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CE V-AȚI PROPUS PENTRU 
ÎNDEPLINIREA Șl DEPĂȘIREA 
PLANULUI IN ACEST SEMESTRU?
• Suplimentarea angajamentului la producția 
marfă • Recuperarea restanțelor • 0 acțiune fermă 

pentru creșterea productivității muncii

AZI NE RĂSPUNDE: Ministerul Construcțiilor de Mașini

Am încheiat cu succese remarcabile, in toate domeniile de activitate, pri
mul semestru din 1971. și ne aflăm in plină desfășurare de forțe pentru 
realizarea planului și a angajamentelor pe întreg acest prim an al noului 
cincinal. Socotind aceasta perioadă un bun prilej de bilanț, zilele trecute 
colegiile tuturor ministerelor și comitetele de partid din ministere au analizai 
in ședințe comune, cu un înalt spirit de răspundere, in lumina recentei ședințe 
a Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. și a Consiliului de Miniștri, activitatea 

. generală desfășurată in primul semestru, stabilind, totodată, măsurile cc 
trebuie luate in vederea indeplinlrii și depășirii sarcinilor prevăzute pen
tru cel dc-al doilea semestru, precum și pregătirea condițiilor pentru în
făptuirea planului pe 1972. O atenție deosebită s-a acordat dezbaterii sar
cinilor izvorite din propunerile tovarășului Nicolae Ceaușescu și adoptate 
In unanimitate de către Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. și din expu
nerea secretarului general al partidului la Consfătuirea de lucru a activu
lui de partid din domeniul ideologiei și al activității politice și cultural- 
educative privind îmbunătățirea activității politlco-ideologice și de educare 
marxist-Icninistă. transpunerii acestora in sfera producției materiale in vede
rea perfecționării activității din întreprinderi, stimulării rolului oamenilor 
muncii în îndeplinirea sarcinilor de plan.

în legătură cu problemele discutate, cu rcalitățile-pozitive și negative 
— existente la ora actuală in perimetrul activității productive și cu măsu
rile preconizate de ministere, redacția ziarului nostru a făcut investigații in 
riteva ramuri industriale. Ne oprim astăzi asupra industriei constructoare 
de mașini.

Iată cîteva date care sint In mâ- 
■ura să definească din capul locului 
poziția de pivot In industrie și in 
economia națională 3 construcțiilor 
de mașini. Această ramură realizea
ză. în prezent, mai bine de 25 la 
sută din producția industrială a ță
rii. acoperind aproape 70 la sută din 
nevoile de înzestrare tehnică a ra
murilor economiei naționale ; ritmul 
anual de creștere a producției in 
actualul cincinal este de circa 16 la 
sută, iar subramurile de bază, si
tuate în avangarda progresului teh
nic — electronica, electrotehnica, me
canica fină — cunosc ritmuri de creș
tere de-a dreptul spectaculoase; mai 
mult de un sfert din producția ra
murii este destinată exportului, pro
dusele construcțiilor de mașini ro
mânești bucurindu-se astăzi de un 
renume binemeritat în zeci de țări.

Sint cifre care definesc, totodată, 
atenția deosebită pe care o acordă 
partidul nostru dezvoltării produc
ției proprii de mașini și utilaje, in
troducerii In toate sectoarele de ac
tivitate a tehnicii și tehnologiilor 
modeme. Manifestînd o înaltă matu
ritate politică, o ridicată conștiință 
socialistă, oamenii muncii din fabri
cile și uzinele constructoare de ma
șini au dovedit prin fapte — și în 
primul semestru din acest an — că 
nu precupețesc nici un efort pentru 
înfăptuirea sarcinilor de plan. Care 
sint aceste fapte ? — l-am întrebat, 
la începutul discuției noastre, pe tov. 
MIH.AI MARTINESCU, adjunct al 
ministrului industriei construcțiilor 
de mașini.

— Practic, planul a fost nu numai 
îndeplinit ci și depășit la toți indi
catorii, — 101.9 la sută la producția 
globală, 103 la sută la producția 
marfă — realizindu-se în întregime 
angajamentul anual asumat. Primul 
semestru a fost deosebit de fructuos 
și sub aspectul înnoirii producției, 
constructorii de mașini asimilind și 
modemizind, numai în această pe
rioadă, circa 350 de produse. în sCr- 
șit. dar nu în ultimul rînd. mal 
amintesc că, așa cum rezultă din da
tele preliminare, a fost deoarit pla
nul de beneficii cu 207 milioane de 
lei.

Sînt rezultate 
reală satisfacție 
înaltă apreciere 
de colegiu. Ele constituie dovezi vii 
și convingătoare ale seriozității și 
răspunderii cu care s-a muncit in 
majoritatea întreprinderilor, ale ho- 
tăririi muncitorilor, inginerilor, teh
nicienilor. economiștilor și specialiști
lor din construcțiile de mașini de a 
înfăptui neabătut, alături de între
gul popor, programul partidului. Cu 
toate că este imposibil să epuizez 
lista colectivelor de Întreprinderi 
caro au obținut rezultate deosebite, 
mă opresc, totuși, asupra citorva : 
Uzina de autocamioane din Brașov, 
uzina „Semănătoarea*4 și uzina „23 
August* din București, uzina „1 Mai*4 
dm PloleștL

— Apreciind rezultatele remarca
bile de pină acum, vă rugăm să vă 
referiți și la principalele neajunsuri 
semnalate in primul semestru. 

cu 237 milioane de

care ne produc o 
și lor li s-a dat o 
in recenta ședință

Excelenței Sale
Domnului ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Vă sint foarte recunoscător pentru mesajul dumneavoastră de feli
citare, transmis cu ocazia numirii mele In funcția de prim-ministru al 
Islandei.

Fermiteți-mi să exprim, de asemenea, cele mai sincere urări de 
bine Excelenței Voastre, personal, de prosperitate poporului dum
neavoastră.

0LAFUR J0HANNESS0N

ustăzi asupra industriei constructoare

— Conducerea partidului nostru a 
subliniat, nu o dată, că din activi
tatea desfășurată intr-o perioadă 
trebuie să se desprindă, în spiritul 
înaltei exigențe, nu numai ceea ce 
este pozitiv, ci și direcțiile in care 
trebuie acționat intr-un domeniu sau 
altul de activitate, astfel incit sar
cinile să fie realizate nu numai pe 
ansamblul ramurii, ci și de către fie
care întreprindere. Ce constatăm ? 
Cinci întreprinderi, printre care Uzi
na mecanică „Ceahlăul** Piatra Neamț. 
Fabrica de osii și boghiuri din Baiș (Continuare in pag. a lll-a)

— o nouă constelație a litoralului românesc Foto : S. Cristian

Funcționarul de stat
Printr-o mai bună organizare 

a muncii, prin folosirea mașini
lor la întreaga capacitate, prin 
mobilizarea cooperatorilor, care 
au muncit cu entuziasm și răs
pundere în unele județe, recol
tatul griului a fost terminat. în 
județul Olt s-au recoltat ultimele 
suprafețe de griu. Suprafețe în
tinse peste cele planificate, au 
fost insâmințate cu culturi du
ble.

De asemenea, cooperatorii, me
canizatorii, inginerii și cei
lalți lucrători de pe ogoarele ju
dețului Brăila raportează con
ducerii partidului și statului ter
minarea recoltării griului pe în
treaga suprafață. în același 
timp au fost insâmințate cu cul
turi duble toate cele 45 500 ha 
prevăzute.

Datorită folosirii din plin a 
fiecărei zile și ore bune de lu
cru, recoltarea cerealelor păioa- 
se și a mazării s-a încheiat și 
in județul Dolj pe toată supra
fața cultivată. 

— nu și-au realizat planul la pro
ducția globală ; de asemenea, coo
perarea interuzinalâ a funcționat, în 
unele situații, defectuos, s-au înre
gistrat restanțe la anumite sortimen
te și, ca urmare, contracte neono
rate. Sint neajunsuri care au fost 
analizate in amănunt, in ședința de 
colegiu, din radiografierea cauzelor 
rezultind că, practic, nu există 
tive obiective care să pericliteze 
lizarea integrală a planului.

mo- 
rea-

de-— Care sint cauzele care au 
terminat răminerile in urmă la trans
formatoare de forță de 5 kVA și 
peste, utilaje pentru industria chi
mică, prelucrarea țițeiului și stufului, 
locomotive electrice, excavatoare, au
toturisme ?

— Ele țin în principal de organi
zarea producției, calificarea forței de 
muncă și aprovizionarea tehnico-ma- 
terială. Nu mă voi referi decit la 
citeva exemple. Uzina „Electropute- 
re“ din Craiova a realizat planul la 
transformatoarele de forță numai în 
proporție de 98 la sută, datorită ca
lității necorespunzătoare a tablei si- 
licioase aduse din import. Era de da
toria conducerii uzinei și a grupului 
de uzine să pună ordine in această 
direcție 
nizorul 
rute.

și să reglementeze cu 
extern deficientele

Viorel SALAGEAN

un activist politic I
Problemele primăriei — 

problemele cetățeanului... 
Practic, între ele nu se 
poate face nici o delimita
re ; interes al cetățeanului 
înseamnă nu numai elibe
rarea actului solicitaț, ci și 
construcția școlii, a maga
zinului. sau a dispensaru
lui. Ca in orice alt dome
niu, modul de lucru, iniția
tiva. soluțiile adoptate ge 
îmbină și aici strins in ca
drul aplicării legilor, al 
respectării și finalizării 
conținutului lor. Este o ne
cesitate firească, izvorî tă 
din obligativitatea încadră
rii oricăror raporturi socia
le sau economice în litera 
și spiritul legii. Funcțio
narul de specialitate, cu a- 
tribuții fixate prin lege de 
a veghea și asigura perma
nent respectarea legalității 
socialiste, atit în activita
tea propriu-zisă. cit si în 
actele inițiate sau elabo
rate de către consiliul 
popular comunal este se
cretarul comitetului execu
tiv. Funcția face din el un 
om al legii in comună — el 
trebuie să cunoască și să a- 
plice legea in actele care 
privesc primăria și să fie in 
măsură să răspundă compe
tent oricăror solicitări ale 
cetățenilor, să-i sfătuiască, 
•ă-i ajute să-și rezolve o-

Tovarășul Nicolae Ceaușescu
a primit

pe ambasadorul U.R.S.S
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se

cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Consiliu
lui de Stat, a primit, luni 26 iulie 
a.c., pe V. I. Drozdenko, ambasador

Sosirea delegațiilor 
la cea de-a XXV-a
sesiune a C. A. E. R.

Luni au sosit, în Capitală, de
legațiile guvernamentale din tarile 
membre ale C.A.E.R. care vor par
ticipa la cea de-a XXV-a Sesiune 
a Consiliului de Ajutor Economic 
Reciproc.

Delegația Republicii Populare 
Bulgaria este condusă de Stanko 
Todorov, președintele Consiliului 
de Miniștri ; delegația Republicii 
Socialiste Cehoslovace — de Lubo- 
mir Strougal, președintele guver
nului federal ; delegația Republi
cii Democrate Germane — de Willi 
Stoph, președintele Consiliului de 
Miniștri ; delegația Republicii 
Populare Mongole — de Sonomin 
Luvsan, președintele ad-interim al 
Consiliului de Miniștri ; delegația 
Republicii Populare Polone — de 
Piotr Jaroszewicz, președintele 
Consiliului de Miniștri : delegația 
Republicii Populare Ungare — de 
Jeno Fock, președintele Guvernu
lui Revoluționar Muncitoresc-Ță- 
rănesc Ungar; delegația Uniunii 
Republicilor Sovietice Socialiste — 
de Alexei Nikolaevici Kosîghin, 
președintele Consiliului de Miniș
tri.

A sosit, de asemenea, delegația 
guvernamentală a Republicii So
cialiste Federative Iugoslavia, con-

perativ interesele, fără de
plasări în alte localități, 
fără alergătură inutilă. Po
ziția sa de funcționar per
manent in cadrul adminis
trației locale îl obligă să 
cunoască în profunzime 
viața satului, realizările și 
mai ales, ceea ce ar trebui 
întreprins în viitor. Mai 
mult, ca activist de stat, 
secretarul comitetului exe-

politicii partidului în secto
rul respectiv. Secretarul 
Comitetului executiv al 
Consiliului popular comu
nal deține așadar, la nive
lul comunei, o importantă 
răspundere politică. El este 
dator să-și desăvârșească 
pregătirea nu numai in 
specialitatea sa, ci și în do
meniul ideologiei. Fiindcă, 
în îndeplinirea funcției sale,

însemnări privind munca secretary
LUI COMITETULUI EXECUTIV AL CONSILIU

LUI POPULAR COMUNAL

cutlv nu se poate limita la 
a fi doar un bun funcțio
nar ; așa cum s-a subliniat 
și In recenta expune
re a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, la consfătuirea 
de lucru a activului de 
partid din domeniul ideolo
giei, cei care sint puși să 
conducă un sector de acti
vitate — indiferent la ce 
nivel — sint promovați ca 
oameni politici și trebuie 
să pună pe primul plan 
lupt» pentru Înfăptuirea

secretarul primăriei trebuie 
să acționeze nemijlocit, 
de pe poziția militantului 
comunist, in combaterea u- 
nor deprinderi vechi, a unei 
mentalități depășite, să 
lupte in permanență pentru 
ridicarea conștiinței cetățe
nești, cultivarea respectului 
față de lege. în activitatea 
complexă a primăriei, de la 
acțiunea de sistematizare a 
satului și pină la solicită
rile cetățenilor, funcția și 
prin ea răspunderea cu

IN ZIARUL DE AZI:

• AGITAȚIA POLITICĂ 
DE MASA - INSTRU
MENT ACTIV AL ORGA
NIZAȚIILOR DE PARTID 
PENTRU MOBILIZAREA 
Șl EDUCAREA COMUNIS
TĂ A OAMENILOR MUN
CII • IN TOATĂ ȚARA 
SiNT CONDIȚII PRIELNI
CE SĂ SE INSĂMÎNȚEZE 
CULTURI DUBLE PE SU
PRAFEȚE CIT MAI MARI

al 
la

extraordinar și plenipotențiar 
Uniunii Sovietice la București, 
cererea acestuia.

Convorbirea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă tovărășească.

dusă de Aleksandar Grlicikov, 
vicepreședinte al Vecei Executive 
Federale, invitată la sesiune în 
baza Convenției încheiate între 
C.A.E.R. și guvernul acestei țări 
privind participarea R.S.F. Iugo
slavia la lucrările organelor Con
siliului.

Delegațiile sînt însoțite de con
silieri și experți.

Pe aeroportul Otopeni, oaspeții 
au fost salutați de președintele 
Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer, conducătorul 
delegației guvernamentale a Româ
niei la cea de-a XXV-a Sesiune a 
C.A.E.R., Gheorghe Rădulescu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, reprezentantul perma
nent al țării noastre în C.A.E.R., 
Maxim Berghianu, președintele 
Comitetului de Stat al Planificării, 
ceilalți membri ai delegației gu
vernamentale române la actuala 
sesiune C.A.E.R., miniștri și alte 
persoane oficiale.

