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VIZITA ȘAHINȘAHULUI IRANULUI,
MOHAMMAD REZA PAHLAVI

ARYAMEHR
Dineu in onoarea președintelui Nicolae Ceaușescu

în onoarea președintelui Consi
liului de Stat al Republicii Socia
liste România, Nicolae 'Ceaușescu, 
și a soției sale, Elena Ceaușescu, 
Șahinșahul Iranului, Mohammad 
leza Pahlavi Aryamehr, și împără
teasa Farah au oferit luni un di
neu oficial.

Au participat Ion Gheorghe 
Maurer, Emil Bodnaraș, Paul Nicu- 
lescu-Mizil, Gheorghe Pană, Gheor
ghe Rădulescu, Virgil Trofin, Ilie 
Verdeț, Janos Fazekas, Manea Mă
nescu, Dumitru Popa, Leonte

Răutu, Vasile Vîlcu, Iosif Banc, Ion 
Ioniță, cu soțiile, vicepreședinți ai 
Consiliului de Miniștri, membri ai 
Consiliului de Stat și ai guvernu
lui, alte persoane oficiale române.

De asemenea au luat parte mi
nistrul afacerilor externe al Iranu
lui, Ardeshir Zahedi, și celelalte 
personalități care însoțesc pe Ma
iestățile lor Imperiale în vizita în 
România.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale celor două țări.

In timpul dineului, mulțumind

pentru amabila invitație de a vi
zita România, Șahinșahul Mo
hammad Reza Pahlavi Aryamehr 
a toastat în sănătatea președin
telui Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, și a soției sale, Elena 
Ceaușescu, pentru fericirea și pros
peritatea poporului român, pentru 
prietenia tot mai înfloritoare din
tre popoarele Iranului și României.

Exprimînd satisfacția pentru re
lațiile bune care există între Ro
mânia și Iran și pentru perspecti
vele lor de dezvoltare în viitor,

evidențiate în cursul acestei vizite 
și al convorbirilor care au avut loc, 
președintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, a toastat în 
sănătatea Șahinșahului Mohammad 
Reza Pahlavi Aryamehr și a împă
rătesei Farah, pentru dezvoltarea 
în continuare a relațiilor de prie
tenie dintre popoarele și țările 
noastre.

Dineu} s-a desfășurat într-o at
mosferă de cordialitate.

(Agerpres)

SOLEMNITATEA DECERNĂRII 
UNOR TITLURI Șl ORDINE 

cu prilejul „Zilei învățătorului"
Cu prilejul „Zilei învățătorului", 

la Consiliul de Stat a avut loc, luni 
la amiază, solemnitatea decernării 
unor titluri și ordine ale Republi
cii Socialiste România.

înaltele distincții au fost în
mânate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat.

La solemnitate au luat parte to
varășii Paul Niculescu-Mizil,

Gheorghe Pană, Gheorghe Rădu- 
lescu, Virgil Trofin, Ilie Verdeț, 
Janos Fazekas, Manea Mănescu, 
Dumitru Popescu, Leonte Răutu, 
Miron Constantinescu, precum și 
Miron Nicolescu, președintele Aca
demiei Republicii Socialiste Româ
nia, Mircea Malița, ministrul în- 
vățămîntului.

în semn de prețuire a persona
lului didactic pentru activitatea 
meritorie în domeniul instruirii și

educării elevilor șl studenților și a 
contribuției aduse la dezvoltarea 
învățămîntului și culturii din pa
tria noastră, au fost distinși cu 
titlul de „Om pe știință emerit al 
Republicii Socialiste România" to
varășii : Ștefan Bălan, Alexandru 
Climescu, Alexandru Codarcea, 
Miltiade Filipescu, Teodor Goina, 
Mendel Haimovici, Caius Iacob,

(Continuare în pag. a II-a)

în timpul dineului

La bordul
vasului scoală 

„Mircea"
Maiestățile lor Mohammad Reza 

Pahlavi Aryamehr, Șahinșahul 
Iranului, și împărăteasa Farah, a- 
flați pe litoral, și-au petrecut di
mineața de luni în largul Mării Ne
gre, la bordul vasului-școală „Mir- 

> cea".
La sosirea în portul Mangalia, 

solii poporului iranian, împreună 
cu vicepreședintele Consiliului de 
Stat, Emil Bodnaraș, și celelalte 
persoane oficiale iraniene și româ
ne au fost salutați de viceamiralul 
Grigore Marteș, comandantul Ma
rinei Militare.

în larg, silueta sveltă binecu
noscută a vasului se leagănă ușor. 
Ofițerii și marinarii-elevi sînt ali- 
niați pe puntea navei. înalții oas
peți urcă pe vas. Sînt intonate im
nurile de stat ale Iranului și Repu. 
blicii Socialiste România. Pe catarg 
se înalță, alături de pavilionul ro
mânesc, cel al Iranului. Coman
dantul .școlii de ofițeri de marină, 
căpitanul de. rangul întîi Ilie Ște
fan, și comandantul navei, căpita
nul de rangul întîi Alexandru Hîr-

(Continuare în pag. * V-a)
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Un amplu program 

de schimburi cul
turale consacrat cu-

PLANUL ESTE DOAR OBLIGAȚIA MINIMĂ. ORICE NOU REZULTAT TREBUIE COMPARAT 
CU POSIBILITĂȚILE EXISTENTE, PRIVIT ÎN PERSPECTIVA

INDUSTRIEI
PROGRESULUI GENERAL AL

noașterii reciproce, 
întăririi prieteniei 

româno-sovietice

Cuvîntul tovarășuluiCuvîntul tovarășului 
Nicolae CeaușescuNicolae Ceaușescu

fn mod Justificat, partidul a pus în 
ultima vreme cu o tot mai mare 
Insistență în centrul atenției co
muniștilor, al tuturor oamenilor mun
cii din țara noastră problema asigu
rării unui înalt ritm de creștere a 
productivității muncii. Aparent o 
simplă rezultantă a unui raport sta
tistic, productivitatea muncii se 
transformă, la o analiză structurală 
profundă, într-o condiție esențială a 
progresului, devine etalonul precis 
al hărniciei, exprimînd într-un mod 
concret și sugestiv eficacitatea cu care 
este cheltuită munca socială. Acest 
indicator economic esențial cuprinde, 
într-o elocventă sinteză, priceperea 
organizatorică, măiestria profesională 
și gradul de utilizare a forței de 
muncă și mijloacelor tehnice aflate

în dotarea oricărei unități produc, 
tive.

Tocmai pentru că productivitatea 
muncii se definește ca un factor ho- 
tărîtor al creșterii economice, ea a 
înregistrat, an de an, o dinamică vie 
In toate ramurile industriale. Con
secvent ritmurilor susținute din anii 
precedenți, prin planul de stat pe 
anul 1970 s-a stabilit ca productivi 
tatea muncii în industrie să crească 
cu 8,8 la sută, ceea ce înseamnă u- 
nul din cele mai mari sporuri din 
actualul cincinal. O privire sumară 
asupra datelor statistice ale dezvol
tării economiei în perioada care a tre
cut din acest an demonstrează că sar
cinile prevăzute sînt realiste și se ma
terializează cu succes. Notăm, de pil
dă, că pe ansamblul industriei planul

Stimați tovarăși,

Doresc, în primul rrnd, să vă 
adresez dumneavoastră, tuturor 
acelora care au primit astăzi dis
tincții și ordine ale Republicii So
cialiste România, cele mai calde 
felicitări din partea Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, a Consiliului de Stat și a gu
vernului patriei noastre. (Vii a- 
plauze). De asemenea, doresc ca, 
în numele conducerii de partid și 
de stat, să adresez felicitări, cu 
prilejul Zilei învățătorului, tuturor 
cadrelor didactice din țara noastră. 
(Aplauze puternice).

A devenit o tradiție să sărbăto
rim această zi în fiecare an și să 
facem, cu acest prilej, bilanțul ac
tivității desfășurate, să scrutăm vii
torul spre a se vedea ce avem de 
făcut pentru a asigura educarea 
tinerei generații în spiritul dragos
tei față de patrie, față de partid, 
față de cauza socialismului și comu
nismului. Putem, într-adevăr, să 
fim mulțumiți de felul în care ca

drele didactice muncesc pentru edu
carea tineretului patriei. Avem re
zultate bune în toate sectoarele 
învățămîntului ; de altfel sîntem la 
încheierea anului școlar și se cu
nosc în linii generale rezultatele, 
care — așa cum v-am spus — sînt 
buhe. Fără îndoială, aceste rezul
tate sînt o expresie grăitoare a 
muncii pe care o depun cadrele di
dactice ; ele sînt, totodată, expresia 
atitudinii serioase, a exigenței ti
neretului nostru față de el însuși, 
a strădaniilor sale de a învăța, de 
a folosi condițiile create de statul 
nostru pentru a-și însuși cît mai 
temeinic comorile științei și cultu
rii înaintate. Am putut să consta
tăm această atitudine înainta
tă și în împrejurările grele din 
luna mai cînd, datorită inunda
țiilor catastrofale, în multe ju
dețe a trebuit să facem față unor 
serioase greutăți. în aceste condi
ții cadrele didactice, tineretul au 
fost alături de toți oamenii mun
cii, înțelegînd că mai presus de 
orice era, în acele momente, da
toria față de patrie, datoria de a

acționa ferm, unit, sub conducerea 
partidului, pentru învingerea greu
tăților. Unanimitatea cu care tine
retul, cadrele didactice — la fel ca 
întregul nostru popor — au răs
puns chemării partidului și au ac
ționat în aceste împrejurări con
stituie o dovadă grăitoare a rezul
tatelor activității educative a 
școlii noastre. Iată de ce, cu atît 
mai mult, țin să adresez în 
această zi mulțumiri tuturor ace
lora care și-au îndeplinit și își 
îndeplinesc datoria față de țară, 
față de popor, față de tineretul 
patriei noastre. (Aplauze puter
nice).

Cunoașteți perspectivele dezvol
tării României socialiste în urmă
torii ani. înfăptuirea programului 
elaborat de Congresul al X-lea 
privind făurirea societății socia
liste multilateral dezvoltate în pa
tria noastră va cere în continuare 
eforturi serioase; nu ne îndoim 
că poporul nostru va face aceste 
eforturi, va realiza în bune con
diții acest vast program. Dar, pe 
lîngă eforturi, se cer, totodată, ca
dre bine pregătite în toate dome
niile de activitate. Construcția 
societății socialiste și comuniste 
nu se poate face decît pe baza ce
lor mai avansate cuceriri ale știin
ței și tehnicii, iar dumneavoastră, 
slujitorilor școlii — începînd de la 
educatoare pînă la profesori uni
versitari — vă revine sarcina de a 
asigura formarea și instruirea în 
acest spirit a cadrelor de mîine ale 
patriei noastre. Este o misiune fru
moasă, care cere spirit de abne
gație, multă răbdare și, în același 
timp, energie, exigență, pasiune 
spre a face din tinerele vlăstare 
ale țării buni constructori ai socia
lismului, buni cetățeni ai patriei, 
gata să facă totul pentru înălța
rea și fericirea ei. (Aplauze pu
ternice).

în anii care au trecut de la eli
berarea țării, cadrele didactice au 
înfăptuit întotdeauna cu consec
vență politica marxist-leninistă a 
partidului nostru : sîntem convinși 
că și în viitor ele vor munci cu

abnegație și dăruire pentru înfăp
tuirea acestei politici, aducîndu-și 
contribuția la realizarea progra
mului de dezvoltare socialistă a 
patriei. (Vii aplauze).

S-a spus foarte just aici că va 
trebui să acordăm o permanentă 
atenție educării tineretului nostru 
în spiritul patriotismului socialist, 
al prieteniei și frăției dintre oa
menii muncii, fără deosebire de 
naționalitate. în România trăiesc 
oameni de diferite naționalități — 
și tot ceea ce s-a creat pe aceste 
meleaguri este rezultatul muncii 
lor înfrățite ; și făurirea socialis
mului este rezultatul muncii lor 
comune. în încercările grele prin 
care a trecut țara noastră datorită 
inundațiilor s-au evidențiat poate 
mai mult ca oricînd solidaritatea 
și unitatea trainică a tuturor oa
menilor muncii din patria noastră, 
fără deosebire de naționalitate, s-a 
sudat și mai mult această unitate. 
Școlii îi revine menirea nobilă, de 
răspundere, de a contribui la for
marea și educarea întregului nos
tru tineret în spiritul prieteniei și 
frăției dintre poporul român și na
ționalitățile conlocuitoare, al uni
tății întregului popor. (Aplauze). în 
același timp, școala trebuie să să
dească în inimile tinerilor, în min
tea lor, ideile solidarității interna
ționale, ale prieteniei cu popoarele 
țărilor socialiste, cu popoarele de 
pretutindeni, în spiritul idealurilor 
păcii și colaborării ; tineretul nos
tru trebuie să fie în primele rîn- 
duri ale luptei pentru afirmarea 
acestor înalte idealuri, deoarece 
numai în condiții de pace, de 
cooperare pașnică între toate po
poarele se poate asigura dezvolta
rea cu succes a construcției socia
lismului și comunismului, se poate 
clădi viitorul mai bun al omeni
rii. (Aplauze puternice).

Doresc, în încheiere, să vă urez 
încă o dată, dumneavoastră, tu
turor cadrelor didactice noi și noi 
succese în activitatea pe care o 
desfășurați, multă sănătate și feri
cire. (Aplauze puternice, prelun
gite).

Excelenței Sale Domnului general-locotenent 
JOSEPH DESIRE MOBUTU

Președintele Republicii Democratice Congo și șef al guvernului 
KINSHASA

Am deosebita plăcere să adresez Excelentei Voastre. în numele po
porului român, al Consiliului de Stat și al meu personal, cordiale felici
tări și cele mai bune urări de progres poporului Republicii Democratice 
Congo cu prilejul celei de-a 10-a aniversări a sărbătorii naționale.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare între 
Republica Socialistă România și ~ ~
noaște o dezvoltare continuă în 
păcii și înțelegerii internaționale.

Republica Democratică Congo vor cu- 
interesui popoarelor noastre, al cauzei

Cu cea mai înaltă considerație,

NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

de creștere a productivității muncii a 
fost îndeplinit, in primele cinci luni 
ale anului, in proporție de 101 la 
sută,, aceasta sporind în ritmurile 
stabilite față de perioada similară a 
anului trecut. Mult mai convingătoare 
pentru redarea cit mai exactă a di
mensiunilor rezultatelor obținute 
este evidențierea statistică în profi
lul ramurilor industriale. Ministerul 
Energiei Electrice a realizat planul 
productivității muncii în proporție de 
104,1 la sută. Ministerul Industriei 
Metalurgice — de 102,2 la sută, iar 
Ministerul Industriei Miniere și Geo
logiei — de 104 la sută. Este deose
bit de important faptul că toate 
ramurile industriale au atins și de
pășit nivelul planificat al producti
vității muncii ; s-a ajuns în acest fel 
la o situație favorabilă, în comparație 
cu anul precedent, ca aproximativ 
70 la sută din sporul producției glo
bale — de 12,4 la sută față de pe
rioada corespunzătoare din 1969 — să 
fie obținut pe seama creșterii pro
ductivității muncii.

Dincolo de esența și valoarea lor 
strict economică, aceste cifre au 
profunde sensuri și semnificații so- 
cial-politice. în primul rind. desprin
dem cu claritate că una din princi
palele sarcini calitative, hotărîtoare 
pentru îndeplinirea planului pe acest 
ultim an al cincinalului, pentru ri
dicarea eficienței activității econo
mice, puse de plenara C.C. al P.C.R. 
din decembrie anul trecut în fața 
comuniștilor, a oamenilor muncii, 
se materializează într-o certitudine 
deplină. în altă ordine de idei, suc
cesele înregistrate în direcția spo
ririi productivității muncii constituie

Viorel SALAGEAN

Tovarășul Nicolae_Ceaușescu, se
cretar 
munist 
siliului 
cialiste 
iunie pe Paul Miller, președintele 
agenției americane de presă Asso
ciated Press și al trustului de 
presă „Gannett", Wes Gallagher, 
director general al Associated

general al Partidului Co- 
Român, președintele Con
de Stat al Republicii So- 
România, a primit la 29

*
A

înaltă prețuire școlii

și slujitorilor ei
Mircea MALIȚA
ministrul învdfâmîntului

■

Press, și Hans Neeuerbourg, cores
pondent permanent al Agenției 
AP pe lingă organismele O.N.U. de 
la Geneva, cu care a avut o con
vorbire.

La întrevedere a luat parte to
varășul Dumitru Popescu, mem
bru al Comitetului Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R.

IN PAGINA A III-A

CU CHELTUIELI MINIME, REZULTATE REMARCABILE IN 
SPORIREA PRODUCȚIEI DE CARNE

(Continuare in pag. a III-a)

Este in 
poporului 
porțile f 
contingente de absolvenți se 
dreaptă spre activitățile vieții, să-i 
cinstească pe dascăli.

Ziua învățătorului este simbolul 
respectului pe care societatea noas
tră îl acordă procesului de educa
ție, parte integrantă din năzuința 
spre un nivel de trai mai ridicat, 
spre o viață cu un standard de cul
tură superior și cu activități pe 
măsura unei epoci în care știința și 
tehnica promit mult omului. Ca și 
în anii trecuți, și în anul acesta săr
bătoarea învățătorului se bucură de 
întreaga atenție a opiniei noastre 
publice. Școala se încheie cu re

i cea mai bună tradiție a 
i nostru ca, atunci cînd 
școlilor se închid și noi 

in-

zultate bune, 
mii de elevi 
și au obținut 
din anii trecuți. Optsprezece __
de studenți se prezintă la exame
nele de diplomă și se pregătesc să 
intre în cîmpul muncii. Școlile ge
nerale se pregătesc pentru noul 
contingent de copii care va atinge, 
în "acest an, peste o treime de mili
on de tineri elevi.

Nu e o întîmplare faptul că re
zultatele obținute sînt din ce în ce 
mai bune. De doi ani de zile, de 
cînd se aplică prevederile din Legea 
nouă a învățămîntului și de cînd 
Directivele Partidului Comunist

Aproape șaizeci de 
au dat bacalaureatul 
note_ superioare celor 

mii

(Continuare în pag. a II-a)
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cu prilejul „Zilei învățătorului•ff
(Urmare din pag. I)

Vaslle Radu, Remus Răduleț șl 
Attila Szabo.

Altor 100 de cadre didactice 
le-au fost acordate titlurile de 
„Profesor universitar emerit al Re
publicii Socialiste România", „Pro
fesor emerit al Republicii Socialis
te România", „învățător emerit al 
Republicii Socialiste România" și 
„Educatoare emerită a Republicii 
Socialiste România".

Cu același prilej, a fost conferit 
ordinul „Steaua Republicii Socia
liste România", clasa a Il-a, pro
fesorului universitar Cristofor Si- 
mionescu și „Ordinul Muncii", cla
sa a Il-a, tovarășilor prof. univ. 
George Ciucu, prof. Francisc Izsak, 
prof. Sofia Pușcașu, învățătorului 
Arnold Rdmmer și prof. univ. Di- 
mitrie Todoran.

Din rîndul celor decorați a luat 
cuvîntul acad. Remus Răduleț, 
profesor la Institutul politehnic 
„Gh. Gheorghiu-Dej" din Bucu
rești, care a spus, printre altele : 
Cei ce am primit astăzi, cu emo
ție, înaltele distincții sîntem de 
vîrste diferite și acoperim o mare 
varietate de domenii din învăță
mînt. Cu toții ne dăm seama că 
pentru a dezvolta o activitate de 
nivel și măreție e necesar ca în
vățătorul să urmărească mereu 
idealul său, de a pregăti schimbul 
nostru de mîine. Ridicarea țării 
noastre din punct de vedere so
cial, cultural și economic, la ni
velul de astăzi, s-a realizat sub 
noul nostru regim de dreptate 
socială. Cei mai vîrstnici, care am 
cunoscut și epoca de încriminare 
din trecut, ne dăm cel mai bine 
seama de importanța, consecințele 
și măreția acestor realizări. De 
aceea, tovarășe președinte și to
varăși demnitari, noi toți vă asi
gurăm de profundul nostru atașa
ment față de partid și de stat, 
care, săvîrșind această operă, au 
creat și pentru noi, oamenii din 
domeniul învățămîntului, cetățeni

multă 
sfa- 

nu 
toți 
să- 

al

al acestei țări, noi posibilități șl 
noi condiții de afirmare. De altfel, 
însăși instituirea „Zilei învățăto
rului", acordarea titlurilor și or
dinelor care au fost înmînate as
tăzi sînt un semn al grijii pe 
care ați arătat-o rezultatelor 
muncii noastre. Vă mulțumim 
dumneavoastră, personal, tovarășe 
președinte al Consiliului de Stat, 
și vă asigurăm că aceasta ne va 
îndemna să muncim cu mai mult 
spor, să urmăm cu mai
luare aminte îndemnurile și 
turile pe care le împărtășiți 
numai pentru noi, ci pentru 
compatrioții noștri. Vă urăm 
nătate pentru binele nostru, 
tuturor 1

A luat apoi cuvîntul prof. ' 
rîa Fanache din Sibiu, care 
spus: In această sărbătoare, 
clipa în care în toate satele 
orașele din țara noastră se i 
bătorește munca învățătorului, cu 
sufletul trăind emoția sporită de 
distincția înaltă ce mi s-a acor
dat de către conducerea de par
tid, desprindem, pe lîngă cinsti
rea cadrelor înaintate ale școlii 
românești, și prețuirea profundă 
pentru marile realizări ale școlii 
noastre de astăzi. Vedem în a- 
ceasta chemarea adîncă pentru tot 
mai mari succese în educarea tinerei 
noastre generații, în spiritul celei 
mai înaintate concepții despre lu
me și despre viață. Și mai vedem 
totodată și semnificația veșnicei ti
nereți a muncii noastre, a cadrelor 
didactice, a tinereții în muncă, pen
tru că, în fiecare zi, cu fiecare ge
nerație, ni se cere să înțelegem mai 
profund marile cuceriri ale științei 
și culturii poporului nostru și ale 
științei și culturii din lume. Ex
prim, o dată cu sentimentele de re
cunoștință și profundă admirație 
față de politica partidului nostru, 
și un angajament solemn : acela de 
a educa tineretul în spiritul dra
gostei față de patrie, al cinstirii 
muncii și a luptei poporului și a 
clasei muncitoare, pentru libertate

Ma-
> a 

în
Și 

săr-

și dreptate, al prețuirii cuceririlor 
din trecut ale poporului nostru, 
dar, mai ales, al mîndriei față de 
cuceririle de astăzi, obținute sub 
conducerea înțeleaptă a partidului.

