care condamnă cu energie intensifi
carea raidurilor aviației americane asu
pra provinciilor eliberate din Laos. 
Aceste atacuri aeriene, se arată în me-
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saje, au provocat victime în 
populației civile, precum și m: 
trugeri.

Ministerul Afacerii® 
terne al Cambodgiei8 
S.U.A. o notă „în legătură cu ac 
agresive săvîrșite ele trupe ame 
saigoneze împotriva teritoriului 
boăgian. în notă se arată între 
că un elicopter americano-saigi 
pătruns în spațiul aerian al Ca 
giei și a mitraliat patru locality, 
nind 27 de persoane.

Sute de negri din Pitts
burgh (Pennsylvania) au organizat 
marți o demonstrație de protest împo
triva discriminărilor rasiale în dome
niul angajărilor în întreprinderile in
dustriale. Manifestanții au postat pi
chete în fața clădirii companiei meta
lurgice americane „U. S. Steel". Poli
ția a intervenit pentru a-i împrăștia 
pe demonstranți folosind gaze lacrimo
gene și paralizante. 126 de persoane 
au fost arestate.

Delegația comercială un
gară, condusă de Bela Szalai, ad
junct al ministrului comerțului exte
rior, care a vizitat Venezuela, Ecua
dorul, Peru și Brazilia s-a reîntors la 
Budapesta. într-o declarație acordată 
presei, conducătorul delegației a rele
vat că scopul vizitei a constat în pros
pectarea posibilităților de lărgire a re
lațiilor comerciale cu țările respective.

O fotografie a 
Pămîntului realiza- 
tâ de nava spa
țială automată so- 

_ vietică „Zond-7', 
de la o distanță de 
circa 70 000 km.
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