Au fost de față N. V. Fadeev, se
cretarul Consiliului de Ajutor Eco
nomic Reciproc, precum și amba
sadorii țărilor respective la Bucu- 

(Agerpres)

DEZARMAREA GENERALĂ—
obiectiv primordial 

al luptei popoarelor

care este învestit, deschide 
secretarului largi posibili
tăți de intervenție pentru a 
expune, a face mai bine 
înțeleasă politica partidu
lui, legile țării.

...Puchenii Mari, județul 
Prahova. Una din comune
le înșiruite de-a lungul șo
selei București — Ploiești ; 
peste 10 000 de locuitori, un 
spital, trei dispensare, șase 
școli, două cămine cultura
le, trei cooperative agricole 
ele. — prin urmare o co
mună puternică, cu o in
tensă viată economică și 
socială. La primărie se 
concentrează, cum e și fi
resc, firele tuturor activi
tăților din cuprinsul comu
nei : zilnic, secretarul tre
buie să răspundă solicitări
lor cetățenilor privind eli
berări de acte, adeverințe, 
operații notariale, de stare 
civilă. Cum reușește el să 
se achite de toate aceste 
sarcini ? Ce greutăți în- 
timpină ?

— Aplicarea corectă ^a 
normelor legale, și în pri
mul rind. cunoașterea lor. 
sint obligațiile noastre de 
căpetenie — ne-a oferit un 
prim răspuns secretarul

Dinu POPESCU

(Continuare in pag. a Il-a)

In lumina programului de acțiune

ideologico-educativă

înaltele răspunderi 
ale științei dreptului 

in formarea și dezvoltarea 
conștiinței juridice socialiste
Amplul program elaborat de tova

rășul Nicolae Ceaușescu și adoptat 
de conducerea partidului pentru ri
dicarea nivelului activității ideologi
ce, politice șl cultural-educative, ex
punerea secretarului general la cons
fătuirea cu activul de partid din a- 
ceste domenii cuprind indicații și 
măsuri de extremă Importanță și 
pentru noi, cei care lucrăm in una 
sau alta din ramurile dreptului, con
stituind mai mult decit un prilej de 
reflecție, meditație, și mai ales de 
autoanaliză.

Este știut că, în anii profundelor 
prefaceri revoluționare care au avut 
loc in România, s-au făcut pași în
semnați și în direcția schimbării con
ținutului științelor juridice, înregis- 
trindu-se rezultate remarcabile in în
țelegerea materialistă a determinări
lor nu numai in sens formativ, ci și 
intr-un altul, mai larg, corectiv ale 
conduitei juridice, in general ale 
comportamentului uman. S-au deli
mitat cu mai multă claritate dome
niile de cercetare, disciplinele de 
studiu in invățămînt, s-au găsit me
tode mai adecvate de explicare și cu
noaștere, de însușire a textelor noi
lor reglementări, care în efervescen
ța dezvoltării moderne a societății 
noastre, in condițiile amplificării pro
ceselor economice, dezvoltării multi
laterale a socialismului — cunosc 
modificări, perfecționări, noi dimen
siuni nu numai in sens cantitativ, ci 
mai cu seamă in cel calitativ.

Toate progresele înregistrate au 
fost insă satisfăcătoare și pe plan e- 
ducativ ? își valorifică oare știința 
juridică toate resursele educative, 
mai ales în sensul incetățenirii in re
lațiile cotidiene a acelor înalte exi
gențe cărora cea mai înaintată clasă 
a societății noastre — clasa munci - 
toare — le dă expresie în normele de 
drept adoptate ? Noi credem că ru 
pe deplin. Pe lingă ceea ce s-a reali
zat, mai sînt multe de făcut pentru 
ca fiecare membru al societății noas
tre să se comporte liber consimțit in 
conformitate cu prescripțiile legii. 
Desigur, ar fi greșit să se susțină că 
manifestările de conduită reproba
bilă ale unor oameni — parazitismul, 
tendința de căpătuială, vagabon
dajul, atitudinea greșită față de 
muncă, față de familie și societate, 
încălcarea unor elementare norme 
de conviețuire ele — se datorează 
numai nevalorificării resurselor e- 
ducative ale dreptului. Nici prezen
ța fenomenului infracțional in
tr-un domeniu sau altul nu se poate 
pune numai pe seama unor lipsuri 
in educația juridică, in forma
rea și dezvoltarea conștiinței juri
dice a maselor, a tinerei generații. 
Cauzalitatea unor asemenea fenome
ne este complexă, iar tendințele sim
plificatoare sint extrem de dăună
toare. între aceste cauze, însă, un loc 

i important revine și scăderilor ce per
sistă în conținutul educativ al unor 
sau altor ramuri ale științei dreptu
lui. Așa de pildă, minusurile din do
meniul prevenției sociale generale și

Stăvilirea cursei înarmărilor, în
făptuirea dezarmării constituie unul 
din obiectivele cardinale ale vieții 
internaționale, care concentrează, ca 
intr-un focar, soluționarea unor pro
bleme esențiale, de importanța ma
joră pentru dezvoltarea societății, 
pentru înseși destinele umanității.

Intr-adevăr, de realizarea unor 
progrese substanțiale in rezolva
rea problemei dezarmării defrinde 
în cel mai înalt grad satisfacerea 
dezideratului suprem al popoarelor 
— asigurarea unei păci trainice, 
crearea condițiilor ca toate națiu
nile să-și poată consacra, in deplină 
securitate, munca și capacitățile 
creatoare cauzei progresului lor ma
terial și spiritual.

Pericolele imense ce planează a- 
supra omenirii formează un îndrep
tățit motiv de îngrijorare pe cele 
mai diverse meridiane. In anuarul 
publicat nu de mult de Institutul in
ternațional de cercetări pentru pace 
de la Stockholm se arată că : „Sto
cul total de arme nucleare numă
ră in prezent, zeci de mii de 
arme, cu o forță de distrugere echi
valentă cu 15 tone T-N.T. (dinamită) 
de fiecare persoană de pe glob". Alte 
calcule arătau, incă mai de mult, că 
stocurile existente sint atit de mari 
incit s-ar putea lansa zilnic, in vii
torii 110 de ani. cite o armă nu
cleară, fiecare avind o forță de dis
trugere mai mare decit tot explozi
bilul folosit in cel de-al doilea răz
boi mondial ! Și de-atunci problema 
a devenit și mai acută, fiindcă spi
rala înarmărilor urcă neîncetat. Pen
tru oricine devine limpede că o con
flagrație mondială, cu folosirea unor 
asemenea arme, ar duce la distru
gerea unor țări și popoare, belige
rante și nebeligerante, la transfor
marea in ruine și cenușă a nume
roase centre ale producției și cultu
rii, la exterminarea a sute de mii 
de oameni, ar crea primejdii din 
cele mai grave pentru specia umană.

Nu este vorba insă numai de ma
rile riscuri pe care le implică 
un război termonuclear ; chiar in 
condițiile actuale, accelerarea con
tinuă a cursei înarmărilor are 
efecte din cele mai nefaste asupra 
desfășurării vieții politice internațio

speciale, neajunsurile în munca de 
explicitare, dincolo de conținutul teh
nic, a reglementărilor penale, a me
nirii lor sociale, a implicațiilor civi
ce, a consecințelor umane nu numai 
fizice ci chiar și a celor psihice, a 
traumatismelor pe care le generează, 
ocupă un loc ce nu poate fi in nici 
un caz neglijat in aria factorilor ce 
concură la menținerea fenomenelor 
infracționale. în același timp, nu 
s-ar putea aprecia că la menținerea 
încălcărilor disciplinare in indeplini- 
rea sarcinilor profesionale, de ser
viciu. a atitudinii necorecte a unor 
părinți față de copii, a unor soți iu 
relațiile dintre ei sau chiar a unor 
copii in realizarea unor îndatoriri 
față de părinții lor, aflați in stare 
de nevoie etc. nu concură șl la insu
ficienta popularizare a normelor res
pective. Și nu cred că am putea 
trece cu vederea răspunderea dască
lilor școlii juridice socialiste roma
nești. Fără îndoială, au valoare ex
cepțională munca instructivă, cu
noașterea mecanismului dreptului, 
tehnica specifică realizării sale in 
domeniul penal, civil etc însâ nu 
credem că poate rezista teza pe care 
unii încearcă să o susțină cu pri
vire la locul subordonat sau adiacent 
al procesului educativ. Școala noastră 
juridică arc datoria să contribuie la 
formarea unui jurist cetățean, a unui 
om pe deplin conștient de marile 
sale răspunderi civice, in măsură a 
acționa nu numai atunci cînd con
stată încălcarea unui text de lege, 
ci, mai ales, pentru a-și pune în
treaga pricepere și capacitate in sluj
ba creării unul climat de legalitate, 
propice unor raporturi de siguranță 
și încredere intre toți membrii co
lectivității noastre socialiste.

A persistat și — din păcate — mai 
persistă la noi ideea că de problemele 
cu caracter ideologic, de implicațiile 
social-politice ale dreptului ar trebui 
să se ocupe numai anumite discipline 
și. implicit, cadrele didactice ce le 
pred.au : teoria generală a statului și 
dreptului, istoria doctrinelor politice, 
istoria statului și dreptul român, 
dreptul constituțional, restul fiind 
discipline cu caracter mai ..de specia
litate", ceea ce n-ar obliga la sur
prinderea și dezvăluirea suportului 
social, politic, pentru a nu „repeta-* 
conținutul altor discipline. De aici șl 
susținerea că unele discipline ar fi 
pur juridice și altele dimpotrivă s-ar 
situa undeva la periferia dreptului, 
avind mai ales un caracter politic. 
Este greu de acceptat o asemenea 
idee, știut fiind faptul că toate ra
murile dreptului vizează — prin o- 
biectul lor — o anumită sferă de re
lații sociale, însăși acțiunea de re
glementare, chiar și in domeniu!

Prof. univ. dr. 
Dumitru I. MAZILU 
membru corespondent 
al Academiei de Științe 
Sociale și Politice

(Continuare în pag. 3 IV-a) 

nale, constituind un factor permanent 
de sporire a încordării, de alimentare 
a neîncrederii, de inveninare a rela
țiilor dintre state. Este știut că 
tocmai înarmările, îndeosebi ar
mele nucleare, sint folosite de cercu
rile imperialiste ca instrument al po
liticii lor de forță și amenințare cu 
forța, de dictat, șantaj și intimidare, 
împotriva libertății, independenței și 
suveranității popoarelor. împinzirea 
continentelor cu baze militare, cu tru
pe și diferite mijloace militare 
dislocate la mii de kilometri de 
frontierele naționale (din numă
rul total de peste 3 000 de 
baze, S.U.A. dețin circa 2 000 
de baze pe teritorii străine) repre
zintă factori de lezare a suverani
tății naționale a țărilor pe teritoriul 
cărora se găsesc, de ingerință, adesea 
in forme din cele mai brutale, in tre
burile interne ale acestora.

în același timp, unul din aspecte!» 
cele mai cinice ale cursei înarmări
lor constă in aceea că popoarele 
sint nevoite să plătească, din truda 
lor, prin producerea unor asemenea 
mijloace de distrugere, un tribut din 
cale afară de greu, in resurse ma
teriale și intelectuale, mijloace finan
ciare și de muncă, capacități tehnico- 
științifice sustrase din sfera activită
ților constructive. Pe plan mondial, 
cheltuielile militare depășesc, in pre
zent, fabuloasa sumă de peste 200 de 
miliarde de dolari anual, ceea ce re
prezintă venitul național anual al 
tuturor țărilor in curs de dezvoltare, 
in care trăiesc 1,8 miliarde de oa
meni. Statistici ale UNESCO arată 
că sumele cheltuite pentru înarmări 
depășesc cu 40 la sută cheltuielile 
mondiale pentru învățămînt. Cu atit 
mai absurdă, mai monstruoasă a- 
pare alocarea unor sume colosala 
îndreptate in direcții sterile, împo
triva omului însuși, cu cît, așa cum 
se știe, zone întinse ale planetei, con
tinente întregi continuă să fie bin- 
tuite de flagelurile foametei, bolilor. 
Inculturii. Se înțelege cit de mult 
s-ar putea realiza, dacă sumele chel-

Ion FÎNTÎNARU

(Continuare in pag. aV-a)
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iDIVERS
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I Examenul 
| adevăratei 
| maturități
| Terminindu-fi programul de • 
I practică ia Grupul industrial de I 
' din Rm. l'ilcea, un grup I
Ide studenți de la Facultatea de • 

cji'mte de la Universitatea | 
,.Babeț-Bolyai’' din Cluj se pre- I

• gătea de plecare. Deodată s-a a- I 
I nunfat că la o instalație impar- ■ 
I tcui »-.a produs o avarie care I 
. a dus la întreruperea fluxului | 
I tehnologic. Aflind despre aceas-
I ta. studenții Viorel Nicoară, Ti- I 
" benu Kovars. MirCCA Fărcăja- I 
| nu. Teodor Crișan. Virgil Cră- ’ 
I ciunaș, precum ?i cele două I 
I colege ale lor — Monica I 
ISenek șl Florentina Martina?, au | 

hotărit să-și amine plecarea și 
s-au prezentat la fața locului 
pentru a vedea ce s-a intimplat

1st cum pot fi de ajutor, 
întregul personal care lucra la 
respectiva instalație incepuse

Ide: a bătălia pentru readucerea 
e: in circuitul producției. Știind ■ 
cd i'olumul lucrării necesită forțe I 
mult mai mari, studenții clujeni I

I s-au aldturat imediat echipelor
I de intervenție. După ore in fir de I 
■ munca încordată, avaria a fost I 
i ."lăturară, iar instalația repusă I 
I funcțiune intr-un timp
I record. Alături de muncitori, stu- 
. denții au trecut cu brio cea mai 
I concludentă probă practică : o 
| probă de maturitate civică.

I Incendiu 
| la spital

ITntr-una din zilele trecute, bol
nav-, : și personalul medical de la 
spitalul de adulți nr. 1 din Iași

1 începuseră să se pregătească in 
pripă pentru evacuarea clădirii. 
Dintr-o aripă a acesteia incepu-

Iseră să se ridice nori grei de 
fum. Au sosit de urgentă la fața 
locului pompierii militari. în 
urma intervenției lor. incendiul

Ia fost lichidat. Cum și de unde 
izbucnise focul ? în sala de ope
rații, aflată in reparație, se e-

Ifecrua o lucrare de sudură ; 
citeva seîntei au căzut prin golu
rile făcute In planșeu în salo
nul de dedesubt, transformat

I pentru moment în magazie. Și, 
cum aici se aflau nu mai puțin * 
de 44 de saltele din spumă la- I

Itex. precum și alte materiale u- | 
șor inflamabile, e lesne de înțe
les ce a urmat. Pagubele — cu I

I coate că intervenția a fost I 
promptă — sint Importante. •

I
| Arestat
| pentru 

contrabandă |
I Sosit în portul Tumu Severin, I

I remorcherul „Tecuci? a fost su- | 
pus unui control efectuat de or
ganele miliției transporturi fi I 

căpitănia portului. Spre surpriza I 
celor ce au efectuat această ope- » 

rațiune, intr-unui din pereții ca
binei căpitanului de vas. Gheor-

Ighe Birișteică, a fost descoperit 
un adevărat bazar. Erau acolo 41 
de carpete plusate. 53 de baticuri: 

cu fir lamă, aparate de radio, 
lame de ras, pixuri și multe alte 
obiecte. Valoarea lor depășește I 
fuma de 55 000 lei. Arestat pen- I 
tru contrabandă, excăpitanul de I 

vas a fost deferit justiției. i

| Regula 
| de trei...
| chioșcuri

IAcum trei ani. la Centrul de 
legume și fructe din Șimleul Sil- 
vaniei (Sălaj), au sosit trei 
chioșcuri de metal. Trebuiau

I montate și integrate în rețeaua 
de desfacere a produselor. In 
acest scop, s-a trecut, imediat și

I cu temei, la treabă. Rezultatul : 
In anul 1969 — s-a reușit să se

| monteze un chioșc ; In 1970 — a 
fost gata altul ; acum citeva

I zile, in comuna Mâieriște. In 
sfîrșit, s-a terminat montarea ce-

I lui de-al treilea. Problema care 
Ise pune este ce s-ar fi intimplat 

insă dacă, in anul 1969 (sau poa
te chair in acest an), ar fi sosit

I 80 de chioșcuri ? După regula de 
J trei... chioșcuri, montarea lor ar 
I trebui să dea serios de lucru și 
1 generațiilor viitoare 1

I Alooo!
I Tipografia 
! din Reșița ?