Exprimînd sentimentele de a- 
dîncă mulțumire a întregului corp 
didactic din județul Covasna — ro
mâni și maghiari — pentru grija 
ce o poartă partidul și guvernul 
școlii și corpului didactic, adeziu
nea unanimă față de politica inter
nă și externă, marxist-leninistă a 
Partidului Comunist Român, prof- 
Francisc Izsak, inspector general 
al Inspectoratului școlar al județu
lui, a subliniat că, așa cum oame
nii muncii, indiferent de naționali
tate, lucrează înfrățiți în muncă și 
idealuri în uzine sau pe ogoare, ele
vii români și maghiari învață îm
preună pe băncile acelorași școli, 
participă laolaltă la diferite activi
tăți școlare, la manifestări cultu- 
ral-artistice sau își petrec vacanțe
le în cele mai frumoase locuri ale 
patriei. Noi, cadrele didactice — a 
arătat el — nu vom precupeți nici 
un efort pentru a crește și a edu
ca tînăra generație în spiritul fră
ției ce a existat de-a lungul veacu
rilor între români și maghiari și 
care se cimentează și mai mult în 
zilele noastre. Sîntem ferm hotărîți 
să acționăm cu întreaga noastră 
energie creatoare pentru traduce
rea în viață a mărețelor hotărîri a- 
doptate de Partidul Comunist Ro
mân, pentru dezvoltarea și perfec
ționarea învățămîntului de toate 
gradele din țara noastră.

După ce s-a referit la dezvol
tarea pe care a cunoscut-o în ul
timii ani învățămîntul în județul 
Covasna, vorbitorul a spus : înal
ta apreciere dată muncii noastre 
constituie un îndemn de a ne fo
losi toată capacitatea de muncă 
creatoare, pentru a da țării scum
pe, România socialistă, cadre te
meinic pregătite, devotate cauzei 
construcției socialiste.

In cuvîntul său, prof. Ion Ciu- 
lacu, directorul liceului „Ion Sla-

viei" din Panciu, a spus, printre 
altele : „Ziua învățătorului" con
stituie un nou prilej pentru noi 
de a ne exprima recunoștința u- 
nanimă față de partid pentru e- 
forturile fără precedent pe care 
le face pentru ridicarea continuă 
a nivelului material și cultural al 
celor ce muncesc. Recunoștința 
cea mai mare pe care o putem 
aduce partidului și statului stă în 
faptele noastre, în munca noastră 
pentru îndeplinirea nobilei misiuni 
ce ne-a fost încredințată. Nouă, 
oamenilor școlii, ne revine sarci
na de a pregăti temeinic cadrele 
de nădejde de mîine și de a ridi
ca nivelul de cultură al întregului 
nostru popor.

Cu ocazia acestei festivități — 
a spus vorbitorul în încheiere — 
vă rog să primiți, prin noi, anga
jamentul corpului didactic de a-și 
consacra toate eforturile pentru 
a-și spori contribuția la educarea 
și formarea tineretului, la ridica
rea continuă a rolului școlii în 
opera de construire a socialismu
lui.

In 
mit 
luat
CEAUȘESCU. (Cuvîntarea se publi
că în pag. I).

Secretarul general al partidului, 
ceilalți conducători de partid și 
de stat care au participat la solem
nitate s-au întreținut apoi, într-o 
atmosferă caldă, tovărășească, cu 
cei decorați.

încheierea solemnității, pri- 
cu entuziaste aplauze, a 

cuvîntul tovarășul NICOLAE

(Agerpres)

ÎNALTĂ PREȚUIRE

SCOLII

SI SLUJITORILOR El
(Urmare din pag. I)

Român au trasat sarcina unei con
tinue și intense Îmbunătățiri a in- 
vățămîntului, școala nu pierde nici 
un prilej pentru a aduce procesul 
de învățămînt în pas cu impetuosul 
proces de transformare economică 
și socială a țării. După ce, timp de 
două decenii, s-a înregistrat o creș
tere a numărului de copii cuprinși 
în sistemul școlar, care nu are pe
reche decît în puține țări din lume, 
marea datorie a școlii este acum de 
a-șl îmbunătăți mereu calitatea. 
Sîntem printre țările care, din ve
nitul național, investesc un procen
taj ridicat în procesul de învăță- 
mînt. Investițiile în noi clădiri sînt 
considerabile. Se urmărește dotarea 
școlilor cu aparate moderne, cu la
boratoare și ateliere de lucru. Un 
larg corp profesoral, care repre
zintă 1 la sută din populația totală 
a țării, își consacră forțele, în con
diții bune de recompensă materială 
și morală, nobilei cauze a educării 
tineretului. Fondurile, echipamen
tul și cadrele, cuprinderea largă a 
tineretului sînt expresii convingă
toare ale dinamismului școlii noas
tre în plină expansiune.

Marea ei problemă, subliniată cu 
pregnanță de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Congresul al X-lea 
al partidului, „o constituie asigu
rarea unei strînse legături între 
școală și viață, între școală și ne
voile practicii". Școala trebuie să-si 
îmbunătățească randamentul în 
sensul orientării tineretului spre ac
tivitățile de cea mai mare valoare 
practică pentru dezvoltarea econo
mică și socială a țării, punînd ac
centul pe cunoștințele cele mai a- 
daptate la buna desfășurare a a- 
cestui proces.

Acum cînd elanul creator se ma
nifestă din plin în continua trans
formare a peisajului țării, care se 
dezvoltă multilateral, cînd toate e- 
torturile sînt îndreptate spre mă
rirea avuției naționale, urmele sco
lastice care mai pot fi găsite înă
untrul zidurilor școlii sînt nu nu
mai un anacronism, dar și o impie
tate.

E lucru știut că învățămîntul nu 
face parte din acele instituții care 
se schimbă ușor. Marile dimensiuni 
ale școlii, precum și lungimea pro
cesului de învățămînt creează obli
gația de a pregăti îndelung orice 
măsură pentru ca ea să devină efec
tivă. E nevoie de aproape trei ani 
de zile pentru pregătirea unui ma
nual bun ; construcția și dotarea

unei școli bune cer tot pe-atît ; 
pentru ca o nouă unitate școlară 
să prindă rădăcini în mijlocul unei 
comunități trebuie cîțiva ani. Dar 
nimic din toate acestea nu consti
tuie obstacole de netrecut în calea 
modernizării continue a învățămin- 
tului, căreia învățătorii și ' profe
sorii țării îi consacră activitatea lor.

Modernizarea nu înseamnă însă 
neapărat o tehnică complicată și 
costisitoare ; modernizarea constă 
în primul rînd în concepte care să 
fie conforme cu actuala dezvoltare 
a științei, a tehnicii și cu obiecti
vele mari de dezvoltare a țării ; 
modernizarea înseamnă schim
bare de mentalitate, Tn centrul 
procesului de învățămînt stau oa
menii. Oricîtă pondere sporită ar fi 
atribuită tehnicilor de învățămînt, 
manualelor și materialului didactic, 
rămîne fundamental în centrul pro
cesului acea figură luminoasă de 
dascăl care împărtășește cunoștințe 
și insuflă idealuri.

Tn mintea receptivă a copilului, 
Imaginea dascălului se imprimă în 
mod durabil : cîte persoane în vir
ată nu își aduc aminte cu emoție 
de cei care le-au ghidat primii 
pași ? Am putea să spunem că nu 
există un om în viața căruia să nu 
fi fost rostite cuvinte hotărîtoare 
de către un profesor sau învățător, 
cuvinte care i-au determinat apoi 
întreg cursul vieții.

Legătura și încrederea între pro
fesori și elevi este una din ceie mai 
bune trăsături ale școlii noastre. 
De curînd, în împrejurări grele, 
cînd apele au oprit cursul normal 
al activității și au supus întregul 
nostru popor la încercări neobiș
nuite. profesorii și elevii, fără deo
sebire de naționalitate, au răspuns 
cu toții la apelul partidului, 
au salvat bunuri, au dat dovadă de 
spirit de inițiativă și de rezerve 
neștiute de eroism, au îngrijit 
bunul obștesc al școlii, au contri
buit la o normalizare grabnică a 
situației. Intr-un înalt spirit patrio
tic. In aceste momente s-a văzut 
și mai bine că școala nu poate fi re
dusă la simpla instrucțiune, că ea 
poate cu greu să fie separată de 
marele proces al educației. Școala 
nu formează numai profesioniști, ci 
și caractere. Ea cultivă pasiunea de 
a fi folositor, gustul activității susți
nute. dragostea de muncă, solidari
tatea colectivă, priceperea de a coo
pera. bucuria de a fi generos.

Tn nici o perioadă din trecutul 
tării noastre, modificările care au

loc în structura economică și 
în peisaj nu au fost atît de 
vertiginoase. Se produce o omoge
nizare profundă a vieții economice 
și culturale : cătunul pierdut și se
parat de circulație este interconec
tat azi la fluxul noutăților, al unei 
vieți active, tn el începe să pulseze 
o viață care o amintește pe aceea 
a centrelor. Este unul din momen
tele cele mai importante ale dezvol
tării României, acest moment in 
care se desfășoară din plin proce
sul de omogenizare a peisajului so
cial Noțiunea tradițională de pro
vincie este pe cale să dispară. Țara 
este formată din centre echivalen
te ca însemnătate, cu instituții de 
cultură^ cu unități de producție 
mari și importante, care cîntăresc 
greu în avuția națiunii. Oriunde 
s-ar găsi profesorii, ei participă la 
acest efort, își dau cu prisosință 
contribuția la activitățile obștești. 
Este greu de găsit un colectiv care 
să lucreze pentru ridicarea unui 
oraș, sau a unei comune, sau a unui 
sat și din care să lipsească pro
fesorul sau cadrul didactic.

Dacă în trecut școala a fost ca
racterizată prin faptul că era ruptă 
de viată și absolvenții ei aveau ne
voie de ani lungi de acomodare 
pentru a intra în ritmul activități
lor utile, astăzi această discrepan
ță încetează să mai existe. Tncă de 
pe băncile școlii, elevul învață mun
ca pentru societate, deprinzîndu-se 
cu ea în numeroase activități prac
tice.

Trecutul ne-a lăsat mitul di
plomei, acea hîrtie care, prin sim
pla ei existentă, dă pretenția la un 
statut deosebit în societate. Dar nu 
diploma singură fixează statutul 
oamenilor în societate, ci doar aso
ciată cu randamentul muncii lor. 
De aceea nu este concluzie mai va
loroasă pentru școala de astăzi de- 
clt aceea de-a cultiva din timp și 
temeinic deprinderile activității 
sociale utile, bazate pe munca care 
creează nemijlocit valori. Nu există 
o satisfacție mai mare pentru pro
fesori decît. de a vedea că din cla
sele eu care se ocupă se ivesc a- 
semenea oameni care în viată își 
vor afirma o personalitate activă, 
care vor fi utili societății, care vor 
munci în mod productiv.

Ziua învățătorului din 1970 gă
sește cadrele didactice angrenate 
profund în dezvoltarea țării avînd 
în minte programul de înflorire a 
țării noastre, pentru care sădesc în 
inima tinerei generații toate trăsă
turile necesare realizării lui.

Ora de audiență re
prezintă în viața cotidiană a 
unui consiliu popular un 
moment culminant. Este ora 
cînd președintele sau vice
președinții lasă de o parte 
celelalte treburi, oricît de 
presante ar fi, pentru a 
primi și asculta pe cetățeni. 
La unele primării am asis
tat la audiențe prelungite, 
uneori pînă în faptul se
rii. Ne-ar fi de altfel impo
sibil să precizăm cîte mii 
de cetățeni se perindă zil
nic prin birourile președin
ților sau vicepreședinților 
la consiliile populare din 
întreaga țară. Fapt cert este 
că audiența a devenit un 
important element de legă
tură cu masele, un mijloc 
frecvent uzitat în munca 
organelor locale de stat 
pentru a cunoaște nemijlo
cit problemele cetățenești și
— prin intermediul lor — 
însăși realitatea vieții.

Nu spunem, desigur, nici 
n noutate cînd afirmăm 
că de audiență depinde 
grabnica soluționare a 
cererilor depuse de cetățeni 
și. In consecință, satisfacția 
lor. După cum nu e de pri
sos să menționăm că ridi
carea eficacității audiente
lor contribuie la perfecțio
narea muncii aparatului 
consiliilor populare, impri- 
mîndu-i mai multă opera
tivitate, dinamism și un 
contact strîns cu publicul. 
O dovedește experiența cîs- 
tigată în ultimul an de 
consiliile populare din sec
toarele municipiului Bucu
rești, unde calitatea audi
entei a reprezentat o preo
cupare maioră. Cu un an în 
urmă, ca să ajungă în audi
ență la primar. cetățenii 
din sectorul III așteptau 
uneori o săptămînă. Tn pre
zent. solicitant» sînt primiți 
în aceeași zi în care s-au 
înscris. Sînt cazuri cînd pri
marul sau vicepreședinții 
ascultă doleanțele unor ce
tățeni. introduși în audien
tă imediat dUDă prezentarea 
lor Ia sediul consiliului 
popular, fără vreo forma
litate de înscriere.

„Era necesar să facem cît 
mai scurtă și utilă șederea 
cetățenilor la consiliul 
popular, pentru ca proble
mele ridicate de ei să fie 
grabnic supuse examinării
— ne spune tovarășul I. 
Pîrvu, vicepreședinte al co
mitetului executiv. Tn tre
cut. au fost cazuri cînd ee- 
tățenii erau nevoiți să aș
tepte prea mult pentru a 
pătrunde în biroul preșe
dintelui sau vicepreședinte
lui. Și cu cît 
se „învechea", 
modalitățile de 
deveneau

problema 
cu atît 
rezolvare 

_______ mai greoaie". 
Din spusele Interlocutorului 
nostru reținem cîteva ele
mente care au dat audien
telor un caracter operativ : 
paralel cu simplificarea for
malităților de înscriere s-a 
mărit numărul orelor de 
primire a publicului ; audi
ențele au astăzi loc. cu 
strictețe. în fiecare dintre 
cele șase zile lucrătoare ale 
săptămînii ; sînt zile cînd 
audiențele sînt ținute de 
către secretarii comitetului 
de partid al sectorului.

La Buzău, sălile de pri
mire ale consiliului popu
lar municipal sînt zilnic a- 
nimate de cetățeni veniți în 
audientă. Multitudinea pro
blemelor cărora trebuie să-i 
facă față a impus comitetu
lui executiv programarea 
unui număr mai mare de 
ore pentru primirea publi
cului. Ca urmare. în prime
le 4 luni ale acestui an 
beneficiat de audiențe 
număr de cetățeni cu 
mai mare decît în 
ceeași perioadă •

au 
un 
560 
a-

Ospitalitatea ieșeană în expresie concretâ : hotelul „Unirea" din lași 
Foto : Gh. VințilA
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FAPTUL
DIVERS
Pe canalul
Bistriței

ea
ce

A venit vara și, o dată cu
— vacanța. Copiii se joacă din 
in ce mai departe de casă. Ce 
se poate intimpla in asemenea 
împrejurări ? Iată o întîmplare : 
într-una din zilele trecute doi 
copii — unul de 8, altul de 9 ani
— din comuna Zânești (Neamț) 
au pornit-o în sus, pe lîngă ca
nalul de beton al Bistriței. Mica 
lor expediție a luat insă o tur
nură neașteptată. Unul dintre ei 
a căzut din neatenție în apă. Co
pilul rămas pe mal, Victor Luca, 
a văzut pe șoseaua din apropiere 
un autobuz de călători. într-un 
suflet a ajuns în fața lui, obli- 
gînd șoferul să oprească. Unul 
dintre pasageri. Damian Todi- 
raș, din satul Podoleni, a alergat 
la canal, s-a aruncat în apă și 
a reușit să salveze copilul care 
abia se mai ținea la suprafață. 
Dacă autobuzul apărea mai tîr- 
ziu. ar fi fost... prea tîrziu. O 
coincidență, intr-adevăr, ferici
tă, dar — si nu uităm — întâm
plătoare. De aceea, e mai bine 
ca părinții să nu fie in situația 
de a-și pune speranța in ea.

Cine se joacă 
cu focul...

„Prahova", 
în stil tra
de coope- 
în incinta

Hanul turistic 
unitate amenajată 
dițional românesc, 
rația de consum, 
expozițională din Piața Scîn-
teii din Capitală, și-a redes
chis 'ospitalier porțile. Consu
matorii pot servi aici preparate 
culinare delicioase, alături de 
vinurile casei — soiuri pure, 
renumite — sau bere, care se

găsește 
Printre 
numără sărmăluțe munte
nești cu mămăliguță, mititei 
speciali, frigărui asortate, pui 
la frigare, cu usturoi, cîrnă- 
ciori oltenești, cașcaval, pre
cum și o bogată gamă de gar
nituri de salate de sezon.

Pentru amatori, orchestra 
prezintă muzică de dans.

în tot timpul zilei, 
preparatele hanului se 

sărmăluțe

nului trecut. Un fapt sem
nificativ ilustrează grija 
pentru timpul cetățeanului : 
la consiliile populare din 
sectoarele municipiului 
București, orele de primire 
în audiență au fost „împin
se" astfel încît să coincidă 
cu orele de ieșire ale oa
menilor muncii de la lucru. 
Și la Alba lulia se vădește 
preocuparea consiliului 
popular municipal pentru 
a spori eficacitatea audien
țelor. Dovadă că și aici o- 
rele de primire au fost a- 
comodate la cerințele cetă
țenilor, ele fiind fixate în
tre 17—20.

Citind programul afișat 
vizibil la intrarea în 
consiliului popular, 
tanții au posibilitatea să ho
tărască la cine anume să 
se prezinte în audientă. Din 
păcate, programul nu este 
întotdeauna respectat de 
conducătorii municipalității.

sediul 
solici-

cererile sînt „dirijate" spre 
serviciile de specialitate, 
unde zac uneori cu lunile 
prin sertare, în așteptarea 
unor avize sau semnături. 
Lă Consiliul popular al 
sectorului III al Capitalei, 
au intervenit în 
mul an schimbări 
stanțiale. Printre 
s-a adoptat bunul 
cei ca la audiențe să par
ticipe și șefi de servicii sau 
de întreprinderi. Hîrtiile nu 
mai peregrinează dintr-un 
birou în altul. De multe ori, 
cetățenii ies de la audiență 
cu cererile rezolvate. Cetă
țeanul C. Ovidiu — care lo
cuia cu soția și cu doi copii 
într-o locuință necorespun
zătoare — a primit la prima 
audiență o nouă locuință, 
în strada Amurgului. Tot 
la prima audiență s-a anu
lat amenda percepută cetă
țeanului T. Enache din Fe
rentari 72, operație care mai

ulti- 
sub- 

altele 
obi-

Ce a urmat
după primirea
în audiență?

ORELE DE LUCRU CU PUBLICUL 
LA CONSILIUL POPULAR

ceea ce — oricît de înte
meiate ar fi 
nemulțumește
țeni. Am fost prezenți la 
sediul municipiului Alba 
lulia în ziua rezervată pen
tru audiență la primul vice
președinte al comitetului e- 
xecutiv. Octavian Feneșan. 
Spre surprinderea noastră, 
audiența n-a fost ținută de 
dînsul, ci de secretarul co
mitetului executiv. Ioan 
Seușan „Tovarășul prim- 
vicepreședinte e într-o șe
dință" — ni se explică. Am 
observat în cursul audientei 
că solicitanții au manifestat 
o oarecare reținere în a în
fățișa pricina care i-a adus 
la consiliul popular, ceea 
ce demonstrează că cetățe
nii nu vizitează primăria la 
întîmplare. Ei aleg persoana 
căreia socotesc că trebuie să 
i se adreseze în funcție de 
specificul problemei, de do
leanța care-i frămîntă. Nu 
este oare datoria conducă
torilor municipalității să-i 
asculte ? Cînd intervin îm
prejurări obiective, care a- 
fectează programul, un e- 
lementar respect pentru 
cetățean impune ca solici
tanții să fie in prealabil în
științați.

Ceea ce dă însă eficacita
te audientelor sînt mai ales 
seriozitatea și operativitatea 
cu care sînt tratate proble
mele ridicate de cetățeni. 
Pentru edificare trebuie să 
înfățișăm o situație destul 
de frecventă încă la unele 
consilii populare și anume :

scuzele — 
pe cetă-

înainte ar fi necesitat vre
me îndelungată pentru cer
cetări, vize și supervize. A 
crescut operativitatea audi
ențelor și la consiliul popu
lar municipal din Buzău. 
Pentru rezolvarea unor in- 
tîmpinări ale cetățenilor, 
s-au format colective 
salariați care, într-un 
men maxim de patru zile, 
efectuează cercetări și 
tocmesc referatele nece
sare.

Este suficient oare pen
tru organizatorii audiențe
lor să se îngrijească numai 
de simplificarea formalită
ților de primire a publicu
lui ? Uneori eforturile fă
cute pentru scurtarea tim
pului cheltuit de cetățean 
la consiliul popular sînt 
anihilate de procedurile 
greoaie prin care se tără
gănează cu lunile rezolva
rea cererii depuse. în audi
ență, pe masa președintelui 
sau a unui vicepreședinte. 
Trebuie să cităm din nou 
consiliul popular municipal 
din Alba lulia, unde multe 
din întîmpînările cetățeni
lor nu-și găsesc o finalizare 
operativă. La 12 ianuarie 
a.c„ Viorica Rotundu din 
str Trandafirilor nr. 12 s-a 
prezentat în audientă la 
primul vicepreședinte, soli- 
citînd sprijin pentru intro
ducerea apei potabile în lo
cuință Cererea a ajuns pe 
masa directorului I.G.C.L., 
întreprindere unde solici
tanta mai făcuse o cerere 
încă din 1967. Apoi au tre-

de 
ter-
în

cut 3 luni... La 16 aprilie, 
Viorica Rotundu a primit 
din partea consiliului popu
lar o adresă semnată de 
vicepreședintele Emil Com- 
șa, ptin care i se aducea la 
cunoștință că, din lipsa de
bitului la sursa de apă po
tabilă, nu se mai eliberea
ză autorizații pînă la 1 mai. 
Fapt curios este că între 
timp vecinii solicitantei au 
obținut asemenea autorizații 
și și-au introdus apă pota
bilă în casă.

Din păcate și la Buzău, ca 
și la Alba lulia, comitetul 
executiv acordă încă o in
suficientă grijă pentru fina
lizarea cererilor formulate 
de cetățeni în audiente. La 
serviciul de gospodărie co
munală și locativă și la ser
viciul de sistematizare și 
arhitectură au fost „înmor- 
mîntate" de la începutul 
anului peste 50 de cereri. 
Au fost și cazuri cînd ce
tățenilor li s-au trimis răs
punsuri formale, șablon, 
ceea ce a stîrnit o nemulțu
mire justificată. Această 
superficialitate, care face 
notă discordantă în an
samblul măsurilor între
prinse în ultimul timp la 
consiliul popular municipal 
pentru ridicarea eficientei 
audientelor, este și rezulta
tul unui control slab din 
partea primarului și ad- 
juncților săi asupra servici
ilor din subordine. Așa se 
face că unii șefi de servi
ciu (cităm pe Victoria Cră
ciun. șefa serviciului de sis
tematizare și arhitectură) 
prezintă uneori comitetului 
executiv răspunsuri erona
te cave nu corespund rea
lității. Rezultatul ? Cetățe
nii trebuie să revină Ia 
consiliul popular, să aștepte 
din nou pe la uși. Așa s-a 
întîmplat, de pildă, cu ce
tățenii Dinu Maria. Victo
ria Atudorei și Vasile Da
bila. care au solicitat comi
tetului executiv sprijin pen
tru acordarea unor aparta
mente. Cererea a fost încre
dințată spre rezolvare tova
rășului Constantin Ene. de 
la serviciul de gospodărie 
locativă. care în loc să se 
deplaseze pe teren, să vadă 
care este realitatea, a oferit 
vicepreședintelui Emil Stan 
copii după unele referate 
făcute în anii trecuți. Mai 
este de mirare că cetățenii 
așteaptă, de multe ori. luni 
de zile (noi am numărat 18 
asemenea cazuri) pînă li se 
răspunde la solicitare ?