Cu aproape două luni in urmâ,
| la Reșița s-a dat în folosință o 

nouă și modernă tipografie, care
| dispune de tot ceea ce ii este ne-
1 cesar. îi lipsește doar... telefonul. 

Pentru că, atit constructorul, cit 
și beneficiarul, au omis din do
tare cel mai rapid și mai răspjn- 
dit mijloc de comunicație. De ce? 
Se Întreabă toți cei care lucrează 
in tipografie. Aceeași întrebare 
o punem și noi directorului în
treprinderii poligrafice „Bana
tul" din Timișoara și așteptăm 
răspunsul. Noi — in scris, iar 
lucrătorii din tipografie... tele
fonic !

Rubrică redoctotâ de :
Dumitru T1RCOB 
Gheorghe DAVID 

cu sprijinul corespondenților | 
^Scînfeir"

AGITAȚIA POLITICA
DE MASA

instrument activ al organizațiilor
de partid pentru mobilizarea

și educarea comunistă 
a oamenilor muncii

activizate formele muncii politice de masă : activi-„Vor fi extinse și
lalea agitatorilor, a gazetelor satirice, a brigăzilor artistice de agitație, a 
diferitelor lornie de agitație vizuală la locurile de muncă, atit in vederea 
popularizării și generalizării experienței pozitive, a realizărilor și atitu
dinilor înaintate, cit și pentru combaterea activă a stărilor de lucruri 
negative".

(Din propunerile de măsuri prezentate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu pentru îmbunătățirea activității politlco- 
ldeologlce, de educare marxist-leninistă a membrilor de 
partid, a tuturor oamenilor muncii).

Programul de perfecționare a În
tregii activități politico-ideologice și 
cultural-educative elaborat de tova
rășul Nicolae Ceaușescu — exprimind 
incă o dată capacitatea secretarului 
general al partidului de a prospecta 
sensul evoluției societății noastre sub 
toate laturile și componentele ei — 
captează interesul comuniștilor, al 
tuturor oamenilor muncii.

...La citeva zile după ce întreaga 
țară a luat cunoștință de magistralul 
program elaborat, de secretarul ge
neral al partidului ne-am aflat in 
două dintre unitățile reprezentative 
ale industriei județului Olt : Uzina 
de aluminiu din Slatina și Fabrica 
de osii și boghiuri din Balș.

Pentru a ne forma mai întii o 
imagine globală asupra muncii po
litico-educative de masă de aci, 
ne-am adresat celor mai autorizați 
factori din comitetele locale de partid 
— Slatina și Balș — tovarășilor care 
răspund direct de resortul muncii de 
propagandă, Marin Stanca — la Sla
tina. și Marin Roșu — la Balș. Lucru 
curios : la aceleași întrebări, gindu- 
rile interlocutorilor s-au sincronizat 
parcă, iar răspunsurile au semănat 
ca două picături de apă.

„Ce ne puteți spune despre activi
zarea formelor muncii politice de 
masă ?“. „La instruiri s-a prelucrat 
pe larg această latură a muncii de 
partid. La rindul lor, sintem con
vinși, secretarii organizațiilor de 
partid au trecut să acțibneze concret 
In această privință". „Dar, practic, in 
aceste zile, cum se acționează ?". „Cel 
mai bine cunosc acest lucru secretarii 
comitetelor de partid din întreprin
deri. Se acționează așa cum s-au 
dat indicații". „Ați verificat cum se 
aplică indicațiile ?“. „Nu. Practic nu 
cunoaștem, n-am verificat".

— Sinteți totuși mulțumiți de felul 
cum se prezintă lucrurile in această 
privință ? i-am întrebat, în cele din 
urmă, pe cei doi interlocutori. Răs
punsul amindurora a fost afirmativ : 
sint mulțumiți.

In condițiile exigențelor puse de 
recentele documente elaborate de 
secretarul general al partidului, a in
dicațiilor date pentru extinderea și 
activizarea formelor muncii politice 
de masă, asemenea aprecieri se ce
reau probate „pe viu", în unitățile 
amintite. In acest fel, aveam să ne 
edificăm și asupra unui alt aspect al 
problemei : cit de exact cunosc unii 
activiști ai comitetelor orășenești de 
partid din Slatina și Balș modul in 
care se desfășoară, in aceste zile, a- 
gitația politică in întreprinderi, cum 
simt ei pulsul acestei activități ?

...Să trecem acum, din birourile to
varășilor. pe teren, in incinta uzine
lor. SA VEDEM MAI INTII CE NE 
„SPUNE" AGITAȚIA VIZUALA ? 
Străbatem una din imensele hale ale 
secției de electroliză a uzinei de alu
miniu. Citeva panouri afișate la loc 
vizibil atrag atenția. Citim: „Stin
ge-mi efectul anodic imediat, alimen- 
tează-mă corect și supraveghează-mi 
funcționarea". Sau pe o altă cuvă de 
electroliză : „Extrage-mi metalul la 
timp și corect. Orice intirziere înseam
nă pierdere de aluminiu pentru econo
mia națională". Iată, stimulat, un dia
log permanent, direct al instalației cu 
omul care o deservește. 11 întrebăm 
pe muncitorul podist Dumitru Gudiu, 
ce-i „spun" aceste panouri ? „Parcă 
instalațiile ar fi însuflețite, iar pa
nourile — observatori permanenți. 
Cind dau cu ochii de ele imi reîm
prospătez memoria. Mi se espune» ce 
trebuie să fac, cum trebuie să-mi în
deplinesc mai bine datoria".

Nimic complicat. Nimic înzorzonat. 
Cu mai multă ingeniozitate și spirit 
practic, această formă a agitației vi
zuale iși vădește utilitatea, transmite 
in conștiința oamenilor impulsurile 
unui mesaj.

La intrarea în secția electroliză 
întilnim un C.T.C.-ist. Zilnic trece pe 
aici de citeva ori, iar panourile din 
incinta uzinei, cu texte dense, scrise 
cu vopsea pe tablă de metal, ii ațin 
parcă drumul. II întrebăm dacă lc-a 
citit și ce-a reținut ? Omul dă din 
colț In colț. (Textele respective se 
referă, in termeni generali, tocmai la 
lupta pentru calitatea producției). 
Cunoaște, in schimb, textele din hală 
pentru că, zice, „ele ni se adresează 
simplu, direct și ne «vorbesc» con
cret despre problemele locului de 
muncă".

De altfel, și alte asemenea consta
tări ne-au dus la concluzia că nu 
materialul din care sint confecțio
nate și pe care sint scrise aseme
nea texte, nu luciul lui și nici cu
loarea vopselei rețin ochiul și aten
ția oamenilor, ci conținutul, mesajul 
pe care-1 transmit. La atelierul me
canic al aceleiași uzine, maistrul Con
stantin Buzescu, exprimîndu-și opi
nia că „in educația oamenilor un rol 
deosebit are influența mediului în
conjurător, exemplul personal al to-

varășului de muncă, al celui de ală
turi", ține să-și argumenteze afir
mația prin... agitația vizuală din a- 
telier. ,,Respectați-vă colegii de mun
că, spre a fi respectați". „Ucenici ! 
Meseria nu se învață plimbindu-vă, 
ci lucrind conștiincios la locul de 
muncă !“ Din astfel de îndemnuri nu 
este greu să înțelegi că una dintre 
problemele centrale ale activității 
organizației de partid de aici o con
stituie educarea tinerilor in spiritul 
eticii muncitorești, câ cei ce reali
zează aici agitația vizuală fac acest 
lucru cu pasiune, cu grijă, tact, 
cu răspundere de comuniști. Con
cepută ca o 
cărora li se ___  ___ , _
firește, un puternic răsunet în con
știința destinatarilor. Acest răsunet

conversație cu cei 
adresează, ea are,

crește pe măsură ce agitația vizuală 
este completată de discuția tovără
șească, purtată de la om la om.

Sint însă locuri unde situația agi
tației vizuale nu este... roză, deși ea 
pare să fi fost destinată a pavoaza, 
a înfrumuseța secțiile, locurile de 
muncă, de a Incinta ochii vizitato
rilor și mai puțin a Îndeplini un rol 
mobilizator, agitatoric. Iată, la Fa
brica de osii și boghiuri din Balș. in 
secția de prelucrări mecanice, se gă
sește un impunător grafic destinat 
să urmărească zilnic realizările în 
producție pe schimburi și maiștri. 
Zadarnic am Încercat să aflăm de la 
muncitorii ale căror locuri de muncă 
se găseau în imediata apropiere a 
graficului, care sint „la zi" rezulta
tele întrecerii, care schimb, ce mais
tru se situează in frunte ? Ne adre
săm maistrului din schimb, aceluia 
al cărui nume este trecut pe grafic, 
tovarășul Gheorghe Hîrcă. De ne
crezut, dar la întrebarea cum se si
tuează in întrecere schimbul pe ca
re-1 conduce, care sint rezultatele 
întrecerii, nu găsește decit răspun
sul : „Sincer să fiu, nu știu".

Aflind de la secretarii comitetelor 
de partid din cele două mari unități 
de intenția de a reîmprospăta agi
tația vizuală, ne-am gindit că acest 
lucru este cu atit mai bine venit cu 
cit se va urmări nu doar revopsirea 
vechilor afișe, panouri, gazete de pe
rete, spre a fi mai aspectuoase, ci 
reîmprospătarea și adincirea conținu
tului agitației vizuale, în sensul de 
a o face efectiv un instrument de 
lucru al organizațiilor de partid, care 
să capteze interesul oamenilor, să se 
adreseze in mod convingător, argu
mentat conștiinței lor.

Ne-am referit înadins la citeva 
dintre „luminile" și „umbrele" agi
tației vizuale din cele două 
mari întreprinderi, intrucit in ele se 
reflectă însăși participarea agitato
rilor organizațiilor de partid respec
tive la vitalizarea acestei largi și 
accesibile forme ale muncii politice 
de masă. Doar agitatorul are tot 
timpul in observație diferitele for
me de agitație vizuală și trebuie să 
fie in permanență cel mai autorizat 
și mai pasionat comentator al lor.

AGITATORII — NERVUL POLITIC 
AL ORGANIZAȚIILOR DE PAKȚID 
— AU UN CIMP NELIMITAT DE 
ACȚIUNE. Cu atit mai mult acum, 
cind valoroasele teze și idei cuprin
se in programul elaborat de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, au declanșat 
un puternic ecou și un profund in
teres in rîndul oamenilor muncii, a- 
gitatorii au un program încărcat de 
muncă, trebuie să devină o prezență 
vie, activă, permanentă în mijlocul 
colectivelor în care lucrează.

Dar la uzina de aluminiu și mai 
ales la Fabrica de osii și boghiuri, 
în loc să acționeze cu inițiativă, o- 
perativ, agitatorii se urnesc anevoie 
din loc ; pentru a trece la acțiune 
așteaptă indicații, instrucțiuni expre
se. precizări (din partea cui ? A to
varășilor care sint mulțumiți ( ! ? ) 
de activitatea agitatorilor). Spunin- 
du-ne că documentele elaborate de 
secretarul general al partidului au 
fost prelucrate cu masa membrilor 
de partid, cu toți salariații, secreta
rii comitetelor de partid din cele 
două mari întreprinderi, tovarășii 
Marin Baicu și Constantin Chitez 
s-ar fi așteptat probabil ca afirma
țiile să le fie confirmate și în tes
tul întreprins împreună. Ei n-au pu
tut însă să rămînă decit dezamăgiți 
de faptul că o bună parte din sa
lariații cu care am stat de vorbă nu 
știau cine este tovarășul din orga
nizația de partid. agitatorul care 
să le fi vorbit despre semnificația și 
importanța programului privind îm
bunătățirea muncii de educație par
tinică. de ridicare a conștiinței so
cialiste.

Fără a absolutiza unele din cons
tatările făcute (la secția de anozi, 
la atelierul electric sau la electro
liză, agitatorii sint la „posturi", des
fășoară o intensă activitate do la 
om la om), totuși este greu de gă
sit o explicație faptului că tovarăși 
ea Dumitru Dincă, dispecer la ate
lierul mecanic de la Uzina de alu
miniu, despre care se spune că este 
agitator al organizației de partid 
dar el nu cunoaște acest lucru, ori 
maiștrii do la fabrica din Balș — 
Gheorghe Hîrcă, locțiitor al secreta
rului organizației de bază din secția 
dc prelucrări mecanice, Gheorghe 
Virtineanu. lector al Comitetului o- 
rășenesc de partid Balș, și alții — 
n-au putut să ne spună măcar un 
nume de muncitor cu care să fi 
discutat in ultimul timp despre ac
tivitatea pe plan extern a conduce
rii partidului și statului nostru sau 
despre evenimentele politice interne 
aflate la ordinea zilei. Și sint maiș
tri care conduc zeci do muncitori !

Fără să contestăm afirmațiile pe 
care le-au făcut mai mulți tovarăși 
că „documentele au fost prelucrate 
cu masa membrilor de partid, cu toți 
salariații". aceste prelucrări nu se 
pot limita la citirea in fugă a pre
sei. în pauze sau in continuarea unor 
ședințe — cum s-a intimplat la Fa
brica de osii și boghiuri : ele tre
buie să însemne aprofundarea docu
mentelor. înțelegerea deplină a sen
sului și exigențelor ce decurg din 
ele. căutarea modalităților practice 
pentru aplicarea in fapt a Ideilor și 
indicațiilor bogate 
prind.

Fără îndoială, la 
cluzii vor ajunge și 
tetelor orășenești de partid din Sla
tina și Balș cind vor părăsi birou
rile. vor renunța la 
muncă funcționărești 
mentele 
încearcă, 
exemplu 
militantă, 
viața, la 
printre oameni.

pe care le cu-

asemenea con- 
activiștii Comi-

metodele de 
și la senti- 

de automultumire care-i 
cind vor oferi propriul lor 
de atitudine revoluționară, 
de contact nemijlocit cu 
sursa ei, în întreprinderi,

Constantin MORARU 
EmiHan ROUĂ

(Urmare din pag. I)

RECLAMAȚII • SESIZĂRI • RĂSPUNSURI
JOCUL TERGIVERSĂRILOR

Tn cadrul acțiunilor de moderni
zare a satelor s-a hotărit ca in co
muna noastră să se construiască un 
complex comercial. Astfel, luCrftriie 
de construcție au început încă din 
luna Iunie 1970. clădirea urmind să 
fio gata, asa cum s-a stabilit ini
țial. pină la sfirșitul anului trecut. 
Dar. din cauza ritmului nesatisfăcă
tor in care s-n’ lucrat, a trebuit *-ă 
se fixeze un alt termen de dare în 
folosință : 1 mai 1971. Nici acest 
termen n-a fost respectat. In pre
zent. deși clădirea este gata. Uniu
nea județeană a cooperativelor de 
consum Prahova și întreprinderea 
de construcții nu se grăbesc să o 
pună la dispoziția cetățenilor. Mo
tivul ? Existența unor defecțiuni de 
construcție la pardoseală și aco
periș și lipsa avizului pentru ra
cordarea la rețeaua electrică comu
nală.

întrebăm, pe această cale, con
ducerea U.J.C.C. Prahova și pe 
constructor cind vor putea cumpă
rătorii să-și procure cele necesare 
de la noul magazin ?

Gheorghe CĂPRARU 
secretarul Comitetului executiv 
al Consiliului popular 
al comunei Băltești, 
județul Prahova

MAI AVEȚI
VREO NEDUMERIRE ?

în ziarul „Scinteia" nr. 8802. din 
31 mai a.c„ a apărut foiletonul 
„Vino să-ți dau o jumătate de mi
lion și poate și-o pușcă !“. care se 
referea la unele nereguli și ilegali
tăți din activitatea ocolului silvic 
Moldovița, județul Suceava. După 
publicarea acestui foileton s-au a- 
bătut, insă, asupra mea o seamă de 
șicane, amenințări și persecuții 
(mergind pină la tăierea unor zile 
din salariu, in mod nejustificat) din 
partea tovarășei inginer Maria 
Kmecz, vizată in articol. Și toate 
acestea pe motiv că, chipurile, de 
la mine ar fi aflat autorul foileto
nului datele respective si. arifel. eu 
mă fac vinovată de faptul că a 
fost criticată in ziar.

Elena MOLANCĂ, 
salariată la Ocolul silvic 
Moldovița, județul Suceava

N.R. Tn coloanele ziarului nostru, 
in nenumărate rinduri. s-a luat a- 
titudine împotriva tendințelor de 
înăbușire a criticii, a mentalității 
înapoiate a unor angajați cu func
ții de răspundere, din unele •’ 
tați, care se răfuiesc cu cei care 
semnalează lipsurile. Chiar 
semnatara scrisorii de față ar fi fost 
aceea care a furnizat autorului foi
letonului datele de care acesta a 
avut nevoie, modul cum au reacțio
nat cei criticați constitue o groso
lană încălcare a normelor de 
partid, a eticii comuniste. Așa 
stind lucrurile, organele locale au 
datoria să analizeze acest caz cu 
toată atenția și să adopte măsurile 
corespunzătoare, pe care le vom 
publica de îndată ce ne vor fi aduse 
la cunoștință.

CORESPONDENȚA 
AJUNGE DIN NOU LA TIMP

T.A.S. Ograda, clin județul Ialo
mița, semnala redacției, printr-o 

agenția P.T.T.R. 
care depinde de 

Slobozia, predă cu

scrisoare, că 
din localitate, 
oficiul din ----  . ... .
intirziere de o zi ,și chiar două zi
arele șl corespondența adresate În
treprinderii. Sesizată. Direcția ju
dețeană dc poștă și telecomunica
ții a Întreprins cercetări la fața lo
cului. care au confirmat faptele 
relatate Tn răspunsul ei se arată 
că, in prezent, situația s-a norma
lizat. Și pentru ca pe viitor să nu 
mai apară și alte perturbațil s-a 
stabilit ca, începind cu data de 5 
iulie, presa și corespondența să fie 
transportate zilnic, la I.A.S., 
cursa poștală auto.

REPARAREA...
REPARAȚIILOR

cu

Tn imobilul nostru din bulevar
dul 1 Mai, nr. 317. dc luni de zile, 
din cauza acoperișului degradat, 
apa de ploaie se infiltrează prin 
planseu. distrugind tavanul și ten- 
cuielUe apartamentelor de la ulti
mul etaj. La insistențele repetate 
ale locatarilor și ale președintelui 
comitetului de bloc. T.A.L.-Herăs- 
trău (Centrul din Calea Griviței 
nr. 222) a executat in două rinduri 
repararea acoperișului, dar tot de
geaba. Cind plouă trebuie să ur
căm în podul blocului tot felul de 
vase pentru a mai stăvili șuvoiul 
de apă care se scurge în locuințe. 
Datorită faptului că s-a făcut o 
treabă de mintuială. acum sint ne
cesare alte reparații. întrebăm și 
pe această cale conducerea T.A.L. 
Herăstrău : CIND se vor executa?

Locatarii Imobilului 
din b-dul 1 Mal 317, 
bloc 2, Sector 8, 
București

VINOVĂȚII
AU FOST SANCȚIONAȚI

cute pe tabele și au primit butelii 
de aragaz. Față de aceste abateri 
s-au stabilit următoarele măsuri : 
Spătaru Dumitru, director al în
treprinderii, care a aprobat tabele
le cu date eronate, a fost scos din 
funcție, discutat in adunarea gene
rală și mutat la altă întreprindere ; 
Iakob Adalbert, secretarul comi
tetului de partid — scos din func
ția de secretar, sancționat de adu
narea generală cu vot de blam cu 
avertisment, mutat din Întreprin
dere ; Rujoreanu Grlgore, contabil 
șef - sancționat cu vot de blam cu 
avertisment și mutat din între
prindere ; Anton Dumitru, inginer 
șef — scos din funcție și mutat la 
întreprinderea „Dîmbovița". Crăciun 
Constantin — maistru principal — 
scos din comitetul de partid, mu
tat la o unitate mal mică a acele
iași întreprinderi ; Oprescu Au
rel, șef serviciu salarizare — sanc
ționat de adunarea generală cu 
mustrare și mutat la o altă uni
tate ; Ion Vulpoi, șef secție Moară, 
scos din comitetul de partid, sanc
ționat de adunarea generală cu 
mustrare, iar pe linie administra
tivă cu retragerea a trei gradații 
de salarizare pe trei luni. Au mai 
fost discutați in adunările generale 
ale organizațiilor de bază, sanc
ționați și criticați următorii : Ilie 
Ștefan, președintele comitetului 
sindicatului, Enache Ilie, șeful ser
viciului producție, Ilie B. Ilie, se
cretarul organizației de bază Moa
ră, Bigu Florea, inspector la ser
viciul personal ș.a. Ca urmare a 
acestor măsuri, cei care au primit 
butelii, fără a avea dreptul, au fost 
obligați să le restituie. Comitetul 
de partid al sectorului a luat mă
suri pentru completarea comitetului 
de partid și a comitetului de direc
ție. E’aptele celor menționați au 
fost prelucrate in adunările 
generale ale organizațiilor de bază 
din întreprinderea de panificație 
„Spicul”. De asemenea, s-a stabilit 
să se analizeze cu grijă cererile de 
butelii ale salariaților, celor în
dreptățiți urmind să li se rezolve 
cererile în mod eșalonat, pe tri
mestre.

FARMECUL BULEVARDULUI

uni-

dacă

O sesizare privind abuzuri să- 
virșite de cadre de conducere de 
la întreprinderea de panificație 
„Spicul" a fost trimisă spre cerce
tare comitetului de partid al sec
torului 7.

Din răspunsul primit la redacție 
rezultă că organul de partid, că
ruia i s-a trimis sesizarea, a cerce
tat cu toată atenția faptele semna
late și. pe baza celor constatate, a 
luat măsuri severe de sancționare 
a vinovat i lor.

Cercetările noastre — se 
în răspuns — au stabilit că 
treprinderea de panificație 
cui" s-au dat aprobări 
cumpărarea de butelii de 
unor salariați ce nu îndeplineau 
condițiile stabilite. Astfel, o serie 
de cadre de conducere, deși locuiesc 
In blocuri cu încălzire centrală și 
cu gaze la bucătării, au fost tre-

spune 
la în- 

„Spi- 
pentru 
aragaz

Bulevardul T. Vladimirescu din 
Rm. Vilcea este una dintre princi
palele artere ale orașului. Teii și 
castanii care îl străjuiesc îi dau un 
farmec aparte. Din- păcate, pe timp 
de ploaie, tot acest farmec dispare, 
bulevardul transformindu-se in
tr-un drum impracticabil, atit pen
tru pietoni, cit și pentru autovehi
cule. Neavînd unde să se scurgă, 
apa staționează in mijlocul dru
mului, pătrunde in pivnițele case
lor, distruge rondurile cu flori, 
inundă trotuarele, producind pa
gube însemnate. Și toate acestea 
din cauza faptului că bulevardul nu 
are o canalizare corespunzătoare, 
iar edilii orașului, deși cunosc prea 
bine situația. întirzie luarea unor 
măsuri in consecință.

AI. REZEA
Rm. Vilcea

LA FABRICA „ARDELEANA" ALBA IULIA

i

Mar |

încălțăminte comodă,
rezistentă, ieftină

ALBA IULIA (corespondentul 
„Scînteii", Șt. Dinică).

Dintre ultimele noutăți de la fa
brica de încălțăminte „Ardeleana" 
din Alba Iulia consemnăm intra
rea în producție a unui model de 
pantofi bărbătești cu fețe din piele 
de bovine tip bufo și cu talpă din 
cauciuc translucid. Este un model de 
sezon, o încălțăminte comodă, prac
tică. Se produc, de asemenea, alte 7 
modele de pantofi pentru bărbați, 
cu fețe din box, talpă de bovine 
sau înlocuitori. Același model se 
fabrică și cu talpă din microporos. 
O caracteristică pentru încălțămin
tea produsă la „Ardeleana" Alba 
Iulia o constituie rezistența La 
purtat.

Pentru perioada următoare, acea
stă unitate a industriei ușoare are 
in pregătire noi sortimente. Dintre 
acestea, amintim pantofii bărbă
tești din piele de box cu imitație 
de împletituri și talpă microporos, 
executate in mai multe modele, 
ghete cu fețe din piele de bovine și 
talpă microporos. în curi.nd, va in
tra in fabricație un alt produs : 
papuci de casă pentru femei con
fecționați din pinză, cu garnitură 
din imitație de blană și talpă duro- 
flex. Acest nou produs se va fabri
ca într-o gamă variată de culori și 
în 12 modele. De altfel, in primul 
semestru al anului, unitatea a in
trodus in fabricație 23 modele de 
încălțăminte, dintre care 7 pentru 
export.

v 
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Concurs de arhitectură
Uniunea arhitecților din Re

publica Socialistă România și 
Consiliul popular al județului 
Satu-Mare organizează un con
curs public pentru sediul poli- 
tic-administrativ al județului 
Satu-Mare. Scopul concursului 
constă in găsirea celor mai ju
dicioase soluții de amplasare și 
realizare a sediului politic-admi- 
nistrativ, atit din punct de ve
dere urbanistic și arhitectural, 
cit și funcțional și constructiv.

Termenul de predare a lucrări
lor este 22 octombrie 1971. Vor 
fi acordate celor mai bune lu
crări prezentate la concurs 5 
premii in valoare de 12 000 lei 
fiecare. Documentația pentru 
concurs și alte informații supli
mentare 
Uniunea 
studii și 
piscopiei 
București).

pot fi obținute de la 
arhitecților, sectorul 
documentare (str. E- 

nr. 9. tel. 16 37 67 -

George Rizea, prins cu 
greu, intre două drumuri, 
la sediul primăriei. După 
cum vedeți, munca secre
tarului înseamnă și multă 
alergătură : ba pentru
campania agricolă, ba an
chete sociale. încasări de 
impozite, verficarea ampla
samentului construcțiilor. 
In plus, îndatoririle noastre 
specifice, de funcționari 
publici, care ne obligă la 
solicitudine față de cetă
țean...

Ne alăturăm secretarului 
și cetățenii care-1 așteptau 
iși deapănă păsurile : o au
torizație pentru construc
ție ; un aviz pentru trans
ferarea unui salariat : un 
copil o să plece la o scoa
lă profesională ; stabilirea 
unei taxe de timbru ; avi
zarea unei demolări legate 
de construcția autostrăzii : 
unui locuitor este nevoie să 
1 se explice că zidul casei 
trebuie ridicat la cel puțin 
20 m de axul străzii... Așa 
cum prevede legea ! Fiind
că in orinduirea noastră ni
mic nu se poate face în 
afara leeii și in aplicarea 
ei nu este permisă nici o 
aproximație. Pentru d- 
ceasta, el insuși trebuie s-o 
cunoască, să fie la curent 
cu toato înnoirile legislati
ve aplicabile in acest do
meniu.

...Am vizitat mai multe 
primării din județele Pra
hova și Neamț. Alături de 
primar am putut vedea că 
poziția secretarului comite
tului executiv e poziție- 
cheie în activitatea com
plexă a primăriei : la Bol
dești. Bălțătești, Pipirig, de 
la problemele edilitare și 
pină la soluționarea cereri
lor cetățenilor, secretarul 
este omniprezent. Fără for
malități inutile, fără tergi
versări. locuitorii comune
lor pretind să găsească — 
și adeseori găsesc — la con
siliul popular o îndrumare 
competentă, o rezolvare, de 
cele mai multe ori. pe loc. 
a intereselor lor. In privin-

ța informării juridice a se
cretarilor, prima condiție 
este îndeplinită : colecții 
de acte normative, buletine 
oficiale și cele două inde
xuri editate de CiS.E.A.L., 
le asigură accesul operativ 
la prevederile legale, le 
pun la dispoziție textul le
gii. Mai departe, interpre
tarea corectă a unor pre
vederi cuprinse in actele 
normative sau clarificarea 
unor aspecte specifice ad
ministrației locale. con
strucții. sistematizare, sint 
rezolvate într-o bună mă
sură prin publicația „Pro
bleme ale consiliilor popu
lare, ale economiei și ad
ministrației locale". Am 
reținut în aceste județe con-

plicare a legilor, începută la 
nivelul Comitetului de Stat 
pentru Economia și Admi
nistrația Locală și continua
tă de consiliile populare ju
dețene. „Acest mecanism 
trebuie să funcționeze ca un 
ceasornic, e de părere tova
rășul Petre Risipeanu, se
cretarul Comitetului exe
cutiv al Consiliului popu
lar al județului Neamț. Co
dificarea și sistematizarea 
pe materii, comentarea mai 
promptă a unor prevederi 
din legislație ar ușura în 
mare măsură munca secre
tarului de la comună, scu- 
tindu-1 de telefoane și in
tervenții în căutarea unei 
soluții. Ar avea de cîștigat, 
în primul rind, cetățeanul".

tățeanului, nevoit să facă 
mai multe drumuri pină-1 
găsește în primărie pe se
cretar. Iată de ce se im
pune o reconsiderare a 
funcției de secretar, pen
tru realizarea deplină a în
vestiturii sale de funcționar 
public, de funcționar de 
specialitate, ale cărui atri
buții de executant admi
nistrativ și în același timp 
îndrumător al cetățenilor, 
ar trebui mai bine preci
zate și sprijinite, în acest 
sens, pe făgașul perfecțio
nării continue".