Am discutat despre aces
te aspecte negative cu diri
guitorii municipiului Bu
zău. „O recentă ședință a 
comitetului executiv a luat 
în dezbatere îmbunătățirea 
modului de lucru cu cetă
țenii și a preconizat noi mă
suri care vor duce negreșit 
la ridicarea calității audien
țelor. la rezolvarea opera
tivă a cererilor ce ni se a- 
dresează — ne-a încredințat 
tovarășul primar V. Negocs- 
cu. Printre altele, s-a extins 
dreptul unor șefi de servi
ciu de a acorda audiențe și 
a lua măsuri practice în fo
losul cetățenilor. Tn pre
zent. mai mult de trei sfer
turi dintre salariații consi
liului participă efectiv la 
rezolvarea problemelor ri
dicate în audiente. Ne re
vine sarcina să stabilim un 
contact mai intim cu publi
cul și să satisfacem cu mai 
multă operativitate si com
petență cererile". Consem
năm aceste intenții bune, 
dar le dorim transpuse, cu 
âceeași operativitate, în 
fapte.

In repetate rinduri, la secțl 
de chituri, lacuri negre și inc'* 
lore a fabricii „Chimica" dir 
Mărășești, in care se lucrează 
cu materiale ușor inflamabile, 
s-au semnalat pericole de in
cendiu. Dar toate avertismentele 
i-au lăsat „reci" pe specialiștii 
din conducerea întreprinderii. 
Inspectoratul județean pentru 
protecția muncii a recomandat și 
el măsuri clare și precise in a- 
cest sens. Și totuși in secție a 
continuat să se ignoreze cu bună 
știință regulile stabilite prin pro
cesul tehnologic. în aceste con
diții, s-a intimplat ceea ce era 
de prevăzut. în ziua de 24 iunie 
a izbucnit un incendiu soldat cu 
moartea unui om și însemnate 
pagube materiale. De data a- 
ceasta, nesocotirea tuturor sfatu
rilor și avertismentelor îi va 
costa scump pe vinovați. Numai 
prin oprirea producției se 
registra o pierdere 
300 000 lei.

Gemene
in sene

de

în

va in- 
peste

ferma 
cadrul 
„Vic-

A. MUNTEANU 
St. DIMICA 
R. GHEORGHIU

Acum ci te va zile, 
zootehnică Negoești din 
I.A.S. Goești (Dolj), vaca 
toria" a dat naștere la 4 vițele 
gemene. întîmplare ? Poate, dar 
pentru îngrijitorii de aici — nu 
prea. Pînă acum, vaca respecti
vă (metis între brună cu sură 
de stepă) a mai născut de 4 ori 
cîte două gemene și are în TOlșl 
15 vițele. (Ceea ce, în paranteză 
fie spus, explică într-o anumită 
măsură de ce a dat o producție 
de 3 600 litri lapte pe an și de 
ce descendentele sale sînt tot 
așa de productive). Cele 4 vițele 
nou născute au o greutate de 
cîte 15—16 kg și se dezvoltă în 
condiții normale. O performanță 
care, la ferma Negoești, nu este 
totuși izolată. De la începutul 
anului, alte vaci îngrijite aici au 
avut la naștere cite doi vițel 
gemeni.

Escapada
Gheorghe Mihăilescu, vopsitor 

la Uzina de autocamioane din 
Brașov, tinea neapărat să arate 
consătenilor săi din Plaiul Cîm- 
pinei că este un om de invidiat, 
într-una din zile, s-a hotărît să 
scoată un autocamion din uzină 
și să plece cu el pînă în sat. 
A confecționat numere de înma
triculare false, le-a prins la un 
autocamion nou și... a reușit să 
iasă cu el din incinta uzinei ! ? 
Apoi, direcția Valea Prahovei I 
Nu a plecat însă singur, ci îm
preună cu colegul său Nicolae 
Csibi. Nici unul din ei nu avea 
permis de conducere. Cursa 
„ca-n filme" cu autocamionul 
furat s-a încheiat însă pentru 
amîndoi în mod neașteptat : 
Gheorghe Mihăilescu a fost con
damnat la 1,6 ani, iar Nicolae 
Csibi la 6 luni închisoare. Spe
răm că li se va rezerva surpriza 
cuvenită și celor ce dormeau 
cînd le-au „vizat" foaia de par
curs.

E așteptat 
„nuntă“

dumnealui, Avram Biriș
la

Era
din Aleiuș (Salaj), domiciliat în 
Săcuieni (Bihor), băiat tinăr — 
28 de ani — chipeș și cu... ante
cedente penale. întrunind aceste 
calități și aflindu-se în Craiova, 
s-a gîndit că n-ar fi rău să con
tracteze rapid o „căsătorie". A 
întîlnit-o pe E.P., 1 s-a recoman
dat medic veterinar și i-a cucerit 
inima. Cînd l-au văzut, părinții 
fetei s-au văzut și ei în al nouă
lea cer. După vizită, viitorul 
mire a plecat cu viitorul socru 
în oraș. Aici s-a descotorosit 
imediat de ..bătrin", s-a întors în
tr-un suflet la viitoarea soa
cră și, spunînd că e trimis 
de tata socru, i-a cerut 10 400 
lei pentru niște ..cumpărături 
urgente". A luat banii și s-a 
făcut nevăzut. |Acum se află, 
probabil. în căutarea unor noi 
„cuceriri". De aceea, avizăm 
partenerele solicitate să amîne 
logodna si să anunțe organele de 
miliție. T! așteaptă o altă „nun-

Scînteii

de :Rubricd redactata
Dumitru TTRCOB 
Gheorghe DAVID 

sprijinul corespondenților
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CU CHELTUIELI MINIME,

REZULTATE REMARCABILE ÎN SPORIREA
PRODUCȚIEI DE CARNE

în unitățile agricole cooperatiste 
ale județului Brăila se desfășoară o 
vastă activitate pentru valorificarea 
unor noi resurse de creștere a pro
ducției agricole. în acest sens, după 
cum ne-a relatat tovarășul Nicolae 
Mihai, prim-secretar al comitetului 
județean de partid, îndeosebi după 
plenara din martie a.c. a C.C. al 
P.C.R. au fost întreprinse un șir de 
măsuri menite să asigure traducerea 
în viață a Programului național de 
dezvoltare a zootehniei. Comitetul ju
dețean de partid a efectuat, cu aju
torul unor colective de specialiști, 
studii amănunțite și a stabilit obiec
tive precise de acțiune, cu caracter 
prioritar, pentru mărirea producției 
animaliere. Urmărindu-se realizarea 
maximului de randament posibil în 
zootehnie, în minimum de timp, au 
fost îmbinate măsurile cu efect econo
mic imediat, cu cele de perspectivă. în 
ceea ce privește obiectivele în dome
niul zootehniei cooperativelor agrico
le, se prevede sporirea simțitoare a 
producției de carne și îndeosebi a 
celei de porc și pasăre. în acest fel, 
cooperativele agricole își vor spori 
aportul la formarea fondului cen
tral al statului la aceste produse.

Pentru realizarea acestor obiective 
se construiesc două complexe inter- 
cooperatiste cu o capacitate de 30 000 
porci pe an fiecare, iar anul viitor 
va începe construcția altor două u- 
nități de același tip. De curind, la 
Albina a intrat parțial în funcțiune 
un modem complex intercooperatist 
pentru creșterea și îngrășarea miei
lor. De asemenea, pentru anii vii
tori este prevăzută construcția a două 
complexe avioole intercooperatiste cu 
o capacitate de 36 000 găini fiecare.

în acest articol ne propunem să 
reliefăm ceea ce se face acum pen
tru a se obține producții sporite în 
construcțiile deja existente. în acest 
sens, comitetul județean de partid a 
hotărît să se acorde prioritate mo
dernizării construcțiilor, îndeosebi in
troducerii mecanizării în sectoarele 
de creștere a porcilor și păsărilor, 
specii care se înmulțesc rapid și pot 
furniza în timp scurt cantități mari 
de carne și ouă.

Dar cum să se procedeze practlo 
pentru modernizarea construcțiilor 
și mai ales pentru introducerea me
canizării în sectoarele de creștere a 
porcilor și păsărilor? Cu forțele de 
meseriași existente, o asemenea ope
rație pe scară cit de cit largă ar dura 
'Xlrem de mult. Soluția de moment 
aleasă — și care socotim că prezintă 
interes și pentru alte unități agri
cole — constă în organizarea colabo
rării directe, nemijlocite a între
prinderilor industriale din Brăila 
pentru introducerea mecanizării în 
cooperați/ele agricole. Un număr de 
13 întreprinderi industriale, între care 
cunoscutele uzine „Progresul" și „La
minorul", Șantierul naval, Combina
tul de celuloză și hîrtie, Trustul de 
utilaj greu, Uzina de reparații și 
altele, au stabilit, în acest sens, pla
nuri de lucru cu 20 de cooperative 
agricole care au o pondere mai mare 
în producția de earne de porc. în
treprinderile execută în aceste 
cooperative lucrări de mecanizare 
după sistemul existent în complexele 
de tip industrial ale I.A.S. Remarca
bilă este promptitudinea cu care au 
pornit la treabă toate întreprinderile 
industriale solicitate, înalta respon
sabilitate de care dau dovadă echi
pele de maiștri, sudori, lăcătuși, elec
tricieni care execută operațiunile de 
instalare a elementelor de mecani
zare.

în legătură cu criteriile colaborării 
economice dintre cooperativele agri
cole și unitățile industriale, tov. Stoi
ca Nicolae, directorul Băncii agrico
le Brăila, ne-a declarat: „Cooperati
vele agricole cheltuiesc pentru aces
te instalații din fondurile de mică 
mecanizare și din fondurile proprii. 
Cele 20 de cooperative agricole din 
județ au făcut împrumuturi la Ban
ca agricolă pe care le vor restitui 
în termen de 3 ani cu o dobîndă de 
1 la sută anual. Aceste împrumu
turi (credite pe termen scurt) nu a- 
fectează cheltuielile planificate ale 
cooperativelor agricole. După ce ban
ca aprobă documentația, deschide fi
nanțarea cooperativelor. Pe baza si
tuațiilor de plată, constructorul, în 
speță întreprinderile industriale care 
au executat aceste lucrări, își înca
sează de la Banca agricolă contra
valoarea lucrărilor și cotele de be
neficii. Așa au făcut, de exemplu, 
cooperativele agricole Unirea, Grivi- 
ța roșie, Ianca, Valea Cînepii, Tra- 
ianu și altele. Cooperativele agricole 
suportă contravaloarea lucrărilor e- 
xecutate de unitățile industriale și 
din fondurile proprii destinate dez
voltării lor economice. Așa au pro
cedat cea din comuna Bărăganu și 
altele.

★

O ședință de lucru a biroului Co
mitetului județean de partid Brăila

* s-a desfășurat în luna aprilie în a- 
fara sediului, mai exact, la coope
rativa agricolă Unirea. La ordinea de 
zi un singur punct : analizarea la 
fața locului a rezultatelor lucrărilor 
de modernizare a sectorului porcin 
efectuate la această cooperativă agri
colă și modalitățile de extindere a 
experienței cîștigate in alte coope
rative din județ.

Obiectivele fixate : mărirea produc
ției de carne de porc în cooperati
vele agricole pe baza introducerii me
canizării și a tehnologiei moderne, la 
nivelul celei existente în complexele 
de tip industrial ale întreprinderilor 
agricole de stat.

în funcție de obiective'e fixafe au 
fost analizate și posibilitățile exis
tente Se poate spune că ședința s-a 
pregătit într-un mod mai puțin obiș
nuit, cu cîteva săptămîni înainte, in- 
tocmindu-se nu referate, ci un mo
del de referință, palpabil, concret ma

terializat. în timp ce cooperatorii din 
Unirea solicitau utilaje și căutau 
meșteri particulari pentru execuția 
unor lucrări, biroul județean de 
partid a recomandat ca introducerea 
mecanizării în această unitate să se 
facă prin cooperare cu complexul in
dustrial de creștere a porcilor — 
I.A.S. Brăila. Iată în ce constau prin
cipiile cooperării economice între cele 
două sectoare. I.A.S. Brăila oferă în
drumare tehnică și unele mate
riale contra cost, iar cooperativa a- 
gricolă se obligă să execute lucră
rile și să aplice tehnologia recoman
dată. Directorul complexului, ing.

ÎN JUDEȚUL BRĂILA
0 valoroasă experiență în mecanizarea
și modernizarea tehnologiei în fermele

de porci și păsări
Milan Popiei, alți specialiști șl 
mecanici, alături de cooperatori au 
lucrat efectiv împreună timp de cî
teva săptămîni. Un adăpost dintre 
cele mai modeste, cu pereți de că
rămidă și acoperiș de stuf, unde hra
na porcilor și apa se cărau cu gă
leata, a fost reparat și reamenajat în
tr-un timp record. Adăpostul a fost 
recompartimentat, s-au făcut jghea
buri din beton suficiente pentru a 
asigura frontul de furajare normal, 
revenind 4 porci pe metru liniar.

Elementul esențial în întreaga ac
țiune de modernizare a fermelor de 
porci îl reprezintă mecanizarea pre
parării și transportului furajelor. In
tr-o încăpere unde înainte nutrețu
rile erau manipulate și amestecate 
numai prin forța manuală, s-a a- 
menajat bucătăria furajeră. într-un 
bazin adînc de 2,20 m s-a instalat 
un cazan cu o capacitate de 3 800 1. 
Inima întregului sistem de prepara
re și distribuire a furajelor o con
stituie o electropompă cu ajutorul 
căreia se realizează amestecul de fu
raje, printr-un sistem de barbotare 
cu jeturi de apă dirijate în interio
rul cazanului. De aici, cu aceeași 
electropompă, furajele semilichide sînt 
împinse pe conducte în adăposturi, 
unde, prin simpla deschidere a va
nelor rapide, hrana curge în jghea
burile de beton.

Sistemul hidromecanic de prepara
re și distribuire a hranei reduce 
timpul necesar acestor operații Ia 
cîteva zeci de secunde pentru cîte 
o grupă de 40 porci și Ia numai 12 
minute pentru întregul efectiv din 
adăpost față de cîteva ore, cît du
rau înainte. înlăturarea eforturilor 
fizice a permis creșterea productivi
tății muncii, numărul îngrijitorilor 
reducindu-se de Ia 9 la 3. întreaga 
instalație a costat 58 000 lei.

Condițiile mai bune de preparare 
a hranei și îmbunătățirea substanția
lă a -componenței acesteia în sub
stanțe nutritive, înlăturarea risipei de 
furaje, dirijarea microclimatului in
terior prin instalarea a 6 ventilatoa
re, au permis reducerea consumului 
specific de furaje pe kilogramul de 
carne de Ia 8,5 kg la 4,3 kg. Spo
rul zilnic in greutate, în medie pe 
porc, a fost de 530 g față de 340 g 
în lunile precedente.

Ajunși în acest punct se cuvine să 
amintim că cele relatate reprezintă 
faza pregătitoare dinaintea ședinței 
de lucru amintite a biroului jude
țean de partid care, la fața locu
lui, a decis ca, sistemul de meca
nizare și tehnologia adoptate la U- 
nirea, să fie extinse în alte 20 de 
cooperative agricole. S-a apreciat că 
experiența întreprinderilor agricole 
de stat, tehnologia aplicată de aces
tea pot fi transplantate în coopera
tivele agricole unde găsesc teren op
tim de fructificare. Pentru a se crea 
condiții materiale în vederea apli
cării tehnologiei noi, s-a apelat la 
forțele întreprinderilor Industriale 
brăilene. în aceeași zi, la cooperativa 
Unirea au sosit mai mulți oaspeți de- 
cît în cei 20 de ani trecuți de la în
ființarea cooperativei : directori ai 
întreprinderilor industriale, președinți 
ai cooperativelor agricole unde urma 
să se introducă mecanizarea, secre
tari ai comitetelor comunale de partid 
și ai organizațiilor de partid din 
C.A.P., numeroși specialiști. în acest 
fel s-a născut o inițiativă care per
fecționată poate oferi o cale de mo
dernizare rapidă a zootehniei.

Pentru a-și completa documentația, 
în zilele următoare mulți din’re ei 
au vizitat complexul de porci al 
I.A.S. Brăila unde directorul comple
xului. tehnologul sef, șefii de fermă 
au fost asaltați cu întrebări. Cei so
siți nu s-au simțit simpli vizitatori, 
ci și-au făcut singuri schițe și de
sene de execuție, au măsurat me
tru cu metru distanțe, elemente de 
detaliu ale construcțiilor și instala
țiilor.

★

Sprijinirea cooperativelor agrcole 
în extinderea mecanizării în zootehnie 
nu a sustras Întreprinderile indus

triale de la principala lor preocupa
re : realizarea planului de producție. 
Se pune totuși întrebarea : cum s-a 
ajuns ca la Brăila să se termine lu
crările de mecanizare în cooperative 
într-un timp extrem de scurt ? Ne-a 
răspuns tov. Constantin Gheorghiță, 
directorul Uzinei de reparații — 
Brăila : „Pentru uzină nu reprezintă 
un efort deosebit, dar contribuția 
noastră este importantă’ pentru eco
nomia cooperativelor agricole — 
ne-a declarat interlocutorul. Mai in
tervine și spiritul de întrecere, și, de 
ce n-aș spune-o, ambiția cu care 
conducătorii întreprinderilor solicitate 

au pornit să îndeplinească sarcinile 
încredințate. întreaga acțiune este 
bine gîndită".

Conlucrarea fructuoasă dintre coo
peratori și echipele de muncitori de 
la Uzina de reparații are ca efect 
triplarea productivității muncii îngri
jitorilor. Totodată, la cooperativa a- 
gricolă „Grivița roșie", datorită ,rea- 
menajării interioare în aceleași con
strucții, se vor putea crește 3 500 
porci, față de 2 000 cît prevede capa
citatea proiectată.

în ampla acțiune de Introducere și 
extindere a mecanizării se remarcă și 
spiritul de cooperare dintre uzinele 
brăilene. Iată cum a fost rezolvată 
problema vanelor rapide, care în 
trecut se Importau, iar, în prezent 
se fabrică la urfina „Armătura" din 
Cluj. Directorul general al uzinelor 
„Progresul" a trimis un delegat Ia 
„Armătura" care s-a întors cu dese
nele vanelor. Acestea au fost turnate 
la „Progresul" și finisate la Uzina de 
reparații. întregul proces de asimi
lare și fabricație a vanelor nu a 
durat mai mult de cîteva săptămîni. 
Din cele relatate de directorii între
prinderilor rezultă că sprijinirea coo
perativelor agricole în extinderea me
canizării în zootehnie nu a constituit 
o povară pentru întreprinderile res
pective. — lucrările efectuate șl 
materialele au fost achitate de 
cooperativele agricole. A fost totuși 
un cîștig rapid pentru agricultură, 
pentru economia națională, deoarece 
se realizează o producție zootehnică 
sporită.

DIN

★

pre- 
intre

BETON

(Urmare din pag. I)

PRODUCTIVITATEA MUNCII

care au pro-

Dr. Petru Groza n-a 
planificate la acest

reparații 
lipsa unei 
autorizate 
unor șefi

trebuie să aibă 
in angrenajul 
Iui să fie core-

excepție, îndărătul 
realități supărătoare

eu- 
su- 
din 
de

Din relatările tovarășului dr. Că- 
răbăț Tănase, director adjunct al Di
recției agricole județene, rezul
tă că ceea ce s-a înfăptuit pînă acum 
reprezintă doar un început. Un în
ceput care va fi continuat, pentru 
că — ne spune interlocutorul — 
există și alte probleme urgente care 
se impun să fie rezolvate : se 
conizează o „triplă" cooperare ___
unitățile Industriale, I.A.S. și coope
rativele agricole. S-a stabilit ca ur
mătorul pas în domeniul introduce
rii mecanizării și al modernizării să 
fie făcut în sectoarele de reproduc
ție ale fermelor de porcine din coo- 

o confirmare a efectelor pozitive di
recte pe care le-au generat noul sis
tem de salarizare și majorarea sala
riilor asupra randamentului muncii. 
Menținerea unui ritm mai înalt de 
creștere a productivității muncii față 
de sporirea salariului mediu este 
una din corelațiile economice esen
țiale, fără de care nu sînt posibile 
creșterea continuă a venitului națio
nal, asigurarea unei baze materiale 
crescînde pentru ridicarea nivelului 
de trai al oamenilor muncii. în sfîr- 
șit, devine tot mai evident că înaltul 
dinamism al economiei românești se 
fundamentează temeinic pe accentua
rea factorilor intensivi de dezvoltare 
a industriei. Este de remarcat, în a- 
cest sens, că dacă în 1965 prin creș
terea cu un procent a productivității 
muncii se obținea un spor de pro
ducție de 1,5 miliarde lei, în acest 
an echivalentul valoric al unui pro
cent de productivitate se ridică la 
2,7 miliarde lei, iar în 1975 va ajunge 
la circa 4 miliarde lei.

Apreciind însă la justa valoare 
strădania colectivelor de întreprin
deri în căutarea celor mai eficiente 
măsuri menite să asigure un real 
progres în direcția creșterii forței 
productive a muncii, în mod firesc 
se pun cîteva întrebări : au fost e- 
puizate toate mijloacele de ridicare 
a nivelului acestui indicator esențial 
al economiei ’ Care este corespon
dentul material al ignorării. în uneie 
întreprinderi, a unor autentice re
surse de sporire a productivității 
muncii ? De ce natură sînt cauzele 
nerealizării planului la productivita
tea muncii in diferite întreprinderi ? 
Căci, așa cum se desprinde din sin- 

perativele agricole. Și în acest do
meniu au fost create modele de refe
rință ; la cooperativa agricolă Ianca 
a fost modernizată o maternitate de 
scroafe la un grad de tehnicitate în
tru totul asemănător cu cel din I.A.S. 
Cu sprijinul Uzinei „Progresul", al 
specialiștilor I.A.S. au fost efectuate 
o serie de lucrări de instalații și 
reamenajări interioare. Prin aceasta 
numărul boxelor pentru fătare s-a 
mărit cu o treime pe același spațiu 
construit. După cum ne relata pre
ședintele cooperativei, tovarășul Fătu 
Șocariceanu, pentru încălzirea ma- 

temităților ca și a halelor de păsări 
se vor instala aeroterme.

Se poate pune întrebarea: de ce 
este indispensabilă modernizarea 
maternităților de scroafe și, în mod 
deosebit, introducerea unui sistem 
de încălzire adecvat ? Este justifi
cată din punct de vedere economic 
o acțiune la fel de promptă ca și 
aceea desfășurată pentru mecaniza
rea îngrășătoriilor 7 Opțiunea pen
tru reamenajarea maternităților de 
scroafe este determinată de necesi
tatea reducerii pierderilor de purcei, 
măririi numărului de porci livrabili, 
a randamentului în acest important 
sector de producție. Cît se poate 
cîștiga prin lucrările de modernizare, 
ne spun unii dintre cei mai buni 
specialiști din I.A.S. și cooperativele 
agricole. Interlocutorii, ing. Popiei 
Milan, directorul complexului indus
trial de creșterea porcilor Brăila, șl 
dr. Gheorghe Dumitrache, tehnolo- 
gul-șef al aceleiași unități, ne spun 
că pierderile de purcei sînt mult mai 
mari în comparație cu cele de la alte 
categorii de animale și, adesea, de
pășesc cifrele dărilor de seamă. în 
unele cooperative agricole în adă
posturi necorespunzătoare, reci și 
umeda, pierderile depășesc 30 și une
ori chiar 40 la sută din purceii obți
nuți. La prima vedere cifra pare 
exagerată. Dar chiar în unitățile cu 
condiții bune de întreținere pierde
rile ajung la 20 la sută. în hale cu 
încălzire și ventilație de la comple
xul de porcine al I.A.S. Brăila pier
derile sînt de 18 la sută la purcei, 
de 3,59 la sută la tineret și 1,2 la 
sută la animalele adulte.

Nu sînt singurele argumente eco
nomice în favoarea opțiunii pentru 
modernizarea maternităților. Con
dițiile de adăpostire și furajare, or
ganizarea selecției și a reproducției 
influențează greutatea la fătare și 
procentul de pierderi într-o propor
ție extrem de mare. în cadrul com
plexului amintit, la un lot de 4 400 
purcei pînă la virsta de 27 zile, 
pierderile au fost de 31,5 la sută la 
cei născuți sub 1 kg, de 18,20 la sută 
la cei cu 1—1,5 kg greutate la fătare 
și de 10,69 la sută la cei cu o greu
tate de peste 1,5 kg. Iată cifre dintre 
cele mai concludente care atestă 
necesitatea unui complex de măsuri 

tezele statistice, în primele luni ale 
anului, un număr de centrale, com
binate, grupuri industriale și între- 
prinderi au înregistrat niveluri sub 
prevederile stabilite la indicatorul 
productivitatea muncii. Este vorba 
de organizații economice aparținînd 
Ministerului Industriei Alimentare, 
Ministerului Industriei Ușoare, Mi
nisterului Industriei Lemnului, Minis

terului Industriei Construcțiilor de 
Mașini. Evident, o stare critică ce 
nu poate fi lăsată la voia întîmplării, 
un motiv în plus de a se acționa cu 
mai multă hotărîre și energie în 
acest domeniu.

Este bine cunoscut faptul că nive
lul productivității muncii se află în
tr-o legătură directă, indisolubilă, cu 
gradul de utilizare a mijloacelor teh
nice. Dar acest adevăr axiomatic 
este, din»păcate, deseori încă igno
rat. Pînă la sfîrșitul lunii mai. Uzi
na de reparații utilaj chimic și piese 
de schimb-Găești a realizat planul 
productivității muncii doar în pro
porție de 94,6 la sută, printre altele 
datorită apariției unui mare număr 
de întreruperi — peste 100 000 ore — 
în funcționarea utilajelor. La fel, din 
cauza exploatării necorespunzătoare 
a unor utilaje de bază și a repara- 

științific fundamentate care să con
ducă la limitarea pierderilor, la un 
cîștig cît mai mare.

Dar nu este vorba numai de nu
măr, ci, în foarte mare măsură, de 
realizarea unui spor cît mai mare 
în greutate pe întreaga perioadă de 
la fătare și pînă la livrare. în acest 
sens observațiile specialiștilor oferă 
elemente de însemnătate evidentă. 
Un singur kilogram cîștigat sau pier
dut în ceea ce privește greutatea 
purceilor pînă la virsta de înțăr
care Ia 25—30 zile, influențează în 
plus sau iu minus greutatea animale
lor pînă la livrare cu 8 kg carne, 
deoarece ceea ce se cîștigă sau se 
pierde în faza tînără este foarte greu 
de recuperat apoi. La o scroafă care 
produce 16 purcei pe an cîștigul 
sau paguba echivalează cu circa 128 
kg carne. Totodată, durata de creș
tere pină la greutatea de livrare se 
poate reduce sau se prelungește cu 
aproximativ 15—18 zile. Analiza aces
tor date duce și la concluzia practică 
că se impune ca paralel cu moder
nizarea adăposturilor, să se acorde a- 
tenția cuvenită construirii de mater
nități de scroafe.

Creșterea păsărilor este sectorul în 
care se pot obține rezultate imediate, 
ca urmare a introducerii mecanizării 
și a tehnologiei moderne. în colabo
rare cu I.A.S. „Avicola" Brăila au 
fost modernizate fermele de păsări 
ale cooperativelor agricole Ianca, 
Valea Cînepii, Traianu și altele. Este 
vorba de introducerea de transpor
toare cu racleți pentru distribuirea 
hranei, a adăpătorilor automate și a 
electroventilatoarelor care asigură 
microclimatul optim în halele de pă
sări. La acestea se adaugă nutrețurile 
combinate, după rețetele întocmite de 
specialiștii din I.A.S. „Avicola". De a- 
semenea, prin adoptarea soluției de în
treținere a păsărilor pe așternut per
manent, format din coji care rezultă 
de la decorticarea orezului, procurate 
de la „Rizeria" Brăila, se elimină 
lucrările de curățire zilnică. Care 
este eficiența acestei acțiuni ? La 
cooperativa agricolă Valea Cînepii, 
modernizarea halei pentru păsări a 
costat 80 000 lei plus 116 000 lei re- 
prezentînd contravaloarea păsărilor 
cumpărate. Suma se va recupera încă 
In acest an, cînd se vor încasa 540 000 
lei numai de pe urma producției ce 
se realizează în prima hală moderni
zată. Din această sumă, 250 000 lei 
reprezintă venitul net. „Modelul" de 
la Valea Cînepii se extinde și în alte 
cooperative agricole. Pe baza coope
rării cu I.A.S. se vor moderniza și 
adopta tehnologii moderne de creș
tere a păsărilor și în cooperativele a- 
gricole Tudor Vladimirescu, Urleasca, 
Viziru. Găiseanca și altele. în acest 
scop, I.A.S. vinde cooperativelor agri
cole 180 000 puicuțe pentru producția 
de ouă și 100 000 pui hibrizi pentru 
carne. Direcția agricolă și uniunea ju
dețeană a cooperativelor agricole, 
după ce au studiat posibilitățile de 
extindere și devansare a programelor 
de dezvoltare și modernizare a sec
torului avicol, au stabilit necesarul 
de utilaje, de nutrețuri combinate 
etc.

Experiența județului Brăila în do
meniul mecanizării și modernizării 
tehnologiilor în fermele de porci și 
păsări poate dobîndi un mare plus 
de valoare numai dacă este studiată 
și extinsă în cît mai multe unități. 
Pînă în prezent din județele limi
trofe au și sosit, din proprie iniția
tivă, specialiști ai organelor agricole, 
cadre de conducere din cooperative 
pentru a vedea și a prelua ce este 
valoros. Ar fi cît se poate de util 
ca Institutul de studii, cercetări și 
proiectări agricole din București să 
studieze și să ofere cooperativelor a- 
gricole din alte județe soluțiile op
time pentru extinderea mecanizării in 
zootehnie. Aceasta va permite ca ex
periența județului Brăila să fie cu
noscută și aplicată concret

Const. BORDEIANU

țiilor accidentale,_Uzina de utilaj mi
nier din Orașul ~ "
atins nivelurile 
indicator.

Aproape fără
unor asemenea _________________
stau cauze de natură pur subiec
tivă: întreținerea neglijentă a ma
șinilor și instalațiilor, suprasolicita
rea lor în anumite perioade, neres- 

pectarea graficului de 
rente și capitale, ca și 
pravegheri competente, 
partea maiștrilor și a 
secție

în analiza cauzelor 
vocat nerealizarea indicelui planifi
cat al productivității muncii într-o se
rie de întreprinderi, pe prim plan se 
situează irosirea unei părți a fon
dului de timp productiv sub forma 
absențelor nemotivate și învoirilor. 
La Uzina de pompe din București, 
numai în cinci luni din acest 
an, așa cum rezultă dintr-un calcul 
statistic, fiecare muncitor a lipsit 
sau a fost învoit în medie circa 11 
ore. Nu credem că mai este nevoie 
și de alte calcule pentru a dovedi că, 
lichidind asemenea surse de risipă a 
timpului de lucru, nerealizarea de 0,8

Mahmudia. în peisajul dobrogean, un uriaș excavator „mușcă* zi și noapti 
din muntele stîncos mii de tone de calcar așteptat de cuptoarele siderur 

gice de la Galați Foto : Agerpre

UN MILION TONE 
LAMINATE FINITE

HUNEDOARA (co
respondentul „Scîn- 
teii") : în drumul lor 
spre Înfăptuirea ritmi
că a sarcinilor de plan, 
lamlnatorii hunedoreni 
au Înscris un nou și 
Important rezultat in 
„cartea" întrecerii : ei 
au realizat un milion 
tone laminate finite de 
la începutul anului și 
pînă în prezent. Ca ur
mare, semestrul I din 
acest an va fi Încheiat 
cu o depășire a sarci
nilor planificate de 
peste 3 000 tone lami
nate finite.

De fapt, sectorul la
minoare din cadrul

Combinatului siderur
gic Hunedoara a cu
noscut o permanentă 
dezvoltare in ce pri
vește capacitatea sa de 
producție, o permanen
tă perfecționare a pro
ceselor de fabricație, 
înscriindu-se sub acest 
aspect, pe coordonate
le tehnicii moderne, de 
mare eficiență. în a- 
cest sector se fabrică 
în prezent 266 tipo- 
dimensiuni de lamina
te, 40 la sută din pro
ducția totală constitu- 
ind-o laminatele gre
le, 50 la sută laminate
le mijlocii și ușoare, 
10 la sută benzi. Oțe

Pentru reconstrucție

CĂRĂMIZI, țiglă, blocuri

TIMIȘOARA (corespondentul 
„Scînteii") : Colectivele fabrici
lor „Mondial" din Lugoj și „Ce
ramica" din Jimbolia, principalii 
producători de materiale de con
strucții din județul Timiș — in- 
tegrîndu-se cu toate forțele în 
efortul general pentru refacerea 
obiectivelor economice, a locu
ințelor și a altor construcții dis
truse sau avariate de inundații 
— au înregistrat, în cursul lu
nilor mai și iunie, cele mai ri
dicate ,,vîrfuri“ de producție din 
întreaga lor activitate, dînd pes
te plan mari cantități de cără
mizi, țigle și blocuri din beton. 
Muncitorii, tehnicienii și ingine
rii de la fabrica „Mondial", 
bunăoară, punînd în valoare noi 
rezerve interne, lucrînd în schim
buri prelungite și în zilele de 
duminică, și-au îndeplinit prin-

la sută la productivitatea muncii din 
această perioadă putea fi evitată.

Există încă în unele întreprinderi 
tendința de a trata pierderile de 
timp de lucru sub forma absențe
lor nemotivate și a învoirilor ca pe 
un lucru minor, fără prea mare 
importanță pentru producție. Așa se 
face că în întreprinderile din 
industria lemnului s-au înregistrat în 

primul trimestru circa 1,4 milioane 
om-ore neutilizate din aceste cauze, 
timp în care economia națională 
putea cîștiga o producție de cîteva 
zeci de milioane lei și, evident, un 
apreciabil spor la productivitatea 
muncii. A devenit absolut necesar ca 
în fiecare întreprindere să se creeze 
o opinie de masă față de toate aceste 
abateri de la programul de lucru, 
să se înlăture arbitrariul și bunul 
plac în privința prezenței la lucru a 
fiecărui angajat, să se creeze toate 
condițiile ca timpul de muncă să 
fie utilizat cu valoare maximă pen
tru producție.

O premisă de cea mai mare im
portanță a asigurării unei înalte 
productivități a muncii constă în ra
ționalizarea consumului de muncă în 
fiecare întreprindere și la scara în
tregii societăți. Din această perspec- 

lurile aliate ocupă, !n 
gama variată a lami
natelor, 3,3 la sută din 
totalul producției.

Revelator în ce pri
vește dinamica pro
ducției ce caracterizea
ză laminoarele Hune
doarei este faptul că 
în acest prim semestru 
s-au produs aici cu 
110 000 tone mai multe 
laminate față de ace
eași perioadă a anului 
trecut, că numai în a- 
cest semestru se reali
zează aproape 77 la 
sută din întreaga pro
ducție de laminate a 
anului 1965.

tre primii pe județ sarcinile de 
plan pe primul semestru al a- 
nulul. Pînă în prezent, ei au pro
dus în plus 1 286 000 cărămizi, 
540 000 țigle și 250 000 blocuri din 
beton, care au fost livrate la 
Satu-Mare și pe alte șantiere 
din zonele calamitate.

în cunsul zilei de marți au ra
portat îndeplinirea planului se
mestrial și muncitorii, tehnicie
nii și inginerii de la fabrica 
„Ceramica" din Jimbolia. După 
cum ne informa directorul în
treprinderii, Aurel Herișanu, 
pînă la sfîrșitul lunii, aici vor fi 
produse peste planul semestrial 
1 146 000 cărămizi, 1 450 000 blocuri 
ușoare de zidărie și 200 000 de 
țigle, care vor fi livrate șantie
relor din județele lovite de inun
dații.

tivă, flecare salariat 
o justificare deplină 
producției, angajarea 
lată cu cerințele reale ale producției 
fiecărei întreprinderi. Tocmai spre 
a înlătura influența hazardului în 
dimensionarea necesarului de forță 
de muncă într-o unitate industrială 
se fixează, pentru fiecare etapă de 
plan, numărul mediu scriptic care 
stă la baza calculării productivității 
muncii și asigură realizarea în bune 
condiții a sarcinilor economice. Pro
blema care se ridică însă în conti
nuare este legată de respectarea cu 
rigurozitate a numărului de salariați 
planificat, în sensul frînării oricăror 
tendințe de depășire a lui, care ar 
afecta direct productivitatea muncii. 
Ințelegind mai puțin esența acestei 
probleme și, în principal, pentru a 
înlătura influența altor factori care 
au dus la situația nerealizării planu
lui de producție, unele conduceri de 
întreprinderi au trecut cu destul de 
mare ușurință la angajarea de mun
citori peste limitele admise prin plan. 
Cazul uzinei „Electronica" din Ca
pitală, care, așa cum arată calculele, 
dacă se încadra în numărul mediu 
scriptic, nu numai că evita nereali
zarea productivității muncii — 98,8
la sută în luna trecută — dar putea 
înregistra chiar o depășire la acest 
indicator economic.

Asigurarea unei înalte productivi
tăți nu este doar o cerință obiectivă 
a progresului neîncetat al economiei, 
ci și o obligație de plan a fiecărei în
treprinderi, ce se cere respectată cu 
strictețe. De creșterea în ritmul pre
văzut a productivității muncii depin
de, în mod hotărîtor, realizarea cu 
succes a planului economic pe acest 
ultim an al actualului cincinal.
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AMBIGUITATEA
5e manifestă in istoria literară un 
nomen nu o dată recunoscut în le- 
tură cu unii dintre marii scriitori 
poeți de prestigiu universal. Deși 

t trecut uneori veacuri întregi de 
apariție, anumite opere ale lor se 

lă încă în curs de interpretare, 
ezintă încă aspecte neelucidate, 
levînd noilor cercetători sensuri și 
dori care pină atunci nu fuseseră 
trezărite. Se poate spune deci, pe 
ept cuvînt, că o mare creație poe- 
:ă trebuie să dea îndelung de gîn- 
t, adesea unei serii întregi de ge- 
irații. Și poate că nici atît nu ajun- 
:. Faptul este perfect explicabil. De 
ițea ori, intuiția genială răscolește 
înținuturi neobișnuit de adinei și de 
mse, pe care le aduce la suprafață 

concentrarea unei singure fraze, 
rin această grosime a temeliilor se 
msebește ea de stratul subțire al 
tor expresii banale și superficiale. 
Pină aici credem a fi cu toții de 
lord. Unde începem, însă, a ne di- 
■renția este la stabilirea gradului de 
aritate pe care l-ar cuprinde o ase- 
tenea expresie artistică, încărcată de 
îbstanță. Prin faptul că ne mai dă 
îcă de gîndit și că îi descoperim 
ică aspecte neprevăzute, se ajunge, 
neori, la concluzia pripită că scrie- 
;a respectivă ar cuprinde o formu- 
ire ambiguă. Concluzie care, în mod 
zident, reprezintă o regretabilă 
mfuzie între adîncime și ambigui- 
ite.
In mentalitatea unor scriitori mo- 

erni, atît de la noi cît și din alte 
ărți, constatăm un divorț ireme- 
iabil între noțiunea de clar și aceea 
e adine. Cum se explică această 
alsă disociere 
îenite, totuși, 
;ste adevărat că 
e aspecte care

de Edgar PAPU

fi concepute în mod confuz sau am
biguu. atunci nu le-am mai cunoaște 
niciodată, oricît ne-am apropia de 
ele, fiindcă, în fond, nici nu am avea 
ce cunoaște. De aceea, adevărata 
adîncime nu poate fi decît clară, în 
caz contrariu presupunînd o flagran
tă superficialitate din partea autoru
lui. El s-ar mulțumi, adică, să lase 
nerezolvate diversele aspecte ale 
creației sale, renunțind să le străba
tă cu acel ascuțiș al spiritului, pe 
care-1 descoperim mereu în cerce
tarea unei opere cu adevărat adinei.

Concluzia credem că se desprinde 
de la sine, avînd implicații în tot 
ceea ce am spus. Scriitorul sau 
poetul care cultivă programatic 
ambiguitatea și confuzia se condam
nă — el singur — la superficialitate, 
acordîndu-și certificat de scutire în

puncte de vedere

această 
între două noțiuni 

să conviețuiască 7 
adîncimea presupu- 

___ ,___ ____ nu pot fi v&zute 
intr-o dată, dar aceasta nu fiindcă 
le ar fi confuze sau echivoce, ci nu- 
rai fiindcă se află situate mai de
parte de raza noastră vizuală și ne 
er osteneala unei apropieri de ele, 
propiere care se face adesea în 
imp.________________________ .
Perspectiva adîncă a unui peisaj 

ioate fi cu desăvîrșire limpede, în- 
lununată de cer albastru, și totuși ea 
eclamă o înaintare, o pătrundere în- 
r-însa, pentru a ne permite să-i 
urprindem unele aspecte care ne 
capă la contactul inițial; Aceste ele- 
nente, deși invizibile la prima vede- 
e, sînt totuși în sine clare și p_er- 
ect determinate. Faptul comportă o 
ertă analogie cu marea creație lite- 
ară, unde ne întimpină adesea un 
iroces similar. Și aici adîncimea cu- 
irinde în sine dimensiunea clarității. 
Dar ea însumează o pluralitate de 
lensuri și de nuanțe — și ele clare, 
a rîndul lor — care nu se lasă însă 
cunoscute decît dacă pătrundem noi 
nșine în stratul dens al acestei adin- 
:imi. Dacă asemenea elemente ar

cinema
• Dreptul de a te naște : PATRIA
— 9: 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15, FES
TIVAL — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21, la grădină — 20,30, FAVORIT — 
10- 13' 15,30; 18; 20,30, FEROVIAR 
—’9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,30.
a Timp pentru a trăi : VICTORIA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45. 
a Am întîlnit țigani fericiți : CA
PITOL — 9,15; 11,30; 14.
a Subiect pentru o schiță : CA
PITOL — 16,30; 18,45; 21.
• Robii s GRĂDINA CAPITOL — 
20,30.
a Salariul groazei : LUCEAFĂRUL
— 9; 12; 15; 18; 21, GRADINA
DOINA — 20,30, MELODIA — 8,30; 
11,30; 14,30; 17,30; 20,30.

I • Program de desene animate 
' pentru copii : DOINA

• Vrăjitorul : DOINA — 11,30; 
13,45; 16.
• Astă seară mă distrez : DOINA
— 18,15; 20,30.
• Cu dirijabilul spre Polul Nord : 
TIMPURI NOI — 9—17 în conti-

l nuare. _ .
a Program de documentare româ
nești in premieră : TIMPURI NOI 
_  19—21 în continuarfe.
a Străinii : REPUBLICA — 9,15; 
11,15; 13,30; 16,30; 19; 21,15, BUCU
REȘTI — 8,30; 10,30; 12.45; 14,45, 
16.45; 19; 21, STADIONUL DINA
MO — 20,30, ARENELE ROMANE
— 20,45, MODERN — 9,15; 11,30;
13,45; 16; 18,15; 20,15.
a Afurisitul de bunic : CENTRAL
— 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, 
AURORA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18.15, 
la grădină — 20,30.
a Marile vacanțe : LUMINA — 
9—16,15 în continuare ; 18,30; 20,45, 
GRADINA PROGRESUL PARC —
20.15.
a Sub semnul iul Monte Cristo : 
EXCELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 16;
18.15, 20,30, GLORIA — 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20.30, TOMIS — 9; 
11; 13; 15; 17; 19, la grădină — 
20,30. „ ,
a Mînăstlrea din Parma (ambele 
serii) : CINEMATECA (sala Union)
— bilete la casă — 9; 12,15.
a Articolul 420 (ambele serii) : CI
NEMATECA (sala Union) — 15,30. 
a Monparnasse 19 : CINEMATE
CA (sala Union) — 18,30; 20,30.
a Freddy și ctntecul preriei : 
GRIVIȚA — 10,30; 16; 18,15; 20,30, 
FLOREASCA — 15,30; 18; 20,30,
ARTA — 15,30; 18, la grădină — 
20,30.
a Aventurile iul Huan : ÎNFRĂ
ȚIREA INTRE POPOARE — 15,15; 
17,45; 20.
• Un om pentru eternitate : BU- 
ZEȘTI — 15,30; 18.
• Păcatul dragostei : GRADINA 
BUZEȘTI — 20,30.
a Acțiunea „Vulturul" : DACIA — 
8,45—20,30 în continuare.
a Dansînd Sirtaki : BUCEGI — 10; 
16; 18,15, la grădină — 20,30.
• Warlock : UNIREA — 15,30; 18, 
la grădină — 20,30.
a Operațiunea Lăontine : DRU
MUL SĂRII — 16; 18; 20.
a Căldura : FERENTARI — 15,30; 
18; 20,15.
• Așteaptă pînă se întunecă : 
GIULEȘTI — 15,30; 18; 20,30.
• Ghici cine vine la cină ? CO- 
TROCENI — 15,30; 17,45.
• Un cuib de nobili : COTRO- 
CENI — 20.
O Urmărirea î PACEA — 15,45; 
18; 20.
a Joc dublu în Serviciul Secret : 
CRINGAȘI — 15,30; 18; 20.15, LIRA
— 15,30; 18, GRADINA LIRA —
20.30.
^Ferestrele timpului : VOLGA — 
16; 18,15; 20,30.
a Bănuiala : VIITORUL — 15,30; 
18.
• Adelheid : VIITORUL — 20,30.
a cei 1 000 de ochi ai doctorului 
Mabuse: MIORIȚA — 11; 15;
17,30; 20.
• Vinătorul de căprioare : MO
ȘILOR — 15,30; 18, la grădină —
20.30. FLAMURA — 11; 16; 18,15:
20.30.
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pătrunderea temeinică a lucrurilor. 
Situație încurajată adeseori de com- 
?licitatea larg îngăduitoare a modei, 

n locul unei pătrunderi dificile pro
pulsată de tensiunea cunoașterii, 
acoperirea întregului ansamblu cu o 
pînză opacă de incongruențe apare, 
desigur, mai economică. O asemenea 
atitudine frizează uneori cvasiimpo- 
stura, urmărind efectul înșelător, suc
cesul ușor și nemeritat, obținut fără 
nici un efort, doar prin încercarea de 
a lansa în circulație moneda falsă a 
comodițății, vindută drept aur ai 
„inspirației".