Constatările prilejuite de 
ancheta noastră au relevat 
că menirea secretarului pri
măriei este nu numai apli
carea legii, ci și promova-

Fimcțioimd de stat
tinuarea unei inițiative mal 
vechi, prin reeditarea unui 
„Ghid al cetățeanului", bro
șură utilă nu numai secre
tarilor. ci și cetățenilor, 
prezentind sintetic proble
mele pe care primăria este 
obligată să le rezolve.

Discuțiile purtate cu lu
crătorii din aparatul admi
nistrației de stat au eviden
țiat insă și unele dificultăți 
pe care le intimpină secre
tarii primăriilor comunale. 
Tn unele locuri e vorba de 
pregătirea insuficientă a 
unor secretari, care deși au 
vechime îndelungată, au 
rămas, cu pregătirea pro
fesională și mai ales ideo
logică. in urma cerințelor 
vieții. S-a relevat și nece
sitatea luării unor măsuri 
eficiente pentru perfecțio
narea lor multilaterală, atit 
ca activiști. pentru ri
dicarea nivelului lor po
litic. cit și ca funcționari 
de. specialitate, în sorijinul 
cărora trebuie intreorinsă 
o acțiune susținută, de ex-

„Secretarii primăriilor co
munale — remarca și se
cretarul Comitetului execu
tiv al Consiliului popular al 
județului Prahova. Ioan 
Muntean — sint pe nedrept 
considerați uneori niște 
simpli minuitori de hîrtii, 
scăpindu-se din vedere răs
punderile politice deduse 
din atribuțiile lor specifice 
de oameni ai legii, in co
muna respectivă : pregăti
rea hotâririlor consiliului 
popular și ale comitetului 
executiv, activitate nota
rială. stare civilă, autorita
te tutelară, anchete sociale 
și altele. Din nesocotirea 
acestor atribuții sau din 
generalizarea activității ne
corespunzătoare a unor se
cretari care nu-și cunosc 
bine treburile, se ajunge la 
grevarea acestora cu o se
rie de sarcini in plus — 
contractări, colectări, im
pozite etc. — fapt care 
îi îndepărtează de la rolul 
lor. Consecințele se reper
cutează asupra timpului ce-

rea legalității In sensul 
sprijinirii cetățenilor in 
cunoașterea la timp a 
înnoirilor legislative, în- 
drumindu-i, cind este 
cazul, la autoritatea com
petentă și sfătuindu-i cum 
să procedeze. Pe Întinsul 
țării există 2 706 comune 
unde activează 2 706 secre
tari ai comitetelor executi
ve, care pot și trebuie să 
acționeze‘pentru a crea in
tre cetățean și primărie o 
relație strînsă ; cetățeanul 
să știe că va găsi aici ori- 
cind un sfat, un sprijin, că 
interesul iui se poate rezol
va uneori fără deplasări la 
județ, fără timp și energie 
irosite inutil. împlinirea 
rostului și rolului acestor 
funcționari publici vizează, 
in ultimă Instanță, însăși 
finalizarea relației lege-ce- 
tâțean ; ei sint datori să fa
că mai bine cunoscută le
gea. mai accesibilă, mai 
clar înțeleasă. Pentru a- 
ceasta, nu ajunge un pro
gram rigid de audiențe,

reflectat apoi în situații 
statistice și desfășurătoare 
cu fel de fel de rubrici fără 
rost, așa cum am întîlnit, 
de exemplu, la primăria co
munei Puchenii Mari. Inte
resele cetățenilor nu pot fi 
rubricizate și numerotate, 
ele sint „diverse" așa cum 
fusese nevoit să le consem
neze și secretarul comunei 
amintite. în comună, „au
diența" se înfiripă și de la 
un „bună-ziua" dat pe 
stradă, de la orice intilnire 
cu cetățenii. Pentru el. pri
măria și primarul, secreta
rul primăriei. înseamnă pri
mul contact cu litera legii, 
aici intreabă și de aici tre
buie să plece lămuriți ce 
drepturi au. ce trebuie să 
facă și cui să se adreseze 
într-o situație sau alta. La 
cele mai multe din aceste 
întrebări trebuie să răspun
dă secretarul. Pentru aces
ta, trebuie să aibă cunoș
tințe temeinice, să fie el 
însuși bine informat, să fie 
un exemolu de comportare 
demnă, cinstită, de om care 
înțelege exact răsnunderea 
politică cu care este inves
tit.

Numai așa. activitatea 
secretarului comitetului e- 
xecutiv — îndeplinind o 
funcție cu caracter de con
tinuitate în cadrul organu
lui local al administrației 
de stat — va fi pe măsura 
cerințelor tot mai comple
xe ale vieții satului. Pen
tru aceasta degrevarea se
cretarilor de sarcini străine 
de munca lor. lărgirea și 
perfecționarea cunoștințelor 
politice și de specialitato 
sint obiective de nwe a- 
cultate. pentru a căror În
făptuire forurile competen
te au datoria să acționeze 
cu mai multă fermitate șl 
mal ales cu mai multă e- 
ficientă evitînd măsurile și 
instructajele formale. Și-n 
ace^t domeniu e nevoie de 
muncă vie. de cunoașterea 
temeinică a problemelor, de 
rezolvare a lor în spirit 
partinic, în interesul oame
nilor muncii.
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SĂ SE ÎNSĂMÎNTEZE 
CULTURI DUBLE 

pe suprafețe cit mai mari
Fsță de anii anteriori. în aprovi

zionarea populației cu legume și car
tofi se constată un serios reviriment. 
La piață, în magazinele de specialita
te se găsesc cantități îndestulătoa
re de varză, roșii, ardei, ceapă, car
tofi, verdețuri și numeroase alte pro
duse. de bună calitate. Față de 
aceeași perioadă a anului trecut, la 
fondul central al statului au intrat, 
cu 66 000 tone mai multe legume. Așa 
cum s-a remarcat și cu prileiul ul
timei vizite a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in piețele Capitalei, ceea 
ce se constată astăzi la piață exprimă 
tn bună măsură rezultatul aplicării 
de către oamenii muncii a politicii 
partidului de dezvoltare continuă a 
agriculturii, a sectoarelor decisive 
pentru aprovizionarea populației cu 
produse agroalimentare. Au fost cre
ate 800 de ferme specializate care 
cuprind trei pătrimi din suorafețele 
cultivate cu legume In unitățile a- 
gricole. Există de asemenea 3 000 
de tractoare legumicole, mare parte 
din ele dotate cu setul de mașini ne
cesare mecanizării complexe in 
acest sector. Aplicarea noilor forme 
de organizare și retribuire a muncii 
stimulează pe cooperatori să parti
cipe la muncă, să se preocupe in 
mai mare măsură de nivelul canti
tativ și calitativ al producției.

Făcind bilanțul realizărilor de 
pină acum se poate constata că in 
multe județe, între care Arad, Ti
miș. Bihor, Buzău. Galați. Bacău. 
Mureș, Neamț, Tulcea, Vrancea și 
altele, ca urmare a măsurilor luate 
de organele locale, a hărniciei oa
menilor muncii din agricultură au 
fost obținute rezultate bune in 
producția de legume. Dacă in toate 
județele ar fi existat aceeași preo
cupare pentru activitatea desfășu
rată in acest sector, rezultatele in 
producția legumicolă puteau fi mult 
mai bune. Or. în unele județe. Con
stanța, Ilfov. Alba. Teleorman. Ialo
mița. Brașov planul la producția de 
legume pe primele 6 luni nu s-a 
realizat Ca urmare, pe primul se
mestru planul nu a fost realizat 
cu 20 000 tone. Nici în primele două 
decade în județele amintite nu se 
constată o îmbunătățire a situației. 
Cauzele care determină această si
tuație sint, in general, cunoscu
te : în unitățile agricole din une
le județe nu s-a urmărit îndea
proape aplicarea măsurilor stabilite 
in ce privește organizarea producției, 
s-au neglijat lucrările de întreține
re a culturilor, iar cele ajunse la 
maturitate nu au fost recoltate la

timp. De asemenea se semnalează 
neajunsuri in ce privește preluarea 
produselor. Au fost cazuri cind uni
tățile contractante nu și-au respec
tat obligația de a prelua legumele 
conform graficelor întocmite, ceea ce 
a făcut ca marfa să se degradeze. In 
repetate rinduri s-a atras atenția a- 
supra obligației pe care o au uni
tățile contractante de a prelua 
produsele care li se oferă, să ia mă
suri in vederea distribuirii lor in toa
te orașele și centrele muncitorești. 
Ce trebuie întreprins, in conti
nuare, în vederea sporirii producției 
de legume, astfel ca să se asigure o 
buna aprovizionare a populației ?

In sortimentele de vară — roșii, 
ardei, vinete, diferite verdețuri, ră- 
dăcinoase și altele — culturile se 
prezintă, in general, bine. Deși 
grădinile sint amplasate pe terenuri 
amenajate pentru irigat, ploile din 
ultimele zile favorizează dezvoltarea 
plantelor, dar contribuie, în egală 
măsură, la înmulțirea buruienilor și 
atacul unor boli. In această privință 
trebuie să se intervină hotărît prin 
executarea la timp a lucrărilor de 
întreținere. De aceea pe lingă 
perfecționarea organizării și re
tribuirii muncii in acord global 
trebuie acționat în lumina recentelor 
documente ale partidului nostru pri
vind măsurile de îmbunătățire a ac
tivității politico-ideologice, de edu
care marxist-leninistă a membrilor 
de partid, a tuturor oamenilor mun
cii, ca toți cooperatorii și lucrătorii 
din întreprinderile agricole de stat 
să adopte o atitudine hotărită in 
ce privește realizarea producției le
gumicole. Ei nu pot și nu trebuie să 
rămină indiferenți atunci cind con
stată că o parte din grădina de le
gume este îmburuienată, cind se 
degradează produsele ca urmare a 
nerecoltării lor la timp sau cind se 
întirzie preluarea lor.

Paralel cu îngrijirea culturilor și 
recoltarea eșalonată a produselor, 
oamenii muncii din agricultură, orga
nele de specialitate trebuie să acorde 
cea mai mare atenție culturilor suc
cesive de legume, măsură care per
mite ca pină la toamnă, pe terenu
rile eliberate de diferite plante să 
se obțină încă o recoltă. Unitățile 
agricole au prevăzut să însămânțeze 
legume în cultură succesivă — roșii, 
castraveți, fasole și mazăre verde și 
alte plante — pe o suprafață de 
50 000 hectare. In cadrul acestei im
portante acțiuni, multe cooperative a- 
gricole au luat măsuri ca în solariile 
eliberate să planteze din nou roșii

care să fie recoltate in toamnă tirziu, 
cind a trecut sezonul celor de cîmp. 
însămințarea și plantarea legumelor 
in cultură succesiva sint lucrări care 
trebuie terminate in timpul cel mai 
scurt. Ministerul Agriculturii, In
dustriei Alimentare, Silviculturii și 
Apelor a discutat această problemă 
pe grupe de județe stabilindu-se 
sarcini precise, iar de curind, in ca
drul unei teleconferințe s-a analizat 
cum sînt duse la îndeplinire măsu
rile respective. In acele județe în 
care conducerile unităților și între
prinderilor de producerea și valori
ficarea legumelor au privit cu răs
pundere această sarcină au fost de
pășite suprafețele prevăzute a se 
însămânța cu culturi succesive. Așa 
sint județele Buzău. Bihor, Argeș, 
Brașov. Bistrița. Din analizele fă
cute pe teren de către organele de 
specialitate a rezultat atit lipsa de 
preocupare pentru însămințarea la 
timp a acestor culturi, cit și tendința 
de a înlocui unele sortimente prin 
altele. Astfel, in cooperativele a- 
gricole din județul Brăila au fost în
sămi ntate numai 710 ha legume în 
cultură succesivă, ceea ce reprezintă 
doar 55 la sută din prevederi. In- 
sămințarea culturilor succesive este 
întârziată și in alte județe din 
zona intîi : Ilfov, Teleorman. Tul
cea. iar dintre cele situate în zo
nele a doua și a treia se constată în- 
tîrzieri mari îndeosebi in județele 
Vrancea, Bacău, Neamț, Sălaj, Hu
nedoara, Sibiu, Suceava etc. Au 
rămas doar două luni în care legu
mele se pot dezvolta normal. De a- 
ceea. se cere ca peste tot să se ur
genteze însămințarea.

Condițiile climatice din această va
ră sînt deosebit de favorabile pentru 
legumicultura și pot asigura ca la 
culturile succesive să se obțină pină 
la toamnă, o recoltă mare. Aceste 
condiții trebuie folosite din plin 
cultivindu-se toate suprafețele care 
au fost prevăzute. De aceea specia
liștii din unități și din cadrul orga
nelor de specialitate să urmărească 
însămințarea tuturor suprafețelor 
destinate acestor culturi, să urmă
rească executarea la timp a lucră
rilor de întreținere si să organizeze 
aplicarea udărilor ori de cite ori este 
nevoie. Toate acestea vor permite 
obținerea unor producții suplimenta
re de legume necesare bunei aprovi
zionări a populației și asigurării ma
teriei prime necesare industriei de 
conserve.

Ion HERTEG

LA FABRICA „1 IUNIE" DIN 
TIMIȘOARA

MAȘINI NOI 
PRIN 

AUTOUTILARE
Fotografia de sus nu reprezintă un can- 

delabru, cum poate am fi tentați să credem 
la prima vedere, ci o mașina circulară de 
tricotat de la fabrica de confecții și trico
taje pentru copii „1 Iunie" din Timișoara. 
Secția tricotaje reprezintă de altfel com
partimentul de bază al întreprinderii nu 
numai ca volum și valoare a producției, ci 
și in privința complexității tehnice a pro
cesului de fabricație. Mașinile de tricotat 
sint in cea mai mare parte noi. realizate 
in țară, cu un randament dublu față de 
cele utilizate pină nu de mult. Numai in 
acest an. bunăoară, s-au montat și pus in 
funcțiune încă 30 de asemenea mașini. In
tre ele și-a făcut debutul și o creație teh
nică aparținind exclusiv specialiștilor și 
meseriașilor fabricii : mașina pentru trico
tai bucle — un material din fire sintetice 
p.N.A. — destinat producerii articolelor 
de îmbrăcăminte de iarnă pentru copii, 
încă in trimestrul IV a.c., vor fi livrate 
primele serii de cămăși pentru băieți și 
bluze pentru fete (de la 2—14 ani), de cos
tumase ursuleț și pantalonași gen salo
petă pentru copii pină la 3—4 ani. reali
zate din acest nou tricot. Ele se vor adău
ga celorlalte 45 de produse noi din bumbac 
și fibre sintetice (lenjerie și îmbrăcăminte) 
create in cursul acestui an. Tot prin auto- 
utilare, un alt colectiv de muncitori, teh
nicieni și ingineri din fabrică a realizat o 
mașină de brodat — adusă pină acum din 
Import — destinată producerii de matla- 
Kuri utilizate in industria confecțiilor.