Totuși, am fi nedrepți — și nu 
vrem să nedreptățim argumentele 
printr-o unilaterală generalizare — 
dacă i-am supune asprei judecăți de 
mai sus pe toți aderenții ambiguită
ții. Unii dintr-inșii sînt de o incontes
tabilă bună-credință, bazată, insă, pe 
niște naive greșeli de calcul. Una din 
aceste greșeli are la bază impulsul 
polemic, aparent justificat. Vrem 
adică să spunem — lucru de altfel 
știut de toată lumea — că există și 
o claritate superficială. Cultivarea 
poncifelor, a motivelor nesemnifica
tive și banale, susținute de un lexic 
uzat este evident și ea clară. Ambi
guitatea crede, în asemenea cazuri, 
să-și găsească temeiul justificativ ca 
reacție împotriva acestui tip de pseu
do-literatură. Pornirea ei polemică 
nu-și îndreaptă, însă, ținta împotri
va adevăratului obiectiv, care tre
buie realmente combătut. Nu clari
tatea acestei pseudo-literaturi se cere 
atacată, ci banalitatea ei, lipsa ei de 
conținut. Și Eminescu, la timpul său, 
a înfierat o asemenea literatură __ a 
nulității : „c 
nimic nu ai 
fundat, însă, 
nimic nu ai 
fapt dovedit 
cristalină a
Marele nostru poet nu 
ținta, fiindcă a știut 
atace. Din păcate, nu același 
putem spune despre unii scriitori 
moderni, care, neștiind de fapt ce 
trebuie să combată, nu fac decît să 
înlocuiască banalitatea clară cu ba
nalitatea ambiguă și confuză, intrată 
într-un sistem stereotip de convenții, 

din greșelile de 
atunci cînd

deduce că a nu fi înțeles înseamnă 
a fi mare. Este o greșită țintă ad
mirativă, așa cum în atitudinea față 
de banalitatea „clară" am surprins o 
greșită țintă polemică. Mari scriitori 
ai trecutului sau ai epocii contempo
rane nu s-au gîndit să fie neînțeleși, 
ci să-și exprime cît mai profund 
gîndurile, sentimentele. Receptarea 
parțială a operei lor, la primul con- 
tact, este numai o consecință secun
dă și derivată. Cultivatorii moderni 
ai ambiguității iau acest fapt secund 
nu numai ca pe un fapt prim, dar 
chiar și ca pe unul exclusiv. Ei pro
cedează tocmai invers marilor poeți, 
gîndind nu să fie adinei, ci să fie 
neînțeleși. Adîncimea va veni ea sin
gură, ca prin farmec, doar din faptul 
confuziei și ambiguității.

Desigur că nu așa a procedat, 
bunăoară, Goethe cînd și-a lucrat 
partea a doua din Faust. Ar fi nesin
cer să tăgăduim că și astăzi încă ne 
vine greu a detecta atîtea aluzii și 
simboluri ale acelei opere. Pentru 
Goethe, însă, care le-a creat, toate 
erau clare sau clarificate. Doar că 
orizontul său a mers mai departe de 
linia orizontului nostru obișnuit, așa 
îneît ne trebuie un oarecare efprt 
pentru a-1 ajunge — efort care, bine
înțeles, nu ne poate fi decît profi
tabil. Dacă pentru Goethe însuși da
tele operei sale ar fi rămas neînțe
lese sau ambigui, putem fi siguri 
că nu s-ar mai fi vorbit astăzi despre 
Faust, care ar fi rămas o simplă ciu
dățenie, pierdută în anonimat. A- 
cesta este invariabil destinul ambi
guității, cultivate arbitrar, în sine.

Nu ne îndoim că este mai ușor a 
fi confuz decît a fi adine. Admitem 
chiar că uneori confuzia poate fi 
luată drept adîncime. Dar mistifica
rea nu are forța de-a rezista multă 
vreme. Nu există pină acum 
caz în care spiritul critic al 
să nu fi disociat literatura 
dar adîncă, de literatura incoerentă 
și confuză, să nu le fi situat pe fie
care din ele la treapta cuvenită. 
Printr-o elementară frecvență statis
tică, tot istoria ne învață că în ase
menea împrejurări, chiar cînd este 
vorba de talente veritabile, legea ge
nerală se dovedește a fi ratarea. 
Marea reușită, care înfruntă timpul, 
cuprinde numai fenomene de excep
ție. Dacă atîția din poeții noștri as
piră să se integreze în grupul privi
legiat al puținilor aleși, pe care-i 
selectează istoria, ei trebuie, în pri
mul rînd, să se străduiască a distin
ge precis adincimea de ambiguitate 
și confuzie. Căci nu prin aceste din 
urmă însușiri se poate intra în rîndul 
excepțiilor, al autorilor de autentică 
valoare, a căror operă să-și facă 
drum prin adîncimea limpede a spi
ritului ei către cititorul de azi și de 
miine.

fotografii turistice 
„ROMÂNIA 

PITOREASCA-

Brigăzile artistice 
solicită atenție

0

Șl sprijin

nici un 
istoriei 
dificilă,

1970“
concursul 
„România 
inițiat de 
Turism și 
fotografi,

Lucrările pentru 
de artă fotografică 
pitorească — 1970“, 
Oficiul Național de 
Asociația artiștilor
se pot trimite pină la data de 
30 iunie (data expedierii prin 
poștă). Se primesc pentru con
curs 4 lucrări de artă fotogra
fică în alb-negru, la dimensiu
nile 30x40 cm, sau variante a- 
vînd latura lungă cțe 40 cm ; 
4 lucrări foto color la dimen
siunile 18x24 sau 30x40 ; 4 dia
pozitive reversibile color, 6x6 
cm. Lucrările, realizate prin 
orice procedeu fotografic, se 
vor expedia însoțite obligato
riu de buletinul de participare 
la concurs, pe adresa : Oficiul 
Național de Turism, Direcția de 
Propagandă, bd. Magheru nr. 7 
București, sectorul 1, cu men
țiunea • „Pentru concursul de 
fotografii turistice".

Abonamente

la ziare și reviste
Direcția de expediere a pre

sei — București — anunță ci
titorii ziarelor și revistelor de 
pe întreg cuprinsul țării că a- 
bonamentele care expiră la 30 
iunie a.c. se pot reînnoi pen
tru trimestrul III/1970 la ofi
ciile P.T.T.R., factorii poștali 
și difuzorii de presă din între
prinderi, instituții și de la 
sate. Publicațiile vor fi expe
diate la cerere, la locul de 
muncă, la domiciliu sau în 
locurile de odihnă și trata
ment, unde abonații își vor 
petrece concediul.

—Ce se întîmplă cu brigăzile ar
tistice de agitație ? în ultima vreme 
aud mai puțin 
ele.

Cel care își 
dumerirea, un . 
regraf, legat nemijlocit de arta ama
toare, avea in bună parte dreptate. 
Deși i-am putut indica cîteva bri
găzi din Capitală și provincie despre 
care știu precis că au o activitate 
permanentă, observația mi s-a părut, 
totuși, îndreptățită. O dată cu tre
cerea concursului al IX-lea al artiș
tilor amatori de anul trecut, cînd pe 
scenă au apărut o serie de excelente 
brigăzi cu programe reușite, preocu
parea pentru acest gen de spectacol 
foarte îndrăgit de public a început să 
scadă. în multe locuri brigăzile, ar
tistice au rămas vitregite de sprijinul 
și înțelegerea pe care le-ar merita 
din plin.

Lucrul mi se pare cu atît mai pa
radoxal cu cit brigada artistică de a- 
gitație este, dintre toate genurile 
artei amatoare, cel care întrunește 
cel mai puțin cerințele unui gen 
competițional, viabilitatea sa fiindu-i 
conferită tocmai de legarea nemijlo
cită de o întreprindere sau secție a- 
nume, de un anumit moment, de im
plantarea directă în cea mai acută 
actualitate.

Cum se explică în acest caz faptul 
că brigăzile au început să fie negli
jate sau pur și simplu uitate ? Con
sider că una din cauze rezidă în 
lipsa de înțelegere a rolului unei 
asemenea formații în viața colecti
velor de muncă. Este ea o mini- 
formație de estradă ? O orchestră de 
muzică ușoară incluzînd, ici și colo, 
cuplete sau momente vesele ? Cate
goric nu, deși s-ar părea că astfel 
este considerată în cele mai multe 
locuri. De fapt, ea reprezintă o mo
dalitate artistică a muncii cultural- 
politice de masă, un ajutor concret de 
eficiență pentru activitatea unității 
sau sectorului de muncă de care apar
ține.

în 1963, fiind Instructor la brigada 
artistică a uzinei Vulcan, am luat 
parte la o ședință a colectivului de 
la turnătoria de fontă. Acolo am re
marcat că majoritatea vorbitorilor 
erau nemulțumiți de lipsa introduce
rii mecanizării transporturilor, (pro
blemă a cărei rezolvare fusese pro
misă de vreo doi ani de conducerea 
uzinei), ceea ce crea mari greutăți 
ritmicității producției. Un fapt, mi-am 
zis, care ar putea servi brigăzii pen
tru o intervenție operativă și e- 
ficace. Am chemat băieții din bri
gadă și am pregătit cu ei un cuplet 
umoristic intitulat „Roabele" în care 
se reliefa anacronismul 
lui cu roabele într-o 
dernă. în scurt timp după

vorbindu-se despre

formulase astfel ne
pasionat maestru co-

transportu- 
uzină

zentarea acestui program — care s-a 
bucurat de un mare succes — tre- 
nulețul uzinal și-a făcut apariția la 
turnătoria de fontă, rezolvînd o ches
tiune vitală a producției. Aș putea 
să enumăr multe asemenea exemple 
edificatoare din activitatea brigăzilor 
la care am participat și în care satis
facțiile artistice pe care le-am trăit 
au fost întregite de rezultate con
crete, măsuri operative luate pentru 
îndreptarea lipsurilor sesizate, 
opresc însă numai la acest caz 
oarece el ilustrează convingător 
de departe este acest gen artistic, 
punct de vedere al conținutului, 
un banal spectacol de estradă, chiar 
dacă formal se aseamănă cu el.

Din păcate, în unele întreprinderi, 
aprecierea rolului brigăzii pornește, 
în mod greșit, tocmai de la aspectul 
formal. Renunțarea la activitatea 
brigăzii, înseamnă, potrivit unei ase
menea optici, doar abandonarea unui 
divertisment. Or, activitatea de pînă 
acum a brigăzilor artistice valoroase, 
care s-au afirmat ca atare, a de
monstrat că ea este unul <‘ 
mai eficiente mijloace de 
zare a oamenilor pentru 
plinirea sarcinilor curente, 
folosi brigada artistică in 
rea acestor scopuri, a o lăsa 
descurce singură, a constata cu indi
ferență „autodesființarea brigăzii" 
înseamnă a te lipsi de o importantă 
și eficace pîrghie a muncii politice 
din instituție.

Am avut ocazia acum cîțiva ani să 
discut cu președintele sindicatului 
unei mari uzine bucureștene. Printre 
altele, acesta se plîngea că seratele 
de sîmbătă seară de la clubul fabri
cii erau deseori tulburate de o serie 
de tineri cu apucături huliganice, 
din care cauză se gîndea să renunțe la 
aceste reuniuni.

— Aveți brigadă artistică ? — l-am 
întrebat. Da ? Atunci de ce nu-i „în- 
oondeiați" într-un program ?

— Drept să spun, nu m-am 
pină acum la așa

— Dar ce repetă 
tică ?

— Un program 
cîntece de masă și 
repertoriul lui Horia Căciulescu...

Am reprodus această discuție de
oarece mi s-a părut caracteristică 
pentru profilul spre care au fost une
ori orientate brigăzile artistice : dez
rădăcinarea din concret fie pe linia 
unui „festivism" greșit înțeles, fie pe 
cea a unei „estradizări". Astfel, ac
tivitatea brigăzii se depersonalizează,

Mă 
de- 
cît 

din 
de

din cele 
! mobili- 

înde- 
A nu 
vede- 
să se

ceva.
brigada dv.

gîndit

artis-

și dede recitări 
cîteva cuplete din

,e ușor a scrie versuri cînd 
a spune". El n-a con- 
lipsa de conținut (cînd 

■ cu claritatea, 
transparența 
eminescian, 
și-a greșit 

precis ce să 
lucru

a spune) 
de însăși 

versului

Aceasta este una 
calcul ale ambiguității, 
o putem considera de bună credin
ță. A doua greșeală constă în tendin
ța ei de a urma, fără să înțeleagă 
calea adevăraților poeți adinei, care, 
uneori, din rațiunile arătate la 
ceput, ne apar și 
rea, însă, îi duce 
tății departe de 
modele, să zicem
Ion Barbu. înțelegerea cir totul exte
rioară a sensului scrierilor acestor 
mari poeți — sau a altora, fiindcă 
fenomenul este cu mult mai larg — 
îi face pe imitatorii lor nu să culti
ve adîncimea, ci doar să o mimeze. 
Am utilizat noțiunea de mimare, dar 
și ea apare inadecvată, întrucît nu 
mai deține aci conștiința modestă a 
limitelor sale. Actorul, bunăoară, care 
interpretează rolul lui Napoleon, știe 
că el nu posedă geniul napoleonic, ci 
că ne dă numai iluzia de a-1 avea 
atîta vreme cît se află pe scenă. 
Poetul, însă, care mimează prin am
biguitate adîncimea lui Ion Barbu, 
este Încredințat că posedă el însuși 
această adîncime. Avem aici un caz 
invers aceluia al actorului ilustrat 
mai sus. El nu mai iluzionează pe 
alții că ar fi un egal al doritului 
său model, dar se iluzionează pe 
sine.

Asemenea poeți urmează numai 
expresia dificilă a anumitor mari 
precedente, dar nu și adîncimea care 
justifică acel tip de expresie. Or, di
ficultatea exclusivă, lipsită de supor
tul adîncimii, nu este altceva decît 
gratuitate, confuzie. Din faptul că pe 
unii din marii poeți ai trecutului nu-i 
pătrundem integral de la început, se

in- 
dificili. Neînțelege- 
pe adepții ambigui- 
prezumptivele lor 
un Arghezi sau un

Știri culturale

tinde că 
secință, 
Oare un 
scena clubului uzinei va avea ___
mult ecou decît un text, poate scris 
mai stîngaci, dar care „pune degetul 
pe rană" fiind inspirat din marile 
probleme care frămîntă colectivul de 
muncă respectiv ?

Un reviriment al genului va putea 
fi realizat, după părerea mea, numai 
prin asigurarea unui conținut concret 
al programelor brigăzilor, legat de 
sarcinile cele mai acute ale activită
ții, neuitînd că brigada poate fi 
un sprijin de mare folos in realizarea 
lor.

în plus trebuie găsite formele prin 
care brigăzile fruntașe, individualită
țile înzestrate din aceste formații, să 
poată depăși relativul anonimat lo
cal, apărînd în fața publicului larg. 
Mă gindesc în acest sens la înfiin
țarea unor rubrici permanente la ra
dio și televiziune, la unele specta
cole permanente pe scene centrale 
eu afișaj și publicitate. De ce nu s-ar 
orgamza de pildă, un echivalent al 
„Stelei fără nume" și în domeniul 
artei comice populare ? De aseme
nea. cred că trebuie gîndită și modi
ficarea sistemelor de concursuri ale 
amatorilor, întrucît brigada artistică 
este handicapată de participarea îm
preună cu alte genuri artistice. în a- 
cest sens, mulți instructori de bri- 
ga^a’.1o,amcni legați în vreun fel de 
activitatea lor, sînt de părere că pen
tru brigăzile artistice de agitație ar 
trebui organizate festivaluri și con
cursuri separate, care ar dirija, în
tr-un anumit moment, atenția publi
cului și a oamenilor de artă în mod 
exclusiv asupra acestui gen.

Mai sînt, cred, și alte probleme 
importante de discutat cu privire la 
revigorarea activității brigăzii artisti
ce de agitație. Există puncte nevral
gice mai vechi : repertoriul, instruc
tajul artistic, asigurarea acompania
mentului muzical, sprijinul și îndru
marea oamenilor de teatru, mai mul
tă înțelegere și ajutor concret din 
partea oamenilor „de condei". Dar 
toate acestea se subsumează aspectu
lui fundamental pe care am încercat 
să-l semnalez : readucerea brigăzilor 
artistice de agitație la statutul de for
mații care au in primul rînd o misiune 
politică, realizată — e drept — cu mij
loace inedite, însă, din această cauză, 
nu cu mai puțină eficiență. A-1 înțe
lege echivalează cu a da un nou im
puls unei manifestări a artei ama
toare cu drepturi de mult cîștigate.

Dr. Cornel CONSTANTINESCU

devină stereotipă și, in cob
iși pierde atractivitatea. 
cuplet de succes rostit pe 

mai*

LA ARENELE
ROMANE

Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" prezintă sîmbătă, 4 
iulie, ora 20,30, la Arenele ro
mane din Capitală, „Puricele 
în ureche", comedie de Geor
ges Feydeau, care se bucură 
de mare succes în această sta
giune. Biletele se vînd zilnic 
între orele 10—13 și 17—20 la 
casa teatrului din bd. Schitu 
Măgureanu nr. 1, Podul Izvor, 
telefon 14 60 60. In ziua spec
tacolului, biletele se pot pro
cura și la casele din cadrul 
Arenelor romane, telefon 
23 35 75.

Jr :

In zilele primului Festival de mu
zică de cameră — Brașov ’70, ziua 
de luni a înscris recitalul cvintetului 
Concertino, care a interpretat cu 
multă măiestrie lucrări de H. Purceii, 
G. Telemann și F. Couperin.

In partea a doua a spectacolului,, 
ansamblul de cameră „Musica nova" 
a oferit în sala Casei armatei din 
localitate o seară de muzică româ
nească contemporană cuprinzind lu
crări de Adrian Rațiu, Dan Constan- 
tinescu. Dumitru Bughici și alți*.

★

note de lectură • note de lectură • note de lectură

„OPERE“ de Ion
EDIȚIE CRITICĂ

Creangă

Teatro stabile" din Genova a so
sit luni în București. Condus în pre
zent de Ivo CJiiese și Luigi Squarzina, 
colectivul acestui teatru a realizat, în 
cei aproape 20 de ani de activitate, 
frumoase creații artistice. Spectacole
le sale, prezentate în cele trei săli de 
care dispune la Genova, ca și pe sce
nele multor teatre din lume, au fost 
apreciate favorabil de specialiști și de 
marele public.

Cele două spectacole pe care teatrul 
din Genova le va susține în sala Co
media a Teatrului Național „I. L. Ca
ragiale" din Capitală în zilele de 30 
iunie și 1 iulie, cu piesa „Una dintre 
ultimele seri de carnaval" de Carlo 
Goldoni, vor fi pentru bucureșteni un 
prilej de a lua contact cu arta colecti
vului genovez.

în premieră

(Agerpres)
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tv
18,00 Deschiderea emisiunii. Mi- 

croavanpremiera. 18,05 o învăță
torul nostru • Omagiu — cîntece 
și versuri scrise și interpretate de 
copii, dedicate „Zilei învățătoru
lui". 18,45 Beethoven — Performan
țe peste veacuri. 19,15 Anunțuri — 
publicitate. 19,20 1001 de seri — 
emisiune pentru cei mici. 19,30 Te
lejurnalul de seară. 20,15 Seară de 
teatru : „Baltagul" de Mlhall Sa- 
doveanu. Text de spectacol și re
gia Radu Penciulescu. Interpretea
ză un colectiv de actori de la Tea
trul Mic : Olga Tudorache, Ion 
Cosma, Ion Marinescu, Boris Cior
nei, Valy Clos, Jean Lorin Flo- 
rescu, Stamate Popescu, Nicolae 
Pomoje, Tatiana Iekel, Dumitru 
Furdui, Tudorel Popa, C-tin Dl- 
nescu. Scenografia : Teodor Con-

stantinescu. 21,55 Ziua învățăto
rului. „Omagiu celor 200 OOO" — 
emisiune de Anca Arion. 22.15 Mu- 
zicorama T.V. 22,45 „Memoria) de 
ziaristică" de Perpessicius și 
„Lampa luî Delogenes" de Ștefan 
Augustin Doinaș. Cronică literară 
de Valeriu Râpeanu. 23,00 Telejur
nalul de noapte. 23,15 închiderea 
emisiunii.

teatre
• Opera Română (la 
vară „23 August") : 
19,30.
• Teatrul de comedie 
de vară „Herăstrău") : 
ra — 20,30.
• Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Nicuță... ta 
Tănase — 19,30.

Teatrul de 
Liliacul —

fla Teatrul 
Mandrago-

■f

I
î

Au apărut de curînd, în colecția 
„Scriitori români", publicată sub 
egida editurii „Minerva", două volu
me masive alcătuind o ediție pe care 
o putem caracteriza, fără ezitare, 
fundamentală pentru cunoașterea 
personalității lui Ion Creangă. Edi
ția este îngrijită de acad. lorgu Ior
dan și de Elisabeta Brâncuși și pre
cedată de un studiu de o precisă 
utilitate științifică semnat tot de pana 
erudită a distinsului filolog.

Edițiile marilor clasici — a căror 
apariție înregistrează încă un curs 
destul de lent de desfășurare, să a- 
mintim, de pildă, pe cea a Operei 
lui Eminescu sau a lui Caragiale — 
se îmbogățesc astfel cu una din cele 
mai depline realizări, dedicată celui 
mai proeminent prozator român din 
a doua jumătate a secolului trecut. 
Noua ediție se alătură, dar, totodată 
depășește, in modul cel mai vădit, 
lunga tradiție de Opere complete e 
lui Creangă, începută încă din 1890 la 
Iași și înregistrînd pînă 
puțin 34 de serii.

Cele două volume se 
primul rînd, prin faptul 
prind aproape în întregime 
lui Creangă : „Povești", „Amintiri", 
„Povestiri" precum și — într-un com
partiment de „Varia" — povestiri di
dactice practic necunoscute publicu
lui larg, versuri originale, postume, 
corespondență inedită etc. Ni se în
tregește astfel imaginea de ansamblu 
a operei și omului.

astăzi cel

impun, în 
că ele cu- 

ipera

Ediția ne oferă în plus precise note 
explicative privind sensul unor cu
vinte și expresii, ca și valoarea lor 
stilistic-artistică. Variantele se înfă
țișează și ele amănunțit, punînd la 
îndemîna cercetătorului viitor un ma
terial plin de sugestii. Bibliografia, 
cuprinzind bogate date despre scrie
rile antume și postume, despre tra
ducerile în numeroase limbi începînd 
din 1892. ca și prelucrările drama
tice nu prea rare, își integrează, de 
asemenea, un foarte amplu capitol 
de referințe, înregistrat pe 62 de pa
gini. care — după cunoștința noas
tră — epuizează aproape tot ce s-a 
scris despre Creangă din timpul vieții 
lui și pină astăzi.

Una din contribuțiile cele mai me
rituoase ale prezentei ediții constă in 
amplul excurs istoric care precede 
„Notele și variantele" și care cu
prinde o largă descriere a interpre
tărilor operei lui Creangă, timp de 
mai mult de 8 decenii, de la „Ju
nimea" și pină astăzi.

In seria acestor prețioase cercetări 
se integrează și studiul introductiv 
al acad. lorgu Iordan, a cărui temă 
principală e, firește, una lingvistic- 
literară referindu-se la caracterul 
popular al limbii lui Creangă. Afir
mația atit de frecvent repetată este 
de data aceasta argumentată pe larg, 
prin exemple concludente. Autorul 
studiului respinge, mai întîi, teza 
susținută de mulți, după care Crean
gă ar fi fost, din punct de vedere

lingvistic, un scriitor regional, pe 
baza graiului moldovenesc. E ade
vărat că faptul n-ar ti dăunat decît 
parțial, caracterului național sau uni
versal al scrierilor sale, din moment 
ce literatura mondială poate cita și 
alte nume ale unor autori care au 
putut deveni renumiți, deși au scris 
într-un anumit dialect. Dar de
monstrația autorului dovedește că 
particularitățile regionale 
lui Creangă sînt mult mai 
cît ne-am putut închipui 
fapt, grosul materialului 
scriitor e limba întregului 
cum au folosit-o 
scriitori clasici.

Autorul se referă mai cu seamă la 
oralitatea povestitorului, cu nume
roase argumente și exemplificări de 
natură gramaticală, dar și de voca
bular și stilistică. Concluzia nu poate 
fi decit cea pe care cercetătorul o în
seamnă și anume : opera lui Crean
gă, monument nepieritor închinat 
limbii noastre populare, constituie, 
în fond, o demonstrație a capacității 
artistice a limbii române, mînuită de 
un talent de talia marilor contempo
rani ai prozatorului humuleștean — 
Eminescu și Caragiale.

Tocmai de aceea, ediția de care 
ne ocupăm poate fi considerată — 
așa cum am afirmat încă de la în
ceput — ca o contribuție fundamen
tală în seria edițiilor dedicate operei 
celor mai de seamă scriitori ai lite
raturii noastre.

NOI FILME
DE SCURT METRAJ

ale limbii 
reduse de
și că, de 

utilizat de 
popor, așa 

toți marii noștri

Al. DIMA

Săptămîna aceasta, la cine
matograful „Timpuri noi" din 
Capitală rulează, în premieră, 
un program de scurt metraje 
românești : „Procesul păsării"
— regia : Pavel Constantines- 
cu, imaginea — Constantin 
Ionescu-Tonciu; „O picătură 
de ulei" — scenariul și regia
— Zoltan Terner, imaginea — 
Claudiu Soltescu ; „Student la 
Iași" — film realizat de Ion 
Moscu, Carol Covacs, Ștefan 
Staicu ; „Oameni de seamă ai 
agriculturii românești" — re
gia — Lucian Durdeu, imagi
nea — Ion Radu ; „Orga" — 
film de animație — scenariul 
și regia — Bob Călinescu, 
imaginea — Constantin Iscru- 
lescu ; „Orizont științific" nr. 
5/1970.



SClNTElA — mărfi 30 iunie 1970 PAGINA 5

La bordul vasului-școalâ „Mircea

(Urmare din pag. I)

jan, prezintă raportul: „Nava este 
gata de drum".

Suveranul Iranului și împărătea
sa Farah ascultă cu atenție prezen
tarea istoricului navei, a activității 
școlii de ofițeri. Vasul „Mircea", a- 
flat în serviciu din 1939, datorită 
amenajărilor efectuate în 1965 a

devenit una din cele mai moderne 
nave-școală cu vele din lume, asi- 
gurînd în cele mai bune condiții 
instruirea pentru navigația pe ma
re a elevilor școlii de ofițeri pen
tru marina militară și comercială. 
Se pornește în larg. După ce vasul 
parcurge cîteva mile cu ajutorul 
motorului, asistăm la o demonstra
ție de iscusință marinărească. La

la București
și strada București la Teheran

ComitetuluiPrintr-o decizie a
Executiv al Consiliului Popular _al 
municipiului București, - 
jrlca de spirt din Capitală i-a fost 
atribuit numele de strada Teheran.

* timp, municipalitatea
li a hotărît să atribuie 
■ada București unei 
ran.

străzii Fa-

di

Hotârîrile luate de cele cțouă mu
nicipalități constituie o nouă expre
sie a bunelor relații statornicite în
tre capitalele celor două țări, o re
flectare simbolică a tradiționalelor 
legaturi da prietenie dintre popoarele 
român și iranian.

(Agerpres)

comenzile scurte, elevii urcă agili 
pînă în vîrful celor trei catarge și 
întind pînzele — vela mare, gabie- 
rul și contragabierul, zburătorii și 
vela cea mai de sus — rîndunica.

Vasul alunecă acum ușor, fără 
zgomot. Sîntem pe puntea unei co
răbii cu pînze. înalții oaspeți admi
ră priceperea marinarilor noștri.

O formație artistică a marinari
lor prezintă apoi un scurt pro
gram.

La amiază, vasul acostează din 
nou la Mangalia. Șahinșahul Iranu. 
lui- luîndu-și rămas bun de la gaz
de, a mulțumit cu căldură pentru 
momentele petrecute la bordul na
vei școală „Mircea" și le-a urat 
succese în desăvîrșirea pregătirii 
marinărești.

După-amiază, Șahinșahul Iranu
lui, Mohammad Reza Pahlavi Arya- 
mehr, și împărăteasa Farah, îm
preună cu vicepreședintele Consi
liului de Stat, Emil Bodnaraș, și 
celelalte persoane oficiale s-au îna
poiat cu un avion special în Ca
pitală.

(Agerpres)
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Delegația Marii Adunări 
Naționale, condusă de tovarășul 

Ștefan Voitec, s-a intors in Capitală
Delegația Marii Adunări Naționale, 

condusă de tovarășul Ștefan Voitec, 
președintele M.A.N., care, la invitația 
Riksdagului suedez, a făcut o vizită 
oficială în această țară, s-a înapoiat, 
luni după-amiază, în Capitală.

Din delegație au făcut parte Aurel 
Vijoli, președintele Comisiei econo- 
mico-financiare, Gheorghe Roșu, 
președintele Consiliului popular ju
dețean Bacău, acad. Andrei Oțetea, 
vicepreședinte al Comisiei pentru 
politică externă. Lina Ciobanu, pre
ședintele Consiliului popular al sec
torului 2 al municipiului București 
și Gelu Kahu, directorul Institutului 
de cercetări și proiectări navale din 
Galați.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
membrii delegației au fost întîmpinați 
de Ilie Murgulescu, vicepreședinte al 
Marii Adunări Naționale, Vasile Gli- 
ga, adjunct al ministrului afacerilor 
externe. Alexandru Sencovici, Dumi
tru Coliu, Gheorghe Vasilichi, Dumi
tru Balalia și Traian Ionșcu, preșe
dinți de comisii permanente ale 
M.A.N., Alexandru Ionescu, secretar

al Comisiei pentru politică externă, 
Iuliu Fejes și Ion Mărgineanu, 
secretari ai M.A.N., de deputați. 
funcționari superiori în M.A.N. și 
M.A.E. A fost de față Cari Rappe. 
ambasadorul Suediei Ia București, și 
membri ai ambasadei.

★
Duminică, delegația Marii Adunări 

Naționale a Republicii Socialiste Ro
mânia, însoțită de președintele celei 
de a doua camere a Riksdagului, 
Henry Allard, și de ambasadorul Ro
mâniei la Stockholm, Eduard Mezin- 
cescu, a vizitat capitala Suediei, car
tiere de locuințe și obiective social- 
culturale.

★
La plecarea din Stockholm, pe ae

roportul Arlanda, împodobit cu dra
pelele de stat ale celor două țări, 
parlamentarii români au fost salu
tați de Henry Allard și de alte ofi
cialități locale.

Au fost de față Eduard Mezincescu. 
ambasadorul României la Stockholm, 
și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

întoarcerea de la Budapesta
a delegației de activiști ai P. C. R.

Luni seara, s-a înapoiat în Capi
tală, venind de la Budapesta, dele
gația de activiști ai P.C.R., condusă 
de Dumitru Ghișe, membru supleant 
al C.C. al P.C.R., adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R., care, la invi
tația C.C. al P.M.S.U., a făcut o vizită 
de schimb de experiență în R.P. Un
gară.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost intîmpinată de tov. 
Andrei Vela, membru supleant al 
C.C. al P.C.R., adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R., activiști de 
partid, precum și de reprezentanți ai 
Ambasadei R. P. Ungare la Bucu
rești.

(Agerpres)

Cronica zilei
Luni dimineața, s-a înapoiat în Ca

pitală, venind din Franța, delegația 
condusă de prof. Gheorghe Buzdugan, 
președintele Consiliului Național al 
Cercetării Științifice, care a participat 
la Conferința miniștrilor științei 
din țările europene membre ale 
UNESCO, organizată la Paris între 
22 și 27 iunie.

Din delegație au făcut parte prof. 
Alexe Popescu, adjunct al ministru
lui învățământului, ambasadorul Va
lentin Lipatti. delegat permanent al 
României pe lingă UNESCO, consi
lieri și experți.

La sosire. în Gara de Nord, au fost 
prezenți Ștefan Bîrlea, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului Național al 
Cercetării Științifice, alte persoane 
oficiale, precum și Hippolyte Salles, 
consilier al - - -
București.

Ambasadei Franței la

★
manifestărilor prilejuiteIn cadrul _______ ________

de Ziua națională a Canadei, luni a 
avut loc la Casa de, cultură, a 
I.R.R.C.S., o seară culturală, organi
zată sub auspiciile Institutului român 
pentru relațiile culturale cu străină
tatea.

După cuvîntul de deschidere, rostit 
de prof. univ. dr. docent Mihnea 
Gheorghiu, prim-vicepreședinte al 
I.R.R.C.S., directoarea Bibliotecii 
Centrale de Stat, Angela Popescu- 
Brediceni, a prezentat conferința „în
semnări despre Canada". în conti
nuare, a rulat coproducția cinemato
grafică româno-canadiană „Prieteni 
fără grai".

Programul serii culturale a fost 
urmărit cu interes de o numeroasă 
asistență în care se aflau funcționari

superiori 
Externe, 
Cultură și 
meni de cultură și artă, ziariști, pre
cum și. Ralph Girard, secretar al 
Ambasadei Canadei la București.

★
Sub auspiciile Comitetului de Stat 

pentru Cultură și Artă, luni la amia
ză a avut loc, în saloanele Ateneului 
Român, vernisajul unei expoziții de 
pictură cuprinzînd ^lucrări ale picto
riței franceze, de origină română, 
Magdalena Rădulescu. La festivitatea 
de deschidere au luat parte Vasile 
Dinu, vicepreședinte al C.S.C.A., Oc- 
tav Livezeanu, vicepreședinte al 
I.R.R.C.S., reprezentanți ai M.A.E., 
personalități ale vieții cultural-artis- 
tice din Capitală. Au fost de față 
Pierre Pelen, ambasadorul Franței la 
București și membri ai ambasadei.

Cu acest prilej, a vorbit Virgil AI- 
mășanu, vicepreședinte al Uniunii 
Artiștilor Plastici.

Expoziția cuprinde peste 100 de ta
blouri în ulei, reprezentînd scene săr
bătorești, inspirate .din folclorul ro
mânesc.

din Ministerul Afacerilor 
Comitetul de Stat pentru
Artă, I.R.R.C.S., alți oa-

★
Intre 25 și 29 iunie a.c., a făcut o 

vizită în țara noastră Constantin 
Tranos, director general în Ministe
rul Afacerilor Străine din Grecia. 
Constantin Tranos a fost primit de 
Nicolae Ecobescu, adjunct al minis
trului afacerilor externe, și Nicolae 
Nicolae, adjunct al ministrului co
merțului exterior, și a avut un schimb 
de păreri cu George Marin, director 
în M.A.E., asupra unor probleme de 
relații bilaterale româno-elene.

.re cele mai importante 
x-.peuțli premondiale de caiac-ca- 

noe s-a disputat la sfîrșitul săptă- 
mînii trecute în localitatea poloneză 
Bydgoszcz. întrecerea — reunind va
lori autentice din opt țări (Suedia, 
Finlanda, Bulgaria, R. D. Germană, 
Ungaria, R.S.S. Bielorusă, Polonia și 
România) a relevat forma deose
bită a sportivilor noștri. Anunțam în 
ziarul de ieri că toate cele opt fi
nale din prima zi au revenit
iaciștilor și canoiștilor noștri. Fina
lele din ziua a doua (tot opt la nu
măr) s-au încheiat, de asemenea, cu 
succesul strălucit al sportivilor ro
mâni. Iată echipajele cîștigătoare din 
ultima zi de concurs : Viorica Dumi
tru—Valentina Serghel (caiac dublu

ca-

500 m) : 1. Terente—A. Vorobiov—N. 
Terente—D. Ivanov (caiac 4 — 10 000 
m) ; Viorica Dumitru—Valentina Ser- 
ghei—Hilde Lauer—Maria Lovin (ca
iac 4 — 500 m) ; Patzaichin—Covaliov 
(canoe dublu — 1 000 m) ; Patzaichin 
(canoe simplu — 1 000 m) ; Vernes- 
cu, Sciotnic, Rujan, Iacob (ștafeta ca
iac simplu 4 X 500 m) ; A. Conțolenco 
(caiac simplu — 1000 m) ;' Iacob— 
Rujan (caiac dublu — 1 000 rh).

Succesul categoric al sportivilor 
noștri subliniază faptul că pregătiri
le lor intense pentru noul sezon își 
arată din plin roadele, la apropia
tele campionate mondiale (august, în 
Danemarca), putînd confirma încă o 
dată marele prestigiu internațional al 
caiacului și canoei din România.

'i

în cîteva rinduri
înainte de termina-• Cu o rundă

rea Turneului internațional de șah 
de Ia Skoplie în fruntea clasamen
tului se menține marele maestru 
sovietic Mark Taimanov cu 10,5 
puncte, urmat de Vasiukov — (10 p.) 
Florin Gheorghiu — (9,5 p.), Maro- 
•ici — (8.5 p ). Matulovici, Gligorici, 
/latanovici, Forintos, Balașov — toți 

cu cîte 7,5 puncte, Brown — (7 p.) etc.
Șahistui român Florin Gheorghiu, 

"re a jucat bine în acest important 
■neu. (participă 9 mari maeștri), nu 

poate pierde practic locul trei.

R.S.S Gruzine. Gazdele ah cîștigat 
toate probele disputate, cu excepția 
celei de semifond (120 ture) 
revenit sportivului 
Virgil.

In concursul 
de decatlon 
și pentatlon 
de la Pistoia 
După prima zi, atletele 

și atleții noștri 
pe primele locuri

Concursul de decatlon și pentatlon, 
la care participă atleți și atlete din 
Finlanda, Franța, România și Italia 
a început pe stadionului din Pistoia 
(Italia). După prima zi, în concursul 
de pentatlon conduce reprezentanta 
noastră Cornelia Popescu cu 2 940 
puncte, urmată de atletele franceze 
Picaut (2 849 puncte) și Debourse (2760 
puncte). Cornelia Popescu a cîștigat 
proba de săritură în înălțime cu 1,81 m 
și s-a clasat pe locul doi la greutate 
cu 11,50 m. Viorica Viscopoleanu a 
obținut cel mai bun rezultat la 100 m 
garduri : 14”l/10, iar Elena Vintilă a 
realizat 14”6/10. în concursul de de
catlon, conduce italianul Arrighi — 
3 813 puncte, urmat de românul Mu- 
reșan (3 809 puncte) și finlandezul 
Vesala (3 792 puncte).

român
care a 
Mircea

(Agerpres)

i

La tragerile la sorți pentru trimestrul 11/1970

CASA DE ECONOMII SI CONSEMNAȚIUNI
va acorda:

367 cîștiguri in autoturis
me de diferite mărci, cîș- 
tiguri in bani cu valori de 
40 OOO lei, 25 OOO lei și

15 OOO leide

Economii și Con- 
face cunoscut că

i

Casa de 
semnațiuni 
tragerile la sorți pentru tri
mestrul 11/1970 ale libretelor 
de economii cu dobîndă și 
cîștiguri în autoturisme și li
bretelor de economii pentru 
construirea de locuințe va 
avea loc în Capitală, la 29 iu
lie a. c., în sala Clubului Fi
nanțe Bănci, str. Doamnei 
nr. 2.

Majorînd numărul cîștiguri- 
lor în autoturisme față de tra-

gerea la sorți anterioară, cu 
prilejul tragerii la sorți pen
tru trimestrul II a.c. se vor 
acorda :

367 autoturisme din mărcile : 
VOLGA M 21, DACIA 1300, 
MOSKVICI 408, RENAULT 10, 
DACIA 1100, SKODA 100 S, 
FIAT 850, TRABANT 601.

La tragerea la sorți pentru 
trimestrul II a.c. a libretelor 
de economii pentru construi
rea de locuințe se vor acorda 
cîștiguri cu valori de 40 000 
lei, 25 000 lei și 15 000 lei.

Depunerile pe aceste librete, 
necesare participării la trage
rile la sorți pe trimestrul III 
a. c„ se pot efectua pînă la 
data de 30 Iunie a.c. inclusiv.

• Cupa 
cîștigată 
în finală, 
3—1 (1—1) pe Valencia.

Spaniei la 
de formația
Real Madrid a învins cu

fotbal 
Real

a fost 
Madrid. STAȚIUNILE BALNEO CLIMATERICE

• Cea de a doua etapă a Turului ci- 
ist al Iugoslaviei, disputată contra- 
onometru individual, la Bor, pe o 
stanță de 42 km, a fost cîștigată de 
’oslavul Rados Cubrici, (lh00’35"). 

tre cicliștii români, cel mai bine 
comportat Constantin Grigore, 
it pe locul 6 cu lh02’21”. Tricoul 
en a fost preluat de Rados Cu- 

:1.

• tn cadrul concursului internațio
nal de călărie de la Aachen s-a dis
putat proba de dresaj, contînd pen
tru campionatul mondial. Titlul a re
venit sportivei sovietice Elena Petuș- 
kova cu „Pepel" — 2 738 puncte. Pe 
locul secund s-a clasat Liselotte Li- 
senhoff (R.F. a Germaniei) cu „Pîaff" 
— 2 735,5 puncte.

IȘI AȘTEAPTĂ OASPEȚII

într-un meci internațional 
)al feminin, echipa 
.y a surclasat cu

,—0) formația daneză 
Copenhaga.

de
F.C. Karlovy 

scorul de 8—0 
„Carmen" din

galop al ora-• Marele premiu de „ . ... __
șului Paris, disputat pe hipodromul 
Longchamps, a revenit anul acesta 
armăsarului „Roll of Honour", încă
lecat de celebrul jocheu Lester Pi- 
ggott.

f Cupa Greciei Ia fotbal a fost 
,.i‘.gată de echipa Aris din Salonic, 
re, în finala disputată la Atena, a 
recut cu scorul de 1—0 (1—0) for- 
ția P.A.O.K.

• Meciul triunghiular de atletism 
Polonia — Cehoslovacia — Ungaria, 
disputat la Varșovia, s-a încheiat. 
Cele mai bune rezultate din ziua a 
doua : masculin : disc — Tegla
(Ungaria) 62,02 m ; înălțime — Ke- 
lemen ;
Plachy (Cehoslovacia) l’47”3/10 ; greu
tate — " 
ștafetă 
feminin : 800 m — Velkey 
2’03”3/10 ; 100 m garduri 
(Polonia) 13”7/10 ; disc — 
(Ungaria) 
(Ungaria) 
baumova

(Ungaria) 2.19 m ; 800 m
Komar (Polonia) 

4x400 m — Polonia
19.31 m . 

3'05**9/10 : 
(Ungaria)

— Novak 
Oboghazy
— Balogh55,52 m ; 200 m

23”6/10 ; pentatlon — Birn- 
(Cehoslovacia) 4 860 puncte.

• ”e velodromul din Tbilisi a a- 
xt loc întilnirea prietenească dintre 
-hipele de pistarzi ale României și

• Turneul internațional feminin de 
floretă de la Varșovia a fost cîști- 
gat de poloneza Kamilla Sklada- 
nowska. care a totalizat 5 victorii. Pe 
locul doi s-a clasat campioana mon 
dială Elena Novikova-B e I o v a 
(U.R.S.S). urmată de Kirstina Ur- 
banska. Galina Balon (ambele Polo
nia) și Tatiana Samușenko (U.R.S.S.).

JUDEȚUL COVASNA dis
pune de un mare potențial 
turistic, de o bogăție de izvoa
re de apă minerală, băi carbo- 
gazoase, nămoluri terapeutice 
și mofete. O bună parte din 
aceste bogății sînt cunoscute 
și valorificate, altele se stu
diază în continuare

Care sînt stațiunile balneo- 
climatice din județul Co
vasna ?

Pe Valea Oltului întîlnim 
stațiunile Micfalău, Malnaș. 
Olteni, Arcuși, Calme, Bodoc, 
Lugas, Vîlcele. Mult solicitată 
de cei suferinzi de afecțiuni 
ale aparatului locomotor, siste
mului nervos periferic, apara
tului cardio-vascular, precum 
și de cei cu afecțiuni reuma
tice este stațiunea Balvanyas, 
situată la 20 km de orașul Tg. 
Secuiesc. Stațiunea, amnlasată 
la o altitudine de 800—900 
metri, dispune de instalații 
moderne pentru băi calde, cu

apă minerală. S-au construit 
o serie de vile noi, cabane și 
pavilioane sanatoriale. De re
marcat noul bazin acoperit, 
unde se fac băi cu apă mine
rală. Este cel mai mare și mai 
modern din țară, situat la o 
altitudine de 800 m. tn apro
piere se află două ștranduri 
în aer liber, cu apă minerală, 
un teren de camping cu că
suțe din lemn și grup sanitaț- 
Izvoarele cu apă minerală po
tabilă și mofetele sînt în 
preajma căsuțelor.

Pentru cei suferinzi de afec
țiuni ale tubului digestiv, de 
boli de nutriție sau de afec
țiuni cardio-vasculare se asi
gură condiții optime de trata
ment, cu dietă corespunzătoa
re. în stațiunea Malnaș (500 
m altitudine, la 30 km de o- 
rașul Sf. Gheorghe). Noul se
zon balnear coincide cu înnoi
rile multiple din stațiune, 
prezente la pavilioanele sana-

toriale, la bazinele pentru băi 
calde și la mofete.