Ioana CEZAR 
corespondentul „Scinteii'

ADUNĂRILE GENERALE

ALE SALARIAȚILOR DIN iNTREPRINDERI

/n spiritul exigenței 
și combativității 

muncitorești
,.Energout!laj"-București. Nume la care a- 

sociezi. aproape fără să-ți dai seama, imagi
nea unora dintre marile construcții industri
ale ale țării. Luduș, Paroșeni, Borzești, sint 
numai cîteva dintre termocentralele care fi
gurează in palmaresul celor aproape 2 000 de 
salariați cit numără in prezent întreprinderea. 
Astăzi, ei pot fi întilniți minuind cu hărnicie 
și pasiune utilajele grele pe marile șantiere 
ale termocentralelor de la Rogojelu. Mintia, 
Chișcani sau urcați pe slilpi la montarea li
niilor electrice de înaltă tensiune. Am fost 
de aceea bucuros cind. înainte de începerea 
adunării generale a salariaților. mi s-a spus 
că in rindurile celor prezenți in sală se gă
sesc și reprezentanți ai celor aflați in acea zi 
la sute de kilometri distanță. Era cea mai 
vie și mai grăitoare dovadă a faptului că, 
practic, toți salariații întreprinderii — fie ei 
aflați la Cluj sau Brăila, la Bacău sau Cra
iova — simt pe proprii lor umeri răspunderea 
pentru bunul mers al treburilor in unitatea 
în care lucrează, pentru rezolvarea proble
melor majore ale producției.

Ascultind darea de 
seamă prezentată de 
ing. Ion Bițan, direc
torul întreprinderii — 
de fapt o simplă înși
ruire de constatări și 
cifre — 'începusem să 
am îndoieli asupra mo
dului in care urmau să 
decurgă dezbaterile. E 
drept, s-au prezentat, 
deopotrivă, părțile bu
ne din activitatea în
treprinderii și aspecte
le negative manifestate In decursul primului 
semestru. Ceea ce a surprins, insă, a fost lip
sa unui ton critic și autocritic in prezentarea 
neajunsurilor, in precizarea răspunderilor ce 
reveneau cadrelor de conducere in rezolva
rea unor sarcini, insistindu-se mai mult pe o 
analiză tehnicistă, îngustă a unor cifre.

Dacă adunarea generală a reușit să-și a- 
tingă scopul, acesta este meritul participan- 
ților la dezbateri, care prin poziția lor fermă, 
intransigentă și combativă față de neajunsuri, 
prin analiza profundă și realistă a diferitelor 
laturi ale activității productive care tre
buie îmbunătățite, au transformat adunarea 
într-o adevărată ședință de lucru ; in felul 
acesta, s-a asigurat un fructuos schimb de 
păreri și formularea unui număr impresio
nant de propuneri valoroase, constructive pri
vind modalitățile concrete de rezolvare a pro
blemelor producției in vederea ridicării cali
tative a întregii activități economice. Rezul
tatele bune obținute in primul semestru — o 
depășire cu 6.9 la sută la producția din activi
tatea de prestații, și cu 27,9 la sută la activi
tatea secundară — nu au constituit nici pe de
parte un motiv de automulțumire, ci. dimpo
trivă. rezultatele au fost supuse de către sa- 
lariați unui sever examen critic, scoțin- 
du-se in evidență că ele nu reflectă adevăra
tul potențial al colectivului.

— Am reținut din darea de seamă — spu
nea Ivan Bociu, muncitor la secția bobinaje 
— că in semestrul I am obținut o serie de 
rezultate bune. Foarte bine că s-au amintit 
aici, doar aceste succese ne aparțin nouă, 
întregului colectiv. Numai că, așa cum știm 
să obținem rezultate bune, tot așa trebuie să 
ne preocupăm cu înaltă responsabilitate 
muncitorească de eliminarea neajunsurilor ce 
mai persistă in activitatea noastră. Sincer să 
fiu. nu m-am bucurat deloc cind am auzit 
că la noi in întreprindere se mai cheltuiește 
încă atit de mult cu remedierile, că se ab
sentează mult de la lucru, că se mai pierde 
vremea. Asta înseamnă o insuficientă înțele
gere a sarcinilor ce ne revin și îmi pare rău 
cind văd că printre aceștia sint și unii tova
răși mai vechi in uzină. Or, dacă noi cei mai 
în vîrstă nu sintem corecți, cum putem oferi 
un exemplu tinerelor cadre care trebuie să 
învețe de la noi ?

— Mi s-au părut foarte interesante cele 
spuse de tov. Bociu — a intervenit ing. Toma 
Costicea, director adjunct — și de aceea aș

LA ÎNTREPRINDEREA 
„ENERGOUTILAJ" 
DIN BUCUREȘTI

dori să continui această idee. Pentru bunul 
mers al activității întreprinderii are o în
semnătate deosebită creșterea conștiinței 
și a responsabilității .in muncă a oa
menilor noștri. Fiecare la locul său de 
muncă trebuie să înțeleagă și să acționeze — 
așa cum rezultă și din recenta expunere a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu la Consfătui
rea de lucru a activului de partid din dome
niul ideologiei și al activității politice și 
cultural-educative — în virtutea îndatoriri
lor și drepturilor ce-i revin in dubla calitate 
de proprietar și producător de bunuri, să 
gospodărească mai bine mijloacele ce-i stau 
la indemină. Numai așa ne vom spori con
tribuția la progresul general al societății 
noastre socialiste.

In același spirit, al promovării și instaură
rii unui climat de răspundere atit față de 
propria muncă cit, mai ales, față de rezulta
tele întregii activități a întreprinderii, s-a 
pronunțat și maistrul Alexandru Bălăsoiu, 
șeful punctului de lucru Craiova. Arătînd că 
mai sint încă unii șefi de secție care mai 

așteaptă încă să fie 
duși de mină, dădăciți, 
„să le vină totul pe 
tavă", acesta spunea : 

— Nimic mai greșit 
sâ vezi că altul tre
buie să se preocupe de 
treburile tale. Cu atit 
mai mult un cadru de 
conducere trebuie să 
fie și un bun gospodar, 
să găsească in orice 
moment soluțiile cele 
mai bune pentru a 

asigura bunul mers al producției. Și am să 
dau numai un exemplu. Zic unii : „nu am 
piese de schimb la utilaj, trag pe dreapta și 
aștept să-mi trimită de la București !** Cu 
asta consideră că s-au achitat de obligații și 
pot sta liniștiți. Uită insă, sau poate como
ditatea este de vină, că in raza municipiu
lui in care își desfășoară activitatea sint ati- 
tea baze de aprovizionare unde pot găsi di
ferite piese necesare.

O puternică impresie in desfășurarea adu
nării salariaților a produs următorul episod, 
în cuvîntul său, lăcătușul Gheorghe Păun a 
afirmat că slaba preocupare de care dau do
vadă cei care răspund de pregătirea tinere
lor cadre aflate in ucenicie la locul de muncă 
s-ar datora lipsei unor stimulente materiale 
suplimentare. O atare afirmație a produs 
nedumerire si a fost dezaprobată de parti- 
cipantii la adunare.

— Nu pot fi deloc de acord cu cele afir
mate — spunea maistrul Petre Ștefănescu. 
C im vine asta, dacă fac ceva care intră în 
obligația mea, ca muncitor, in obligația 
mea morală, trebuie să pretind neapă
rat ceva in plus ? Oare nu pentru 
asta sintem plătiți ? Aș vrea să-1 în
treb pe tov. Păun si pe toți ceilalți care poate 
mai gindesc la fel, cum s-ar simți dacă cei 
de la care au învățat meserie le-ar fi spus : 
..nu vă arăt nimic, dacă nu mi se dă ceva 
în plus ?“ O asemenea atitudine este incom
patibilă cu concepția clară a partidului nos
tru care, fără a subaprecia cu nimic cointe
resarea materială, atribuie conștiinței oame
nilor muncii un rol important in realizarea 
programului de construire a societății socia
liste.

Este o dovadă în plus că adunarea generală 
a salariaților din această întreprindere, dez- 
bătind problemele esențiale ale producției, 
s-a afirmat și ca o tribună de ridicare a con
științei și responsabilității muncitorești, ates- 
tind — prin dezbaterile fructuoase, desfășu
rate în spirit de exigență partinică, prin pro
punerile valoroase care s-au făcut și care 
vizează obținerea unor rezultate economice 
superioare — că ideile și tezele cuprinse în 
programul elaborat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu pentru perfecționarea activității 
politico-ideologice și cultural-educative au 
avut un puternic ecou și in conștiința colec
tivului de aici.

Constantin DUMITRU
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(Urmare din pag. 1)

Planul la locomotive electrice nu 
a fost realizat datorită unor dere
glări pronunțate intervenite in meca
nismul cooperării interuzinale. Astfel, 
trei întreprinderi — ..Electromureș" 
din Tg. Mureș, I.P.R.S. Băneasa și 
U.C.M. Reșița — au livrat cu întâr
ziere uzinei producătoare o serie de 
piese : papuci de cablu, rezistențe 
pentru redresor, diode, boghiuri. Au 
apărut și situații aproape inexplica
bile in legătură cu cooperarea inter- 
uzinală. Astfel. U.C.M. Reșița livrea
ză cu intirziere Uzinei mecanice din 
Sinaia piesele turnate pentru execu
ția pompelor de injecție, deși acestea 
ii sint destinate. Chiar dacă asemenea 
abateri au scăzut substanțial față de 
anul trecut, ele au fost criticate 
foarte serios in ședința de colegiu, 
arătindu-se că. in condițiile extinde
rii specializării, cooperarea interuzi- 
nală trebuie să funcționeze perfect, 
că o dată semnat, contractul de coo
perare trebuie respectat în mod ri
guros.

Pe scurt, mai amintesc că nereali- 
zarea planului la excavatoare pro
vine de la uzina „Progresul** din 
Brăila, ca urmare a punerii cu in
tirziere in fabricație a excavatoarelor 
hidraulice, iar la autoturisme s-au 
înregistrat unele întirzieri in apro
vizionarea cu piese din import.

— Concret, cind considerați că este 
posibilă recuperarea tuturor acestor 
restanțe ?

— De fapt, dacă privim mai atent 
cauzele, constatăm că ele pot fi lichi
date imediat. Chiar dacă restanțele 
sint de valori mici, noi am analizat 
situația creată - ca urmare a ne- 
realizării planului — la toate sorti
mentele amintite șl măsurile care 
s-au luat și care s-au aplicat în bună 
măsură pină in prezent ne dau garan
ția că la sfârșitul acestui trimestru nu

se va mai vorbi de rămîneri in urmă 
la un produs sau altul. Consider, insă, 
că centrul de greutate pentru recupe
rarea restanțelor trebuie să fie si
tuat in întreprindere sau la nivelul 
centralei. Accentuez acest lucru, în- 
trucit există concepția la unii con
ducători de centrale că tot minis
terul este singurul care poate să re
zolve o problejnă de cooperare, de 
organizare internă, de calificare ș.a. 
Și nu cred că este normal să se în
tâmple așa, cind știut este că s-au 
acordat largi competențe și atribu-

q a a o a a

CONTRASTE
Leii din nisipurile

mișcătoare
Dacă cumva treceți 

prin Vaslui nu scăpați 
ocazia unică de a vi
zita noua stație de e- 
purare a apelor rezi
duale. Nu, nu vă fie 
nici o teamă, căci nu 
funcțiorffi^ză. E drept, 
s-a încercat în urma 
cu mai bine de un an 
să fie pusă in funcțiu
ne, dar fără rezultate. 
Așa că acum e pusă 
la dispoziția amatori
lor de curiozități tu
ristice. Veți putea afla 
cu această ocazie 
istoricul acestui 
„obiectiv turistic", 
spune câ pe aceste 
locuri, prin anul 1969 
ar fi poposit niște spe
cialiști ai Institutului 
de proiectări din- Iași, 
care, auzind de neca
zurile vasluienilor, s-au 
hotărît să le proiecte
ze sus-numitul obiec
tiv. Numai că, în zelul 
lor, pioiectanții au mr.i 
omis, pe ici pe colo, 
prin părțile esențiale, 
să prevadă unele 
lucruri. Nu mai de- - 
parte, canalele dever- 
soace au fost ampla
sate intr-un teren ni
sipos, care, o dată îm
bibat cu apă, devine 
mișcător. „In asta con
stă noutatea", le-au 
spus proiectanțij be
neficiarilor care au în
cercat să obiecteze.

La un asemenea pro
iect trebuiau căutați 
și constructori pe mă
sură. Dar nu oricine 
s-a încumetat ; în cele 
din urmă au fost pre
ferați constructorii de 
la întreprinderea de 
construcții montaj nr. 
14 din Iași, în colabo
rare cu cei de la în
treprinderea de

Și 
nou 

Se

strucții montaje din 
Vaslui. Inventivi, au 
mai adus și ei unele 
„mici" modificări pro
iectului ; s-a renunțat 
la o serie de „mici 
detalii", cum ar fi plan- 
șeul armat de 40 cm 
grosime, planșcul în
castrat intre pere,ii 
chesonului stației etc. 
Mulțumiți de cele 
făcute, deși cu o oare
care stringere de ini
mă, ca la orice despăr
țire de o lucrare dragă, 
constructorii au pre
dat stația de epurare 
beneficiarilor — Fa
brica de mobilă și în
treprinderea de gos
podărie orășenească, 
ambele din Vaslui. 
„Aveți grijă de ea să 
nu se strice !** ’ 
recomandat ei. 
ce s-a și făcut 
scrie Iancu 
corespondentul 
tru ’ ’ ’ ■
mult decit atit, ___
apa și nisipul, pătrun
zând in camera pom
pelor, au blocat pom
pele chiar din ~ 
meniul probei or teh
nologice. Incit 
gind de uzură ? 
uite așa, nici mai mult 
nici mai puțin, 5,5 mi
lioane lei s-au scurs 
pe apa Birladului. 
Adică nu s-au scurs — 
stau innisipate. 
ziceți, nu merită 
vizitați asemenea 
riozilăți turistice ? 
dresăm invitația 
celor care poate 
ceva de spus in iden
tificarea autorilor a- 
cestei „monumentale" 
lucrări. Nu de alta, dar 
la o așa ..operă" tre
buie neapărat și o re
compensă pe măsură.

le-au
Ceea

— ne
Vasile, 

nos- 
ba chiar mai 

căci

mo-

nici
Și

Ce 
să 

cu-
A- 
și 

au

s-au atins creșteri importante la 
productivitatea muncii, printr-o mai 
bună organizare internă, prin întă
rirea disciplinei în muncă, prin ex
tinderea mecanizării și automatizării. 
Cit timp însă, la acest indicator, sint 
o serie de unități care se situează 
sub media existentă pe economie, 
este firesc să ne declarăm nemul
țumiți. Nu trebuie căutate prea 
multe elemente pentru a dovedi că 
in fiecare uzină sint resurse, prac
tic inepuizabile, de creștere a pro
ductivității muncii. Iată numai cite-

ÎIWIINIREA SI DEPĂȘIREA PLANUEUI
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de colegiu, conducerile întreprinde
rilor, ale centralelor industriale și 
specialiștii din minister, firește sub 
conducerea organizațiilor de. partid, 
trebuie să intensifice munca de edu
care a oamenilor din întreprinderi, 
să explice implicațiile economice 
profunde ale unei productivități scă
zute — prin aceasta pierzînd econo
mia, pierzind fiecare 
riați, știut fiind că 
relație directă intre 
creștere ale productivității muncii și 
ale salariului mediu. Este cert că nu
mai atunci cind fiecare lucrător va 
ajunge la înțelegerea deplină că de 
randamentul cu care muncește de
pinde progresul nostru, numai cind 
vom crea toate condițiile ca activita
tea de producție să se desfășoare ne
stingherit, ne vom putea alinia la 
nivelul actualelor exigențe in dome
niul productivității muncii, al creș
terii eficienței economice.

dintre sala- 
există o co- 
ritmurile de

ții tuturor centralelor industriale. 
Trebuie cultivată cu insistență, Ia 
fiecare specialist din centrală, con
știința răspunderii ; fiecare om să 
știe că pe umerii lui apasă o sar
cină de care răspunde și a cărei în
deplinire nu este facultativă. în a- 
cest sens, conducerea ministerului 
va acționa cu toată fermitatea. To
tuși, ca și pină acum, acolo unde 
vom constata că soluțiile pentru re
dresarea activității se găsesc greu, 
că este pusă în pericol realizarea in
tegrală a planului, vom interveni cu 
promptitudine, nelăsînd să se aglo
mereze neajunsurile.

— Deosebit de important pentru 
atingerea unei înalte eficlențe eco
nomice este ca sporul producției să 
■fie obținut, in principal, pe seama 
creșterii productivității muncii. Ce 
vă propuneți pentru a se realiza pro
grese mai pronunțate in acest dome
niu, tn al doilea semestru, in între
prinderile constructoare de mașini ?

— Sint multe întreprinderi in care

va : redistribuirea forței de muncă 
in scopul îmbunătățirii structurii 
personalului și înlăturării surplusu
lui de muncitori indirect productivi 
la care apelează încă numeroase 
uzine ; ridicarea calificării cadrelor, 
în paralel cu organizarea judicioasă 
a procesului de producție, pentru a 
asigura condiții ca toți muncitorii 
șă-și realizeze normele (în semestrul 
intii a lucrat sub normă un număr 
ridicat de muncitori de la Centrala 
industrială de utilaj petrolier și la 
Centrala de mașini-unelte) ; îmbu
nătățirea utilizării timpului de lucru 
(calculele arată că numai în primul 
semestru, in timpul neutilizat din 
fondul maxim disponibil, la Grupul 
de uzine pentru vagoane din Arad, 
Centrala industrială pentru utilaj 
chimic și rafinării și Centrala indus
trială de automatizări se putea reali
za o producție de 32 milioane lei). 
Cine trebuie să pună neintirziat în 
valoare toate aceste rezerve de 
creștere a productivității muncii ? 
Așa cum s-a subliniat și in ședința

De altfel, analizînd în mod realist, 
cu răspundere și competență, re
zervele de creștere a producției, a 
productivității muncii existente în 
întreprinderile constructoare de ma
șini și bazîndu-ne pe capacitatea și 
inițiativa creatoare a maselor de sa- 
lariați, în ședința de colegiu s-a ho
tărî t suplimentarea angajamentului 
anual la 900 de milioane lei la pro
ducția marfă, cu convingerea că nici 
un colectiv de întreprindere nu va 
precupeți nimic pentru realizarea Iui. 
Consider că in prezent există un 
bun prilej — oferit de adunările ge
nerale ale salariaților — de a se a- 
naliza cu maximă exigență rezervele 
de sporire a producției și de creștere 
a eficienței economice existente în 
fiecare uzină și de a se mobiliza în
tregul detașament al harnicilor con
structori de mașini pentru realiza
rea exemplară a sarcinilor de plan 
pe acest an și a angajamentelor su
plimentare asumate in întrecerea 
socialistă.

s-au 
vas-

tonica este urzica!
în această vară, 

întreprins acțiuni 
te in vederea recoltării 
unor cantități cit mai 
mari de plante medici
nale. In județul Buzău, 
de exemplu, s-a pre
văzut să se recolteze 
din flora spontană 580 
tone de plante medici
nale. Au trecut două 
luni prielnice pentru 
„recoltat** fără însă ca 
să se realizeze din pla
nul cu pricina mai 
mult de... 10 la sută. 
Mușețelul aproape că 
s-a trecut ; trebuiau 
recoltate 285 tone, dar 
au fost strînse abia 14. 
La fel se intimplă și cu 
alte plante medicinale. 
Tovarășul Nicolae 
Beznea, director la 
IJECOOP Buzău, de
clară : „Am luat toa
te măsurile pentru re
zolvarea acestei sar
cini. Am trimis scri
sori la 212 școli și la 42 
de cooperative ca să 
organizeze desfășura
rea acțiunii de recol
tare'*. Numai că acea
stă metodă — rezolva
rea recoltării prin co
respondență — n-a dat 
rezultate. De ce ? Scri
sorile au ajuns cine 
știe prin ce sertare, iar 
mulți profesori, elevi, 
cetățeni nici n-au auzit 
de această acțiune. 
Prof. Panait Iuga din 
comuna Greabănu ne 
spunea că „dacă acea
stă recoltă, pe care am

fi fost dornici s-o strin- 
gem, costă 5—6 mili
oane, nu era necesar 
să se cheltuiască cîteva 
mii de lei pentru afișe 
de popularizare?". Mai 
mult, majoritatea ges
tionarilor de coope
rative nu cunosc nici 
ci ce trebuie sâ facă, 
ce plante trebuie strîn
se, care sint prețurile 
de achiziție. La Buzău 
este și un centru de 
plante medicinale care 
are un responsabil 
(Ilie Stocău) și un șef 
de depozit (Gheorghe 
Burlai). Amindoi nu-și 
adecvează programul 
de lucru la cerințele 
sezonului. Mai mult 
chiar, șeful depozitului, 
neștiind nimic nici mă
car de cele cîteva ac
țiuni duminicale ale e- 
levilor pentru strînge- 
rea plantelor medici
nale, a găsit cu cale să 
atirne lacătul ne ușa 
depozitului. Rezulta
tele anemice obținute 
pină acum, care în
seamnă lăsarea pe 
cimp a milioane de lei 
impun măsuri energi
ce, viguroase. Poate că 
este nevoie de vreo 
plantă medicinală to
nică, să dea puteri ce
lor care răspund de a- 
ceastă problemă ? In 
lipsa acesteia, căci și 
așa n-are cine o cule
ge, s-ar putea recurge 
la urzici.

și-am uitat
încă din luna mai 
c. în județul Argeș, 

au venit specialiști de 
la direcțiile generale 
agricole județene, pen
tru a participa la o 
consfătuire care și-a 
propus să promoveze 
metode avansate de in- 
silozare a ierburilor și 
alte acțiuni legate de 
asigurarea și conserva
rea furajelor. Ce a ur
mat după consfătuire? 
în unele județe, rezul
tatele sînt pe măsura 
așteptărilor. Cooperati
vele agricole din jude
țul Constanța, pină in 
ziua de 23 iulie a.c. mi 
însilozat 48 500 tone fu
raje față de 12 000 tone 
cit își prevăzuseră ini
țial. Cantități impor
tante de ierburi au fost 
însilozate și in coope
rativele agricole din 
județele Mureș. Ilfov, 
Argeș, Tulcea, Bistri- 
ța-Năsăud, Satu Mare 
și altele.

In unele județe, par
ticipanta la consfătui
rea amintită nu au in-

treprlns însă nimic e- 
ficient pentru a aplica 
cele văzute în județul 
Argeș. In loc de „veni, 
vidi, viei** — am venit, 
am văzut, am învins— 
ei au venit, au văzut 
...și apoi s-au întors a- 
casă și-au uitat. In ju
dețul Hunedoara, can
titățile însilozate sint 
de numai 301 tone, re- 
prezentind 10 la sută 
din ceea ce s-a prevă
zut. iar in județul Ca- 
raș-Severin s-au insi- 
lozat „de probă" 120 
tone de ierburi, adică 
mai puțin decit repre
zintă cerințele minime 
pentru o singură coo
perativă agricolă. în 
alte județe, din canti
tatea mare de iarbă din 
acest an nu 
lozat nimic, 
probă, r’zi 
tă. Rubrica 
zări" a rămas goală în 
județele Gori si Neamț. 
Goale vor fi și ieslele 
animalelor la iarnă. 
Cum se vor umple șiș- 
tarele cu lapte ?

s-a însi- 
nici de 

nici de pof- 
brica ..reall-
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fără a cunoaște și înțelege

realitățile țării tale
— Modelarea unei eonșHinf» 

umane cu incite virtuți morale 
Fi spirituale a format dintot- 
deauna ți va forma unul din 
scopurile esențiale ale creației 
artistice. Care tint cerințele ce 
se impun, din aceri punct de 
vedere, artei noastre contempo
rane 7

Interviu cu artistul poporului

Al. CIUCURENCU

Al. Ciucurencu i — Unul din sco
purile esențiale ale picturii dintot- 
deauna a fost cel educativ. Chiar 
dacă artiștii nu și-au propus acest 
lucru programatic, lucrările, prin în
suși specificul lor. dezvoltând simțul 
P'-ntru frumos, surprindeau aspecte 
de mare interes pentru toată lumea, 
contribuind implicit la atingerea unui 
țel educativ. Exprimindu-și prin in
termediul lucrării, propriile ginduri 
și sentimente în fața unei realități 
cunoscute tuturor, artistul conferă 
experienței sale pe lingă vesmintul 
estetic o expresie comunicabilă, o 
expresie care să permită privitorului 
aâ se recunoască prin analogie cu 
propriile lui constatări și experien
țe. Pictura a îmbinat armonioa 
aspectul vizual cu cel moral. Como
rile picturii noastre, arta lui Luchian, 
de exemplu, concentrează o aseme
nea experiență, iar mesajul lor edu
cativ este la tel de viu și de actual 
azi ca și în momentul in care au 
fost create. Aș aminti, de asemenea, 
creații binecunoscute, intrate in Isto
ria artei, creații de anvergură ale 
picturii murale mexicane care, mai 
declarat și cu alte mijloace, au răs
puns cerințelor de educație civică 
impuse de un anumit moment isto
ric.

Există șl la noi, raportindu-ne la 
alte țări, pictori bine pregătiți, foar
te mulți dintre ei dublați de o se
rioasă cultură artistică. Cred că o 
educație consecventă, susținută, a 
marelui public nu se poate realiza 
decit prin efortul adincit al tuturor 
acestor creatori, prin efortul de a 
cunoaște afectiv și de a înțelege 
profund realitățile țării noastre. 
Toată lumea este de acord, cred, că 
originalitatea, atit de necesară comu
nicării autentice nu poate fi atinsă 
prin recursul la import, la forme și 
ideologii care se potrivesc altor me
ridiane. Și, mi se pare regretabil 
faptul că dorința de a nu fi depășit, 
a determinat pe unii artiști să uite, 
cu bună știință, ceea ce din punct 
de vedere al meșteșugului au învățat 
In Institute) mal bună pregătire 
culturală, o mai atentă Investigare a 
propriei sensibilități se impune de la 
sine.

petate fi mereu noi cu 
opere de prestigiu ?

atltca

Al. C. 1 — Cred că
lucrare de artă autentică ar 
să reunească, pe lingă calitățile de 
formă, colorit etc. — două aspecte 
esențiale : să fie înțeleasă și să 
reflecte un punct de vedere perso
nal asupra mediului, a locului 
în care a fost creată. Pallady, 
Petrașcu sau Tonitza, deși au 
trăit intr-o epocă frămintată, intr-o e- 
pocă în care se experimentau cele 
mai variate modalități de expresie, 
deși nu au fost niște izolați și au trăit 
in miezul evenimentelor contempora
ne lor — au știut să rămină ei înșiși. 
Exemplul unor Șlrato, Ressu, Iser 
este, de asemenea, cel a unor artiști cu 
o puternică individualitate creatoare, 
care au cunoscut și au participat in
tens la viața socială a epocii lor, care 
au militat intens pentru progres. Este 
binecunoscut faptul că cele mai bune 
cronici, cele mai valabile îndemnuri 
cu privire la dezvoltarea artei româ
nești au fost date de ei. Iată de ce 
cred că valoarea artistică asociată u- 
nel participări active la viața poporu
lui sint de natură să asigure unei lu
crări forța dăinuirii in timp. Există, 
desigur o anumită evoluție a mijloa
celor, de care nu poate să nu țină 
seama orice artist contemporan. Dacă 
impresioniștii au adus picturii mai 
multă luminozitate, nu este mal pu
țin adevărat că epoca modernă a a- 
dus un plus in ceea ce privește orga
nizarea suprafeței, echilibrul compo
zițional. O dată stăpînit acest limbaj 
Iti

orice 
trebui

poți exprima propriile adevăruri.

— Fiecare lucrare autentici, 
fiecare lucrare care deține un a- 
devăr artistic reflectă implicit 
idealuri și caracteristici ale sen
sibilității unei anumite societăți. 
In ce constă această identificare 
cu adevărurile care însoțesc con
fruntarea fiecăruia cu prezentul 
pe care-l străbate ?

— Forța dăinuirii fn timp a 
marilor operg a fost asigurată 
de profunzimea lor umană, de 
faptul că valorile cuprinse in 
ele pot fi oricind reactualizate. 
Referindu-ne la tradiția româ
nească de pictură — in ce con
stă posibilitatea reintilnirii re-

Al. C. : — Arta autentică a
fost întotdeauna alături de năzuin
țele maselor ; ea nu a ilustrat pur și 
simplu, ci a făcut parte din credințele, 
din aspirațiile oamenilor. Toți artiștii 
care au fost mari și cinstiți nu nu 
putut fi altfel decit alături de cel în 
mijlocul cărora trăiau. Lucrări pe 
care azi le privim ca pe exemple de 
calitate și atitudine — fie că e vorba

//CORTUL ROȘU"
aspect al filmului care 
angajează psihologia 
personajelor, modul 
lor de a concepe ero
ismul in împrejurări 
dramatice, este și ce
lălalt, care il dublează 
și completează pe pri
mul : relevarea capa
cității, specific uma
ne, de a lupta și a 
spera în izbînda lup
tei cu elementele os
tile ale naturii. Din 
acest punct de vedere, 
filmul poate fi consi
derat ca un elogiu al 
tăriei și frumuseții 
caracterelor, ca un e- 
logiu adus inflexibili
tății sentimentelor.