La 10 km de orașul Sf. 
Gheorghe se mai află o stațiu
ne balneară, amplasată într-o 
zonă splendidă cu conifere, cu 
aerul puternic ozonat, peisaje 
de un pitoresc deosebit. Este 
vorba de stațiunea Vîlcele. 
Mulțl consumă apa minerală 
de Vîlcele îmbuteliată tn sta
țiune însă, cura de ape este 
mai eficace în tratamentul a- 
fecțiunilor tubuluț digestiv și 
căilor biliare, ale sistemului 
nervos periferic. în anemii. 
Aici se pot face băi calde cu 
apă minerală

Pentru a înlesni obținerea 
de locuri pentru odihnă și tra
tament în stațiunile din jude
țul Covasna, OFTC1UL 
ȚIONAI. DE TURISM a 
în vinzare bilete care se 
reține prin agențiile și 
Halele sale din toată țara

NA- 
pus 
pot 
fi-

Un amplu program de schimburi 
culturale consacrat cunoașterii 

reciprace, întăririi prieteniei 
româno-sovietice

I

de Pompiliu MACOVEI
președintele Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă

Relațiile de colaborare prietenească 
româno-sovietice. urmînd în perma
nență un curs ascendent, cuprind 
vaste domenii de creație ale celor 
două popoare, se dezvoltă pe mul
tiple planuri : politic, economic, cul
tural, tehnico-științific etc. în acest 
context larg, dețin o pondere deose
bit de importantă schimburile de 
bunuri spirituale, care se îmbină și 
se completează organic cu circuitul 
de valori materiale, cu schimburile 
economice rodnice, dintre cele două 
țări socialiste vecine și prietene.

Putem afirma cu adîncă satisfacție 
că legăturile culturale româno-sovie
tice înregistrează o evoluție progre
sivă. în avantajul ambelor părți. Iz
vorul nesecat al acestei dinamici 
pozitive îl constituie prietenia trai
nică dintre partidele, țările și popoa
rele noastre, prietenie avînd vechi și 
adinei rădăcini istorice.

încă în perioada dinaintea celui 
de-al doilea război mondial, comuniș
tii, numeroși intelectuali progresiști 
din România, salutînd profundele în
noiri pe plan material și spiritual 
apărute în Uniunea Sovietică în 
urma Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, au făcut cunoscute publi
cului românesc opere de seamă ale 
culturii ruse și sovietice. După eli
berarea României de sub jugul fas
cist, fruntași ai culturii și vieții pu
blice din România au inițiat și con
tribuit la o amplă acțiune de popu
larizare a înfăptuirilor culturale din 
Uniunea Sovietică.

Acest filon al tradiției și-a găsit o 
amplă dezvoltare și valorificare în 
perioada construirii socialismului. 
Unite prin trainice legături de soli
daritate internaționalistă, bazată pe 
comunitatea de orînduire, de ideolo
gie și de aspirații, popoarele român 
și sovietic manifestă fiecare un viu 
interes față de realizările celuilalt în 
domeniul culturii și artei.

Relațiile pe plan cultural dintre 
România și Uniunea Sovietică ajută 
la împărtășirea reciprocă a valorilor 
spirituale, în care se oglindesc carac
teristicile proprii, originale, ale per
sonalității fiecăreia din națiunile 
noastre socialiste, precum și aspira
țiile și idealurile progresiste comu
ne. Ele contribuie la un fertil schimb 
de experiență, slujesc la j mai bună 
cunoaștere între popoarele român și 
sovietic și, pe această bază, la adîn- 
cirea continuă a prieteniei lor.

Schimburile culturale româno-so
vietice, desfășurate pe baza recipro
cității, în spiritul stimei tovărășești și 
al prețuirii creațiilor cultural-spiri- 
tuale ale celor două popoare, îmbracă 
forme variate, dovedi ndu-se deosebit 
de rodnice.

Astfel, an de t 
ciproce, turnee £ 
zentative și mai | 
artistice din țăriL 
tim. cu titlu de m-.-'.
rile de operă și ■ " ' •’ i
și Leningrad, or *r<" 
ale filarmonicilor
Leningrad și Mo „Lu
cia Sturdza Bulai 
Mic din România
viet". Mic. Academic de artă, „Vah
tangov", „Rustavelli" din Uniunea 
Sovietică : grupuri corale, de cameră, 
de estradă, violoniști, pianiști, actori, 
dirijori, soliști de seamă ai scenelor 
lirice. Cu aceste prilejuri, creații din
tre cele mai prețioase ale tezaurului 
artistic național și universal — dra
maturgia lui Caragiale și Uehov, 
compozițiile lui Enescu șl Ceaikovski, 
ale lui Șostakovici și Jora. ale altor 
reprezentanți ai școlilor muzicale din 
cele dnuă țări, atîtea și atîtea ca
podopere au avut parte de interpre
tări remarcabile și. implicit, de o căl
duroasă primire.

O gamă largă de schimburi cultu
rale se realizează prin intermediul 
festivalurilor de filme românești și, 
respectiv, sovietice, organizate anual. 
S-a realizat, totodată, o conlucrare 
creatoare între cinematografiile celor 
două țări, exprimată în coproducții, 
ca Tunelul — dedicat luptei co
mune a ostașilor români și sovietici 
pe frontul antihitlerist — și come
dia Cîntecele mării, aflată în lucru.

Realizările clasice și con, mpornne 
ale artei plastice din cele două țări 
fac obiectul unor expoziții de ansam
blu. personale și de grup, găzduite 
periodic de cele două țări.

Vasta activitate de traduceri din 
literaturile română și sovietică a pri
lejuit o largă răspîndire a creațiilor 
reprezentative aparținînd lui Pușkin, 
Lermontov. Dostoievski. Alexei Tol
stoi sau Fedin în România și Crean
gă. Rebreanu. Camil Petrescu sau Ar- 
ghezi in U.R.SS.. precum și pleiadei 
de literați români și sovietici din noi
le generații, tn România s-au tradus 
din lucrările politice, științifice și 
beletristice ruse și sovietice apro
ximativ 10 000 de titluri, numai lite
ratura clasică și sovietică fiind edi
tată. in alese tălmăciri, în ultimele 
două decenii, tn peste 22 milioane de 
exemplare.

în mod deosebit se cuvine mențio
nată traducerea in românește a ope

relor lui V. I. Lenin, totalizînd un 
tiraj de aproape 6,5 milioane exem
plare. Recent, a apărut în românește 
cel de-al 55-lea volum al ediției „O- 
perelor complete" ale lui Lenin.

Totodată, în Uniunea Sovietică au 
văzut lumina tiparului, în limba rusă 
și in limbile unor republici unionale, 
peste 500 titluri de cărți românești, 
însumînd. milioane și milioane de 
exemplare.

Această amplă acțiune de cunoaș
tere reciprocă prin intermediul cu- 
vîntului tipărit include și numeroase 
seri literare, comemorări, festivaluri 
de poezie. Numai în acest an au 
făcut sau vor face obiectul unor e- 
vocări figuri de seamă ca Herzen, 
Kuprin, Esenin în România ; Emines- 
cu, Sadoveanu, Blaga. Călinescu in 
Uniunea Sovietică.

Turneele, expozițiile de artă plas
tică și de carte, concursurile și festi
valurile internaționale organizate, fie 
în România, fie in Uniunea Sovieti
că, precum și invitațiile reciproce 
pentru documentare și studiu prile
juiesc frecvente schimburi de vizite 
intre reprezentanții uniunilor de 
creație din cele două țări.

Au avut Ioc. de asemenea, semnifi
cative contacte între asemenea me
sageri de vază ai folclorului, ca an
samblurile Moiseev și „Rapsodia 
română" și multe altele. La prima 
ediție din 1969 a Festivalului și 
Concursului internațional de folclor 
organizai de România au participat 
interpreți și specialiști în arta popu
lară din Uniunea Sovietică.

Se cuvine a fi remarcată colabo
rarea în domeniul formelor de masă 
ale activității culturale. Așezămintele 
de cultură — universități populare, 
case de cultură, cluburi, biblioteci — 
din România și Uniunea Sovietică 
aduc prețioase contribuții la popu
larizarea înfăptuirilor din țara prie
tenă. Anual se desfășoară, între 
Consiliul pentru răspîndirea cunoș
tințelor cultural-știintifice și Asocia
ția unională „Znanie" schimburi de 
conferențiari, care împărtășesc re
ciproc publicului din realizării» șl 
perspectivele țării lor.

Un prilej de amplă activitate tn 
vederea cunoașterii reciproce îl con
stituie Zilele culturii sovietice în 
România și, respectiv. Zilele culturii 
românești in Uniunea Sovietică — 
manifestări de amploare care mar
chează contribuții substanțiale pe 
linia mai bunei cunoașteri reciproce 
a valorilor culturale. Bogatul pro
gram al ediției din anul trecut a a- 
cestor manifestări a cuprins, printre 
altele : în U.R.S.S. — turneul co
rului Madrigal, Expoziția de artă r>1 c» cf î rnm ononewn ț?«»

nului ’românesc: Ir , Rmr.â.sia ~- 
irrieut la tonicii din Len‘i r*«d_

,e._ ,ia 0 »■ or';'1. ș, -
tă, y . xf'O i; • . e . ..„rai.: , ■ •; .
Dca’i , sovietice. tslfvalul 
'slmulul „vi tir. Tot cu h este ’’Ti- 
b • t.e uă ..." - Tir sporit
dC mc lauiO 91 televiziune,
se organizează numeroase simpozioa
ne, dezbateri, seri literare. sesiuni 
de comunicări etc., menite să favo
rizeze cunoașterea reciprocă a vieții 
economice, sociale și culturale din 
cele două țări

Centenarul nașterii lui Vladimir 
Ilici Lenin prilejuiește, în acest an, 
nu numai manifestări de înalt 
omagiu fată de marele teoretician 
și luptător revoluționar marxist, dar 
și un prilej de intense acțiuni de 
cunoaștere reciprocă, de schimburi 
de idei și de experiență între Româ
nia și Uniunea Sovietică. La nenu- 
mărateie manifestări care au avut 
loc în România — sesiuni științifice, 
expuneri, simpozioane etc. — au 
luat parte și reprezentanți ai culturii 
și vieții publice din Uniunea Sovie
tică, precum și din alte țări. De ase
menea. la manifestările festive desfă
șurate cu acest prilej în U.R.S.S. și 
în alte țări, tara noastră a avut o 
prezență activă. La Expoziția inter
națională a cărții, deschisă la Mos
cova cu ocazia centenarului. Româ
nia a avut un stand bogat, cuprin
zînd lucrări originale și traduceri și 
în primul rind ediții românești din 
operele lui V. I. Lenin.

Recenta vizită la Moscova a de
legației de partid și de stat, condusă 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
convorbirile purtate cu acest prilej 
cu delegația sovietică, condusă de 
tovarășul L. I Brejnev. a deschis, 
ca în numeroase alte domenii ale 
cooperării româno-sovietice. și posi
bilități noi de adîncire a colaborării 
culturale dintre România și Uniunea 
Sovietică. Considerăm că există 
toate premisele pentru valorificarea 
deplină a acestor posibilități.

Ne exprimăm convingerea că le
găturile culturale româno-sovietice 
vor cunoaște o tot mai largă dezvol
tare și înflorire, reflectînd cursul 
pozitiv al întreg ansamblului de re
lații dintre cele două țări și popoare, 
spre binele celor două popoare, al 
cauzei socialismului și păcii.

vremea
Ieri in țară : Vremea a fost fru

moasă și călduroasă, cu cerul mai 
mult senin în tcate regiunile țării. 
Cu totul izolat. în nord-vestul tării, 
s-au semnalat descărcări electrice 
iar la Satu-Mare o aversă de ploaie, 
care, pină la ora 14. măsurase 8 litri 
de apă pe metrul pătrat. Vîntul a su
flat slab. Temperatura aerului la ora 
14 oscila între 19 grade la Satu-Mare 
și 30 de grade la Arad In București: 
Vremea a fost frumoasă și călduroa
să cu cerul mai mult senin. Vintu) 
a suflat in general slab Temperatura 
maximă a fost de 29 grade.

Timpul probabil pentru 1, 2 și 3 
iulie. In țară : în acest interval. în- 
nourările mai persistente din sud- 
vestul țării se vor extinde și în cele
lalte regiuni Vor cădea ploi sub for
mă de averse, însoțite de descărcări 
electrice, mai frecvente în Banat, 
Crișana. Transilvania și în zonele de 
deal și munte. Pe alocuri, aversele 
vor putea fi însoțite și de grindină. 
Vîntul va sufla potrivit. Temperatu
ra în scădere. Minimele vor fi cu
prinse între 8 și 18 grade, iar maxi
mele Intre 18 și 28 de grade. In 
București : Vremea se menține căl
duroasă la Începutul intervalului, 
apoi se va răci ușor. Cerul va fi 
schimbător Vor cădea ploi de scurtă 
durată. însoțite de descărcări elec
trice. Vîntul va sufla potrivit. Tem
peratura se menține ridicată.



viața internațională
TULBURĂRILE 
DIN IRLANDA 

DE NORD
• LUPTE PE STRĂZILE 

DIN BELFAST Șl LON
DONDERRY • 6 MORTI 
Șl PESTE 350 DE RĂ

NIȚI
Irlanda de Nord este în aces

te zile din nou scena unor în
verșunate lupte de stradă, a 
unor ciocniri violente între ma- 
nifestanți și unități militare, 
depășind ca amploare și inten
sitate tulburările de anul trecut. 
La Belfast și Londonderry, două 
orașe dezbinate în comunități 
religioase adverse — catolică și 
protestantă — au reizbucnit ve
chile animozități, grevate după 
cum se știe, de discriminări e- 
conomice și politice rămase ne
soluționate de o jumătate de se
col.

Tulburările au început sîm- 
băta trecută în urma arestării 
deputatei Bernadette Devlin, u- 
nul dintre conducătorii mișcării 
catolice pentru drepturi civile, și 
ca o reacție directă la un marș 
demonstrativ al grupării extre
miste a protestanților — „Loja 
de Orange". Ele au înregistrat 
o evoluție deosebit de rapidă.

La început au fost folosite di
verse proiectile tradiționale, ca 
pietrele și bombele cu petrei, a- 
poi după intervenția aripatei, 
care a îndîrjit și mai mult pe 
combatanți, luptele de stradă 
s-au agravat. Au fost incendi
ate un mare număr de clădiri — 
numai la Belfast peste o 
sută — străzi întregi au 
rămas fără vitrine și feres
tre, a fost atacat un post 
de poliție, au apărut pretu
tindeni baricadele. Zeci de 
familii au fost evacuate 
în toiul nopții din districte
le dominate de irlandezi din 
tabăra adversă. în citeva locuri 
s-au semnalat schimburi re
petate de focuri între soldați 
și demonstranți. După ultimele 
cifre, luptele s-au soldat cu 6 
morți și peste 350 de răniți.

Deși sînt exprimate serioase 
temeri că situația din Ulster ar 
fi ajuns pînă în pragul unui 
război civil, vicepremierul gu
vernului de la Belfast, Brian 
Faulkner, a declarat că nu se 
intenționează deocamdată intro
ducerea legii marțiale. Se re
curge in schimb la trupele bri
tanice staționate în Irlanda de 
Nord, care folosesc care blindate 
și grenade cu gaze. în urma 
consultărilor urgente, autoritățile 
centrale din Londra au decis să 
accelereze trimiterea unor întă
riri cu un efectiv de 3 500 de 
soldați, ridicînd astfel numărul 
lor total la 11 000. Comandantul 
acestor forțe, generalul Freeland, 
a dat un avertisment public, po
trivit căruia trupele vor trage 
direct asupra oricăror civili care 
vor folosi sau vor purta arme. 
Iar premierul irlandez Chiehes- 
tgy.-Qlark a anunțat o setje de 
măsuri drastice, printre care o 
lege siietfială țnevăzînd 'pedepse 
grele pentfV. ‘ demonstranți.

Situația din Irlanda de Nord 
a fost examinată luni și de gu
vernul britanic reuiiit sub pre
ședinția lui Edward Heath. Cu 
acest prilej, ministrul de inter
ne, Reginald Maudling, și mi
nistrul apărării, lordul Carring
ton, au prezentat rapoarte asu
pra evenimentelor din Irlanda 
de Nord și a implicațiilor aces
tora. Marți și miercuri, minis
trul britanic de interne Maudling 
se va afla în Irlanda de Nord 
pentru a examina la fața lo
cului situația creată.

L RODESCU
Londra

A. BUMBAC

Sărbătoarea națională 
a Republicii 

Democratice Congo
Poporul Republicii Democra

tice Congo (R.D.C.) sărbă
torește astăzi împlinirea a 
zece ani de la proclamarea 
independenței țării sale. Anii 
care au trecut de ' la acest 
eveniment memorabil au fost 
ani de eforturi continue pen
tru consolidarea independenței 
tinerei republici cu capitala la 
Kinshasa. Este știut că, datorită 
intervenției imperialiste, a _a- 
mestecului monopolurilor străi
ne, poporul congolez a avut de 
făcut față unor mari, greutăți, 
fiind amenințată însăși existen
ța tînărului stat. O dată cu in
staurarea actualei administrații, 
R.D.C. a pășit pe calea reface
rii economiei naționale, a li
chidării grelei moșteniri colo
niale. Ca orientare de prim or
din s-a impus valorificarea bo
gățiilor subsolului In interesul 
propriei dezvoltări. A crescut 
simțitor în această perioadă 
producția de cupru și de dia
mante, care a avut mult de 
suferit în timpul secesiunii ka- 
tangheze. S-au înregistrat creș
teri și la producția de cărbune, 
minereu de mangan etc. Agri
cultura a cunoscut, de aseme
nea, o sporire simțitoare. In 
prezent se asigură din produc
ția internă necesitățile de ali
mente ale țării, rămînînd și 
disponibilități pentru export. 
Sporirea exporturilor a dat po
sibilitate, țării să acumuleze 
fonduri pentru construcția unor

Lupte violente în diferite 
regiuni ale Cambodgieî

o FORȚELE PATRIOTICE ASALTEAZĂ PRINCIPALUL DEPOZIT DE MUNIȚII 
AL ADMINISTRAȚIEI DE LA PNOM PENH «IMPORTANTE CONCENTRĂRI 
DE TRUPE SUD-VIETNAMEZE TN ZONA DE NORD A CAPITALEI e RETRA
GEREA TRUPELOR S.U.A., DAR NU SI ÎNCETAREA INTERVENȚIEI MI

LITARE

PNOM PENH 29 (Agerpres). Luni 
dimineața detașamente ale forțelor 
de rezistență populară din Cambod- 
gia au atacat din nou complexul 
Long Vek, cel mai mare de
pozit de muniții al adminis
trației de la Pnom Penh. După
un susținut tir de mortiere,
forțele patriotice au pătruns în dis
pozitivul de apărare al depozitului 
angajînd lupte violente cu inamicul. 
Un comunicat difuzat la Pnom Penh 
relatează că sint în curs lupte la 
nord-est de Pnom Penh, în regiunea 
orașului Siem Reap, și la Kompong 
Cham. în ultimele 24 de ore, rela
tează agenția France Presse, s-au 
desfășurat lupte violente pe axa Prey 
Veng — Kompong Cham și pe șo
seaua națională nr. 3, unde trupele 
saigoneze, care au intervenit în 
Cambodgia, încearcă să forțeze recu
cerirea tronsoanelor acestei căi de 
comunicații controlate de forțele pa
triotice. Corespondentul agenției 
U.P.I. relatează că forțele patriotice 
continuă să atace în zona Kompong 
Speu, în direcția orașului Kompong 
Som, iar în regțpnea de nord a ță
rii forțele de rezistență populară de
țin controlul complet asupra a două 
provincii.

Intensificarea activității forțelor 
patriotice khmere în jurul orașului 
Pnom Penh a determinat dislocarea 
unui efectiv de 8 000 de soldați sai-

'a.

agențiile de presă transmit:
Ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Repu

blicii Socialiste România în Republica Ropulară Demo
crată Coreeană, Nicolae Popa, a fost primit într-o vizită de rămas bun 
de către Țoi En Ghen, președiptele Prezidiului Adunării Populare Supreme a 
Republicii Populare Democrate Coreene. Cu acest prilej a avut loc o convor
bire cordială.

Alexei Kosîghin, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., l-a primit luni pe primarul 
orașului Washington, Walter Was
hington, aflat în vizită în U.R.S.S. Cu 
acest prilej a avut loc o convorbire 
prietenească, menționează agenția 
TASS.

Remaniere ministerială 
în Grecia. Primul ministru al Gre
ciei, Gheorghios Papadopoulos, a e- 
fectuat luni o remaniere ministerială. 
Angelos Tsoukalas a fost numit mi
nistru al justiției, Pavlos Manolopou- 
los a devenit ministru al muncii. Au 
avut loc, de asemenea, schimbări și 
în conducerea altor ministere.

Fostul premier al Marii 
Britanii, Harold Wilson, 8 
fost reales luni lider al opoziției la
buriste din Camera Comunelor și 
președinte al Partidului laburist. 
Harold Wilson a anunțat deschiderea 
unei anchete amănunțite asupra prin
cipalelor argumente ce i-au fost pre
zentate pentru devansarea datei ale
gerilor generale și fixarea lor la 18 
iunie.

Președintele Consiliului 
Prezidențial al R.P. Ungare, 
Pal Losonczi, a soșit la Ulan Bator 
într-o vizită oficială la invitația Pre
zidiului Marelui Hural Popular al 
R.P. Mongole. Pe aeroportul din U- 
lan Bator, Pal Losonczi a fost întîm- 

obiective industriale. Pe flu
viul Congo se construiește una 
dintre cele mai mari centrale 
din lume. Sînt în curs de rea
lizare sau în fază de proiect o 
serie de întreprinderi, unele din 
ele punînd bazele unor noi 
ramuri economice. Astfel, în a- 
nul 1972, R.D.C. va produce pri
mele tone de oțel, dispunînd de 
o industrie siderurgică proprie.

Pe plan extern, Republica De
mocratică Congo promovează o 
politică de pace și colaborare 
cu toate țările. între România 
și R.D.C. se dezvoltă relații de 
prietenie și colaborare, în a- 
vantajul ambelor popoare. La 
intensificarea acestor relații a 
contribuit și vizita făcută re
cent în țara noastră de minis
trul de stat congolez, însărcinat 
cu afacerile externe, cooperarea 
și comerțul exterior, Cyrille A- 
doula, ca și vizita la Kinshasa 
a ministrului de externe al 
României, Corneliu Mănescu. 
Schimburile de vederi care au 
avut loc cu aceste prilejuri au 
scos în relief că între țările 
noastre există posibilități însem
nate de extindere a relațiilor e- 
conomice și de altă natură, în 
interesul reciproc.

Cu prilejul Zilei naționale a 
Republicii Democratice Congo, 
poporul român urează poporu
lui congolez succes pe calea 
consolidării independenței, pen
tru prosperitate și pace. 

gonezl în zona de nord a capitalei. 
Referitor la prezența trupelor ■.sai
goneze în Cambodgia, agenția Fran
ce Presse relevă că efectivul total al 
acestora se cifrează in prezent la 
39 000 de soldați. La Saigon, genera
lul Nguyen Van Thieu a declarat că 
trupele sud-vietnameze vor rămîne 
în Cambodgia și după 30 iunie, dată 
la care a fost anunțată retragerea 
definitivă a tuturor trupelor ameri
cane de pe teritoriul cambodgian.

★
SAIGON 29 (Agerpres). — Gene

ralul George Casey, comandantul pri
mei divizii americane aeropurtate, a 
anunțat că luni la orele 10 G.M.T. 
toate forțele S.U.A. angajate în inter
venția din Cambodgia au fost re
trase din această țară.

Retragerea trupelor nu înseamnă 
Insă încetarea intervenției militare 
directe a S.U.A. în Cambodgia.

Aviația americană va continua să 
bombardeze și după data de 30 iu
nie teritoriul cambodgian," ceea ce 
constituie un amestec direct al S.U.A. 
în această țară. Se are în vedere, de 
asemenea, potrivit aceleiași agenții, 
posibilitatea trimiterii de trupe thai- 
landeze pentru a sprijini guvernul 
Lon Noi. „Dacă thailandezii vor lua 
această hotărîre, scrie U.P.I., S.U.A. 
vor lua în considerație un sprijin fi
nanciar pentru contribuția Thailandei 
la apărarea Cambodgieî".

pinat de J. Țedenbal, prim-secretar 
al C.C. al P.P.R.M., J. Sambu, preșe
dintele Prezidiului Marelui Hural 
Popular, și de alte persoane oficiale.

In sala Conservatorului re
gal de muzică din Bruxelles a 
avut loc un concert de gală or
ganizat de Albert Parisis, mi
nistrul belgian al culturii de 
limbă franceză, la care și-au dat 
concursul Ansamblul de muzi
că de cameră din Valonia, sub 
conducerea cunoscutei violo
niste de origine română Lola Bo- 
bescu, și pianistul belgian Jean- 
Claude Vanden Eynden, lau
reat al concursului Regina Eli- 
sabeta. Concertul, care s-a ținut 
sub patronajul reginei Fabiola 
a Belgiei in folosul victimelor 
inundațiilor din România, a a- 
tras un numeros public din ca
pitală și din orașele de provin
cie. Au fost prezenți, de ase
menea, membri ai corpului di
plomatic.

La încheierea primei părți a 
concertului, Lola Bobescu a mul
țumit publicului pentru sim
patia manifestată față de Ro
mânia, care a avut de suferit de 
pe urma calamităților natura
le. Reputata violonistă și-a în
cheiat alocuțiunea cu cuvinte
le „Vive la Roumanie".

Au fost vîndute spectatorilor, 
de asemenea in beneficiul sinis- 
traților din România, discuri ro
mânești.

0 misiune comercială 
britanică, reprezentînd diverse 
sectoare economice, a sosit într-o vi-

Sosirea la Moscova 
a președintelui Nasser

MOSCOVA 29 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Arabe Unite, 
Gamal Abdel Nasser, a sosit luni 
dimineață la Moscova într-o vizită 
de prietenie la invitația Comitetului 
Central al P.C.U.S., a Prezidiului 
Sovietului Suprem și a guvernului 
sovietic, informează agenția TASS.

Pe aeroport, el a fost întîmpinat 
de Nikolai Podgornîi, Alexei Kosî
ghin și alți conducători sovietici.

Epilogul 
scrutinului 
din Nancy

PARIS 29 (Agerpres). — Jean Jac
ques Servan Schreiber a fost ales du
minică, la cei de-al doilea tur de 
scrutin, deputat de Nancy în Adu
narea Națională franceză. După ce la 
primul tur de scrutin Schreiber a 
obținut cel mai mare număr de su
fragii, fără să atingă majoritatea ne
cesară pentru a fi ales, duminică el 
a realizat procentajul de 55 la sută 
din totalul voturilor, eliminînd alți 
doi candidați. După cum se știe, 
Schreiber a demisionat săptămîna tre
cută din funcția de secretar general 
al Partidului radical-socialist, decla- 
rînd' că intenționează să se consacre 
problemelor economice regionale. în 
campania sa electorală, noul depu
tat a fost susținut de majoritatea 
Consiliului municipal din Nancy.

Solidaritate deplină cu lupta 
popoarelor din coloniile portugheze

CUVlNTAREA ȘEFULUI
LA CONFERINȚA

ROMA 29 — Corespondentul A- 
gerpres Nicolae Puicea transmite : 
Luni seara s-au încheiat la Roma 
lucrările Conferinței internaționale de 
solidaritate cu popoarele din colo
niile portugheze, la care au partici
pat delegații din peste 50 de țări. 
Din România a luat parte o dele
gație condusă de prof. Mihail Ghel- 
megeanu, vicepreședinte al Ligii ro
mâne de prietenie cu popoarele din 
Asia și Africa.

Luind cuvîntul în numele delega
ției române, prof. Mihail Ghelme- 
geanu a declarat : „Sintem pe de
plin solidari și acordăm întregul 
nostru sprijin luptei juste pentru li
chidarea ultimelor vestigii ale rușino
sului sistem colonialist, practicilor 
rasiste, pentru abolirea tuturor for
melor de dominație a unui popor 
de către un alt stat, de acaparare a 
bogățiilor naționale și a rezultatelor 
muncii altor popoare. Animat de 
un profund spirit internaționalist — 
a continuat vorbitorul — poporul 
nostru condamnă cu hotărîre menți
nerea regimurilor și practicilor co
lonialiste în Guineea-Bissau, Angola 
și Mozambic, care încalcă cu bru
talitate drepturile sacre ale aces
tor popoare, împiedicîndu-le să-și 
aleagă ele însele calea dezvoltării 
lor social-politice, conform propriei 
lor voințe". Reprezentantul român 
a subliniat, apoi, legăturile strînse 
de prietenie și de cooperare care 
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zită la Tripoli pentru a examina cu 
oficialitățile libiene posibilitățile de 
dezvoltare a relațiilor comerciale și 
de intensificare a cooperării dintre 
cele două state.

Procesul intentat grupu
lui de terorișticare în noaPtea 
de 29 ianuarie 1969 a atacat în apro
piere de localitatea vest-germană 
Lebach un depozit de muniții al Bun- 
deswehr-ului, împușcînd mortal pa
tru militari și rănind un altul, a în
ceput ieri la Saarbriicken. Principa
lul acuzat, Dietz, acționînd sub pseu
donimul de „dr. Sardo", a expediat 
înainte și după atentat scrisori de 
șantaj la diverse personalități pentru 
a le extorca de considerabile sume de 
bani sub amenințarea cu atentate.

La spitalul Broussais (Franța) 
a avut loc o operație de cord 
in cursul căreia unei bolnave de 
48 de ani, care suferea de tul
burări auriculo-ventriculare, i 
s-a implantat un stimulator a- 
tomic al activității cardiace. Apa
ratul dispune de o pilă atomică 
pe bază de plutoniu 238. Aceas
ta este cea de-a doua operație 
de acest fel efectuată in Franța. 
Prima pilă atomică, implantată 
tot unei bolnave de inimă in ur
mă cu două luni, funcționează 
perfect. Aparatul va putea fi fo
losit timp de 10 ani fără să i se 
înlocuiască sursa de energie.

Noul Parlament britanic 
și-a reluat luni lucrările 
după victoria obținută de Partidul 
conservator în alegerile generale de 
la 18 iunie.

Azi are loc la Luxemburg ședin
ța de inaugurare a tratativelor dintre 
„cei șase", pe de o parte, Marea Bri- 
tanie împreună cu celelalte țări can
didate la Comunitatea Economică Eu
ropeană (C.E.E.) — Irlanda, Norvegia 
și Danemarca, pe de altă parte. După 
respingerea cererilor britanice oficia
le, din iulie 1961 și mai 1967, de ade
rare la Piața comună, s-ar părea că 
acum porțile Europei „celor șase" se 
întredeschid din nou în fața Angliei. 
„Negocierile iminente vor fi ultima 
șansă pentru intrarea Angliei in Pia
ța comună" — declara, zilele trecute, 
ambasadorul britanic la Paris, Chris
topher Soames.

în acest context, observatorii poli
tici amintesc despre implicațiile mul
tiple ale problemei. Astfel, se 
știe că, potrivit calculelor exper- 
ților și ordinatoarelor, „costul" even
tualei aderări a Angliei la C.E.E. a 
fost evaluat la suma de 1,1 miliarde 
de lire sterline, care va apăsa pe ta
lerul deficitului balanței de plăți bri
tanice. „Taxa de intrare" cea mai ri
dicată ar urma să fie plătită pentru 
agricultură. Participarea la sistemul 
de finanțare a agriculturii comunita
re și, mai ales, diferența dintre pre
țurile scăzute ale produselor agroali- 
mentare importate de Anglia din ță
rile Commonwealth-ului și prețurile 
mai ridicate practicate de „cei șase", 
pe care Londra va fi nevoită, conform 
reglementărilor C.E.E., să o verse în- 
tr-un fond comun special, comportă 
dificultăți serioase în identificarea u- 
nor poziții concertate la masa tratati
velor. în acest sens, un recent articol 
din „TIMES" critica, în mod viu, po
litica agricolă comună, calificînd-o 
drept „inacceptabilă", întrucît „ar im
pune Marii Britanii sacrificii de ne
conceput". Pornind de aici, ziarul lon
donez citat sugera ca, în cadrul unei 
reuniuni a „celor șase" și a Angliei, 
să se elaboreze un tratat al Pieței 
comune, care, fără să-1 înlocuiască 
complet pe cel de la Roma, din 1957, 
să reclădească unele elemente ale 
construcției comunitare. Cotidianul 
francez „LE FIGARO" a replicat 
prompt că „Marea Britanie tre
buie să accepte o Piață comună așa 
cum există și cum funcționează ea 
în momentul de față..."

în orice caz, participanții la confe
rința ministerială de la Luxemburg 
sînt de părere că această „reuniune 
de familie", cum a fost caracterizată 
la Londra, se cere urmată, în lunile 
următoare, de confruntări care să

DELEGAȚIEI ROMÂNE
DE LA ROMA

s-au dezvoltat între organizațiile po
litice sau de masă din România și 
mișcările de eliberare din cele trei 
colonii. „Evoluția vieții internațio
nale, a spus în încheiere vorbitorul, 
demonstrează că principala garanție 
a obținerii de noi victorii sigure în 
lupta de eliberare națională și so
cială o constituie unitatea de luptă 
a forțelor sociale progresiste ale 
fiecărei țări, coeziunea și solidarita
tea activă a întregului front antiim- 
perialist".

în cadrul ultimei ședințe plenare 
a conferinței s-a Hat citire rapoar
telor comisiilor, precum și unei „de
clarații generale" a conferinței.

„Dorință comună 
de coexistență 
pașnică, pace 
și securitate 

mondială"
PRESA IRANIANA DESPRE 

VIZITA ȘAHINȘAHULUI 
MOHAMMAD REZA PAHLAVI 

ARYAMEHR ÎN ROMANIA
TEHERAN 29. — Corespondentul 

Agerpres Nicolae Popovici transmi
te : Ziarele iraniene continuă să pu
blice ample relatări despre vizita în 
țara noastră a Șahinșahului Iranului, 
Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr, 
și a împărătesei Farah. Spații largi 
sînt consacrate de presă evoluției re
lațiilor româno-iraniene, colaborării 
bilaterale fructuoase și articolelor 
despre România. Anunțînd începerea 
convorbirilor oficiale între președin
tele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și Șahinșahul Iranului, 
Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr, 
ziarul „ETELAAT" relevă atmosfera 
cordială și de înțelegere reciprocă 
în care acestea se desfășoară, apre
ciind că ele vor duce neîndoios la 
dezvoltarea colaborării și întărirea 
prieteniei româno-iraniene.

La rîndul său, cotidianul „KAY- 
HAN INTERNATIONAL" scrie că 
„Iranul și România au același limbaj 
și acționează în același mod pentru 
rezolvarea multor chestiuni de inte
res comun", avînd preocupări iden
tice sau asemănătoare în ceea ce 
privește statornicirea unui climat de 
pace și colaborare internațională și 
rezolvarea pe cale pașnică a conflic
telor. „Convorbirile de la București 
— subliniază ziarul „KAYHAN" — au 
debutat sub auspiciile declarațiilor 
făcute în ajun de șefii celor două 
state prietene, declarații ce au evi
dențiat dorința comună de coexisten
ță pașnică, pace și securitate mon
dială, pe baza respectării reciproce 
a independenței și suveranității na
ționale". Cotidianul „PEYGHAM 
EMRUZ" publică un articol intitulat 
„Capitala României i-a întîmpinat cu 
căldură pe șahinșah și împărăteasă".

Publicația „ERACEE", care apare 
la Tabriz, a consacrat un amplu do
cumentar României, iar , revista 
„RANGHIN KAMAN" și-a intitulat 
grupajul de materiale despre țara 
noastră „Faceți cunoștință cu Româ
nia", publicînd, de asemenea, portre
tul și date biografice ale președintelui 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, Nicolae Ceaușescu.

permită „celor șapte" (adică Angliei 
și țărilor membre ale C.E.E.) „să pună 
cărțile pe masă". Dosarul negocierilor 
ar cuprinde, pentru început, numai 
probleme generale, „detaliile" unui 
acord eventual fiind lăsate pentru 
mai tîrziu.

Se remarcă, așadar, grija interlo
cutorilor de a nu precipita lucrurile 
și a eluda, pe cit posibil, din cîmpul 
dialogului abia început, punctele vir

Azi, la Luxemburg, deschiderea 
negocierilor dintre „cei șase" 
și Marea Britanie in problema 

aderării la Piața comună
tuale ale discordiei. în această or
dine de idei, comentatorii occiden
tali apreciază că „schimbarea de e- 
chipă" de la Whitehall pare să plaseze 
cursul negocierilor dintre Londra 
și „cei șase" sub auguri mai favora
bili. „Noul premier conservator este 
în măsură să creeze un climat mai 
bun pentru negocieri" („FINANCIAL 
TIMES"). „Heath posedă atu-uri de 
care Wilson nu dispunea : încrede
rea cîștigată in rîndurile cercurilor 
europene. E drept că prețul aderării 
Marii Britanii nu va scădea, dar, da
torită acestei încrederi, vor putea fi 
evitate unele bariere politice" („ECO
NOMIST") — aceste aprecieri dau 
tonul general al comentariilor din 
ultimele zile, care nu omit să reamin
tească că Heath a fost în urmă cu 
zece ani campionul și primul avocat 
al candidaturii britanice.

PREȘEDINTELE S. U. A., R. NIXON, 
L-A PRIMIT PE MINISTRUL DE EXTERNE 

AL ROMÂNIEI, C. MĂNESCU
WASHINGTON 29. — Corespon

dentul Agerpres Constantin Alexan- 
droaie transmite:. Președintele S.U.A., 
Richard Nixon, l-a primit luni la re
ședința sa din San Clemente pe mi
nistrul afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România, Corneliu 
Mănescu.

în cadrul întrevederii au fost abor
date probleme ale relațiilor româno-

★
SAN FRANCISCO. — Ministrul a- 

facerilor externe al României, Cor
neliu Mănescu, aflat la San Francisco 
cu prilejul festivităților consacrate 
împlinirii unui sfert de veac de la 
semnarea Cartei O.N.U., a avut du
minică o întrevedere cu secretarul 
de stat al S.U.A., William Rogers.

în cadrul acestei întrevederi, cei 
doi miniștri de externe au abordat o 
serie de probleme bilaterale și inter
naționale de interes comun.

R. P. BULGARIA

Vizita ministrului industriei
chimice al

SOFIA 29 — Corespondentul Ager
pres Gheorghe leva transmite : Mi
nistrul industriei chimice al Republi
cii Socialiste România, Alexandru 
Boabă, care, la invitația ministrului 
chimiei și metalurgiei din R.P. Bul
garia, Gheorghi Pavlov, face o vizită 
la Sofia, a avut luni convorbiri cu 
colegul său bulgar privind colaborarea 
directă dintre cele două ministere.

în cursul aceleiași zile, Alexandru 
Boabă a fost primit de Pencio Ku-

LA REUNIUNEA O.S.A.

Răpirile din America Latină 
un punct mult controversa*

WASHINGTON 29 (Agerpres). — 
în încheierea dezbaterilor asupra u- 
neia dintre problemele înscrise pe 
agenda lucrărilor sesiunii ministe
riale a O.S.A. de la Washington, a- 
ceea a răpirilor de diplomați și per
sonalități politice, participanții au a- 
doptat un document în care condam
nă asemenea acțiuni. Documentul a- 
firmă că aceste acte sînt „delicte de drept comun, a -căror gravitate le 
transformă în crime împotriva uma
nității". Se recomandă ca un comitet 
juridic interamerican să studieze căi
le prin care „Societatea să facă fată 
actelor de terorism", iar țările al că
ror cod penal nu prevede pedepse 
pentru astfel de acțiuni să adopte 
măsurile corespunzătoare.

înscrisă în ultimul moment pe or
dinea de zi a lucrărilor sesiunii, pro
blema răpirilor în țările Americii La
tine a constituit un punct mult con
troversat. Planul argentinean de 
„descurajare" a unor asemenea acte, 
sprijinit de Statele Unite, propunea 
să nu se mai acorde azil politic de- 
ținuților eliberați în schimbul amba
sadorilor. Dar adoptarea unor mă
suri la nivelul O.S.A. a fost inter
pretată de mai multe guverne latino- 
americane drept o încălcare a suve
ranității statelor membre, apreciin- 
du-se totodată că răpirile constituie 
o problemă internă, ce trebuie rezol

Numirea lui Anthony Barber, pre
ședintele partidului conservator, ca 
ministru pentru negocierile cu Piața 
comună, este simptomatică în ceea ce 
privește importanța pe care o acordă 
acestei probleme noul prim-mi- 
nistru britanic. Dar „Mister Eu
rope", cum a fost supranumit Bar
ber, a ținut să sublinieze, la prelua
rea postului său ministerial, că „va 
trebui să comparăm dezavantajele pe 

termen scurt cu avantajele pe ter
men lung ale aderării" precizînd că 
„nu vom adera plătind orice preț".

în ciuda instalării pe Downing 
Street a „celui mai european dintre 
britanici", observatorii consideră că 
intrarea Angliei în clubul celor șase 
nu va fi mai ușoară decît înainte, 
într-adevăr, guvernul conservator va 
întîmpina, în acest domeniu, aceeași 
vie opoziție, pe plan intern, ca și gu
vernul laburist. Opinia publică brita
nică este, în ansamblu, ostilă ade
rării, iar în parlament, curentul 
anticomunitar, dacă nu prevalează, 
egalează aproape tendințele proco- 
munitare.

Economiștii, partizani ai aderării, 
se străduiesc să demonstreze avanta
jele pe care le-ar putea obține An
glia, ca membră a C.E.E.. în
tr-o perspectivă mai îndepărtată, 

americane, precum și probleme in
ternaționale de interes comun.

Au participat dr. H. Kissingeț, atl- 
sllier al președintelui S.U.A., șl 
ambasadorul României în S.U.A., 
Corneliu Bogdan.

în după-amiaza aceleiași zile, Cor
neliu Mănescu a părăsit S.U.A., ple- 
cînd pe calea aerului spre țară.

★
Au participat ambasadorul Repu

blicii Socialiste România în S.U.A., 
Corneliu Bogdan, și M. J. Hillen- 
brand, asistent al secretarului de stat 
pentru probleme europene.

După întrevedere, secretarul de 
stat al S.U.A., William Rogers, a fă
cut ziariștilor o declarație în care 
a precizat că întîlnirea cu ministrul 
de externe român a fost „foarte in
teresantă" și s-a referit pe scurt 
la temele abordate.

României
badinski, vicepreședinte al Consî':;i- 
lui de Miniștri al R.P. Bulgaria, < ’
convorbire, care s-a desfășură ii 
tr-o atmosferă caldă, tovărășească, i 
asistat Ghiorghi Pavlov, precum . 
Nicolae Blejan, ambasadorul țării 
noastre la Sofia.

Programul vizitei ministrului ro
mân în Bulgaria prevede, de ase
menea, vizitarea unor unități ale in
dustriei chimice din Sofia și alte o- 
rașe.

vată de fiecare guvern în parte ț< - 
poate face obiectul unui acord im.

Opunîndu-se unei asemenea pr< 
neri, numeroși delegați, printre c 
cei ai statelor Panama, Chile, Mc; 
și alții, au subliniat că violențele d? 
America Latină au la origine nedre 
tățile sociale. Organizația Statelor jj, 
mericane, au afirmat ei, nu s-a dove
dit aiicace în lichidarea acestei stări 
de lucruri. Ea nu numai că nu a fost 
capabilă să asigure liniștea popoare
lor Americii Latine, ci, dimpotrivă, 
„a dat prioritate baionetelor și nu 
alfabetizării".

TENSIUNE IN CHII
SANTIAGO DE CI ILE 

preș). — Situația în Chi1 c 
o nouă încordare după instituire 
stării de urgență de către președin
tele Frei, într-o încercare de _ f->c< 
față valului de manifestații și vio
lențe care au afectat țara. Se reia 
tează că forțele armate și poliția si 
află în stare de alarmă. Duminică 
forțele polițienești au intervenit îm 
potriva unor manifestanți din San 
tiago de Chile, arestînd patru per 
soane.

mai ales pe planul industrie 
Populația Insulară știe însă c 
în urma aderării, prețurile un< 
articole agroalimentare de pe pia< 
engleză vor spori cu 18—26 la sut 
atrăgînd după sine o creștere a ca 
tului vieții.

Va accepta oare gospodina britan 
că să-și plătească piinea, untul 
slănina de două ori mai scump dec 
la ora actuală ? Aceasta este într< 
barea pe care și-o pun mulți ol 
servatori. Ultimele sondaje arată < 
aproape 70 la sută din cetățenii er 
glezi chestionați s-au pronunțat în 
potrivă și numai 20 la sută în f; 
voarea aderării țării lor la C.E.: 
,,A intra în Piața comună 2 Sinte 
toți pentru, afirmă englezii, cu e: 
cepția conservatorilor, laburiștilc 
liberalilor, industriașilor, sindicalișt 
lor și agricultorilor" — consemi 
plastic această realitate binecuno 
cuta revistă „PARIS MATCH".

Partidul Comunist din Marea Bi 
tanie a arătat, în repetate rînduri, 
intrarea țării în Piața comună sl 
jește intereselor marii finanțe, po 
ticii de fuzionare a monopolurilor, 
formare a giganților industriali mi 
tinaționali. Totodată, domenii vit: 
ale economiei (controlul și îndr 
marea industriei, politica privit' 
la oțel, cărbune și energie aton 
politica bancară și de transpe, 
politica agrară, de exporb-im 
etc.) vor intra sub incidența re, 
mentărilor comunitare. „Pe scurt, 
gica aderării la .Piața comună a 
in realitate să se pună capăt cor 
lului englezilor asupra viitorului 
gliei" — conchidea ziarul „MOR’ 
STAR".

Formulei de aderare la Pia\ 
mună, care consolidează împă 
Europei în blocuri economice în 
menținînd bariere artificiale în 
schimbului de valori dintre state 
țele progresiste din Marea Brii 
îi opun alternativa unui comerț ec 
tabil, reciproc avantajos cu toate 
rile. Este o poziție care întruni 
consensul larg a! acelora care nu 
resc perpetuarea divizării artific 
a Europei, ci instaurarea unei 1: 
cooperări general-europene în doi 
niul economiei, tehnologiei, știii 
ca premise ale apropierii și înțelt 
rii între popoarele Europei, a i 
tinderii și securității pe conțin, 
nostru.

Viorel POPES
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