Subliniind valoarea 
acestui film — în 
fond, de la început 
pină la sfîrșit, o ple
doarie de o inaltă ți
nută etică în favoa
rea dragostei față de 
om — nu putem să 
nu remarcăm calități
le lui artistice. Regi
zorul Mihail Kalato
zov, secondat de o ce
lebră trupă de actori 
(remarcăm îndeosebi 
excelența jocului lui 
Hardy Krtlger — pi
lotul Lundsborg, Sean 
Connery — Amund
sen, Peter Finch—No
bile, Claudia Cardinale 
in rolul infirmierei, a 
știut să transpună un 
fapt autentic de viață 
intr-o peliculă cu certe 
valori educative, în care 
dramatismul și poezia 
antrenează și solicită 
spectatorul de-a lun
gul a citorva ore

Despre sfirșitul tra
gic al expediției arc
tice italiene de sub 
comanda generalului 
Nobile s-au scris zeci 
de cărți. Drama de a- 
cum câteva decenii, 
urmărită cu încordare 
de opinia publică de 
pe întreg pămîntul, a 
prilejuit opinii con
tradictorii din coloa
nele ziarelor pină la 
bara justiției. Motivul 
esențial al discuțiilor 
era insă același: se jus
tifica sau nu plecarea 
comandantului Nobi
le — primul — de pe 
banchiza unde se afla 
sechestrat împreună cu 
cițiva supraviețuitori 
ai accidentului ?

Creatorii coproduc
ției studiourilor itali
ene și sovietice, relu- 
înd povestea aventu
roasei supraviețuiri a 
membrilor echipajului 
aeronavei „Italia", și 
la fel de aventuroa
sei acțiuni de salvare 
organizate in 
scop, prilej cu 
și-a pierdut viața cu
noscutul explorator 
arctic Amundsen, au 
dorit să realizeze mai 
mult decit un simplu 
film de aventuri, mai 
mult decit un simplu 
elogiu adus omului și 
dorinței sale de su
praviețuire in mijlo
cul dezlănțuirii ostile 
a naturii. Ei au în
cercat — și au reușit 
— să realizeze un 
film-dezbatere care să 
releve faptul că va
loarea sacrificiului u- 
man poate fi Înțelea
să numai prin rapor-

tare la scopurile sale, 
numai dacă aceste 
scopuri slujesc omu
lui. Ideii de progres. 
O dramă care să sub
linieze că valoarea so
lidarității umane se 
află dincolo de falsul 
eroism și că prejude
cățile sociale, norme
le rigide ale onoarel 
burgheze sînt incapa-

CARNET
CINEMATOGRAFIC

acest 
care

bile să definească o 
atitudine care iși are 
justificarea interioară 
in dorința, transpusă 
în fapt, de a fi de fo
los oamenilor, colecti
vității umane. După 
codul acesta al onoa- 
rei, la procesul ima
ginar, la care partici
pă membrii dispăruți 
și salvați ai expedi
ției, Nobile este de
clarat vinovat. Dar 
după celălalt cod, a- 
cela al umanității, cod 
al vieții in friguroa
sele și periculoasele 
ținuturi ale Arcticii, 
pe care îl cunosc atît 
de bine cei doi sa- 
vanți și exploratori, 
Amundsen și profeso
rul rus Samoilovici, 
comandantul expedi
ției de salvare de pe 
spărgătorul de gheață 
„Krasin-, Nobile este 
nevinovat.

Nu mai puțin 
portant decit

im- 
acest Grigore ARBORE

A APĂRUT REVISTA

PROBLEME ECONOMICE" Nr. 7/1971I»1
Din cuprins : Pentru abordarea 

principială, politică a problemelor 
economice — Editorial ; 1971—1975
— Orientări, structuri, ritmuri ; In
fluența modernizării economiei a- 
supra indicatorilor calitativi, de dr. 
V. M POPESCU ; îmbunătățirea 
activității din legumiculutră, de dr. 
ION CEAUȘESCU ; Adaptări struc
turale ale exporturilor românești 
la cererea pieței externe, de COR
NEL BURTICA ; Creștere și efi
ciență economică ; Utilizarea efi
cientă a forței de muncă, de C. 
DRAPU și I. DODEA ; Corelația 
producție-cbeltuieli materiale in a-

gricultură, de dr. VIRGIL FLO- 
REA ; Considerații privind Intro
ducerea gestiunii științifice a stocu
rilor in comerț, de dr. GH. ALFIR1 
și R. EMILIAN ; Optimizarea pla
nului tehnic de transport la calea 
ferată, de I. SANDULESCU ; Expe
riențe naționale de modernizare a 
structurilor economice — dezbatere 
organizată de revista „Probleme 
Economice" (II).

Sumarul revistei mal cuprinde șl 
rubricile : Instrumentar modern de 
conducere și planificare economi
că : economie mondială ; critică și 
bibliografie : din viața științifică.

de Delacroix sau Picasso — sînt o do
vadă elocventă a trăirii intr-un timp 
bine determinat. Iată de ce cred că 
tot ceea ce vom realiza cu gîndul la 
viata țării, la oamenii ei, lucrări in 
care va putea fi regăsită sensibilita
tea epocii noastre contemporane, va 
cunoaște confirmarea epocilor viitoa
re. Cuvintele tovarășului Nlcolae 
Ceaușescu, rostite cu ocazia recente
lor dezbateri, exprimă deosebit de 
pregnant un adevăr pe care-l simțim 
intim legat dc creația noastră. „Noi 
vrem ca arta și literatura, afirma to
varășul Ceaușescu, să fie puse in sluj
ba poporului, să sc scrie și să se cre
eze pentru clasa muncitoare, pentru 
țărănime, pentru Intelectualitate, pen
tru toți oamenii muncii. Sîntem pen
tru diversitate dc stiluri și forme în 
creația litcrar-artlstkă. Dar, așa cum 
am spus și mai înainte, concepția, 
ideologia trebuie să fie una singură 
— Ideologia șl concepția revoluționa
ră a clasei muneitoare".

Sint cuvinte atit de legate de viată 
Incit a nu le înțelege înseamnă a nu 
înțelege însuși rostul vieții și, deci, 
nici rostul artei.

Interviu realizat de 
Marina PREUTU

tară a
Remarcabilele rea

lizări obținute in con
strucția socialismului și 
comunismului in U- 
niunea Sovietică sint 
binecunoscute poporu
lui român. In aceste 
zile, la „Casa prie
teniei româno-sovie- 
tlce", bucureștenli au 
posibilitatea să se în- 
tilnească cu țara ve
cină și prietenă in i- 
postaza de gazdă a 
turismului.

Expoziția „U.R.S.S. 
— țară a turismului'*, 
deschisă recent in Ca
pitală, prilejuiește vi
zitatorilor — nu nu
mai bucureșteni, ci și 
din țară — o descinde
re, prin intermediul 
fotografiei, la Mosco
va, Leningrad. 
Kiev, in ~ 
Sovietice 
Centrală, .
Mării Baltice, în Tai
gaua înzăpezită, ori in 
Crimeea însorită.

Bogată în imagini, 
expoziția redă un im
presionant evantai de 
frumuseți și realizări 
ale țării vecine și 
prietene, țară care a 
pășit prima pe dru
mul socialismului. Vi
zitatorul venit la „Casa 
prieteniei româno-so- 
vietice" face cunoș
tință, prin intermediul

___ ori 
Republicile 
din Asia 

pe țărmul

turismului'7 DE LA NAȘTEREA
unor excelente ima
gini, cu cite un „colț 
fermecat" — cum se 
exprima un vizitator in 
cartea de impresii a 
expoziției — „din toate 
republicile marii țări".

O imagine edifica
toare. bogată despre 
U.R.S.S. ca țară a 
turismului șl-o for
mează vizitatorul șl 
prin vizionarea filme
lor cu subiect turistic 
ce sint proiectate do 
două ori pe săptămină, 
ca și prin răsfoirea 
pliantelor cu fotogra
fii. a scurtelor mono
grafii despre principa
lele orașe turistice ale 
Uniunii Sovietice, ex
puse In standurile ex
poziției.

Impresia generală cu 
care rămine vizitato
rul — și acesta este, 
credem, scopul expozi
ției — e aceea că U- 
niunea Sovietică, țara 
unor importante și 
prestigioase realizări 
economice șl tehnico- 
științlfice, oferă și 
numeroase, variate a- 
tracții pentru turistul 
de pretutindeni. Prin 
Societatea unională de 
acțiuni „Inturist", care 
se numără printre cele 
mai mari birouri 
voiaj din lume, 
facilitată

de 
este 

cunoașterea

acestor realități la 
fața locului. „Inturist" 
organizează pentru vi
zitatorii străini veniți 
in U.R.S.S. peste 100 
de trasee spre princi
palele orașe și zone 
turistice, care — in 
raport dc mijloacele de 
transport nlcse — 
oferă vilegiaturistului 
condiții dc a cunoaște 
inlreaga țară.

Mii de turiști români 
au vizitat pină acum, 
prin O.N.T., Uniunea 
Sovietică. Expoziția 
„U.R.S.S. — țară a tu
rismului" a fost pri
mită la noi ca o nouă 
și convingătoare invi
tație la colaborare și 
cunoaștere reciprocă, 
prietenească, a reali
zărilor pe care le în
făptuiesc cele două 
popoare, român șl so
vietic, in opera de 
construcție socialistă și 
comunistă, a modului 
de a trăi, munci și 
gindi al populației ce
lor două țări. Prin 
semnificațiile sale, prin 
calitatea expresivă a 
fotografiilor, expoziția 
„U.R.S.S. — țară a tu
rismului" se bucură de 
o bună 
partea 
prezențl 
mare în

primire din 
vizitatorilor, 
în număr 

sălile sale.

PRIESCU

ai n

21.15 Blocnotes de Eugen Mândrie.
21,25 Buletin de știri • Sport.
21,30 Muzică ușoară românească 

cu : Paula Stănclulescu, Ana 
Petria, Nlcolae Suclu șl 
George Răpcău.

21,55 Cronica literară • Al. Slmlon 
— „Anotimpul posibil" • Fă- 
nuș Neagu — „In văpaia lu
mii". Prezintă S. Damian.

22,10 Film serial „Atragem focul 
asupra noastră" (II) — o pro
ducție a Televiziunii sovie
tice.

PROGRAMUL I

18,00 Deschiderea emisiunii. „Va- 
slle Alecsandrl — simbol al 
poetului patriot". Seară de 
versuri. Prezintă George 
Ivașcu.

18.20 „Toate pînzele sus 1" — emi
siune pentru pionieri • E- 
chlpajele transmit : Festiva
lul cinecluburilor pionierești 
— Sibiu ’71. Deschiderea ta
berei Internaționale de la 
Năvodari ; Cravatele roșii pe 
ogoare • Pe cărările vacan
ței : „Teleferic" șl „Păpușa"
— cîntece pionierești • Cu 
caiacele pe Jiu.

18,45 Breviar juridic.
18.55 Dinamica societății româ

nești.
19.20 1001 de seri — emisiune pen

tru cel mici.
19.30 Telejurnalul de «eară ® 

Sport.
20.10 Cîntece patriotice în Inter

pretarea corului șl orches
trei de studio Radio. Diri
jor : Carol Lltvln.

20,25 Cîntă pentru dv. Ioana Crli- 
tea șl Emil Gavrlș.

20,35 Seară de teatru : „Ion Ana
poda" — comedie de George 
Mihail Zamflrescu. Premie
ra TV. Interpretează : Silviu 
Stănculescu, Nlneta Guști, 
Dora Cherteș, Mariela Pe
trescu, Mihai Niculescu, Nl- 
culescu-Cadet. Regia : Aurel 
Cerbu.

21.55 Recital Anda Călugăreanu.
22.10 Moment comic cu Horia Șer- 

bănescu șl Radu Zaharescu.
22.30 Telejurnalul de noapte.

PROGRAMUL II

20.10 Recitalul violonistului Vlrgil 
Slmonis. în program : Sona
ta a V-a în Re major pentru 
vioară și pian — „Sonata 
primăverii" de Beethoven. La 
pian Marieta Leonte.

20.30 Reportaj-anchetă : Vitrinele
— o problemă a esteticii ur
banistice.

20,50 Moment folcloric : Dialog In
strumental cu : Remus Bis
trița șl Ion Milu la taragot ; 
Florea Bumea la caval șl 
frații Lăceanu la fluier. Di
rijor : Paraschiv Oprea.

21,00 Universltaria. Studenți pe 
șantiere. Reportaj de Rodi- 
ca Anghelescu și Doru Le- 
pădatu.

(Urmare din pag. I)

dreptului civil, avînd un conținut po
litic, un caracter social extrem de 
larg. A nu înțelege acest lucru și, in 
consecință, a nu-1 înfățișa in cerce
tările efectuate, în prelegerile ținute 
în fața studenților, in expuneri, chiar 
și in efortul de popularizare a legi
lor. înseamnă a lipsi oamenii de po
sibilitatea de a înțelege de la început 
sensurile și semnificațiile profunde 
ale cerințelor și exigentelor promo
vate — prin intermediul dreptului — 
într-o etapă sau alta a dezvoltării 
noastre sociale. Viața a demonstrat 
că formarea $i dezvoltarea conștiinței 
juridice nu este și nu poate fi mo
nopolul numai al unora din cei ce 
lucrează în domeniul dreptului, al 
uneia sau alteia din ramurile sale. 
Toți împreună putem și trebuie să 
concurăm — într-o măsură tot mai 
mare — la realizarea procesului for
mativ și corectiv al comportamen
tului uman in spiritul principialită
ții noastre revoluți mare. Dar, pentru 
a răspunde acestor cerințe credem că 
s-ar putea reflecta la unele sugestii 
și măsuri de adoptat in activitatea 
școlii românești, în cercetarea știin
țifică, in domeniul dreptului, precum 
și în efortul de popularizare a legi
lor și în practica judiciară.

Procesul educativ, in latura sa for
mativă, ar putea să cuprindă — după 
opinia noastră — nu numai școala 
superioară, ci șl treptele el infe
rioare, mal cu seamă pregătirea li
ceală. Un minim de cunoștințe juri
dice, predat printr-un efort mai sus
ținut — intr-un climat accentuat de 
educație cetățenească — ar contribui 
la formarea acelor deprinderi civice 
necesare oricărui cetățean al societă
ții noastre socialiste. Chiar prin inter
mediul unui curs “lementar — dincolo 
de noțiunile primare ale dreptului, șl 
prin prisma lor — este posibilă inee- 
tățenirea unor convingeri cu privire la 
sensurile adinei ale reglementării ju
ridice intr-un domeniu sau altui al 
vieții economice și social-culturale. Ar 
fi inutil să mat amintim că in prelege
rile șl dezbaterile la unele discipline 
cu caracter „tehnic" — drept penal, 
drept civil, drept procesual penal, 
drept procesual civil etc. — educația 
juridică cetățenească este un dezide
rat presupus, iar de către mulți 
dascăli ai scolii turidice românești 
numai înțeles, dar. din păcate. încă 
insuficient realizat

Legătura cu viața, cu realitățile 
noastre, folosirea, ca suport la dez-

• Brigada Diverse în alertă : 
PATRIA — 9; 11.30; 14; 16.30; 19;
21.15, SALA PALATULUI — 18 
(seria de bilete - 3723), BUCU
REȘTI — 8,30; 10.30; 12,30; 14,30; 
16.45; 19; 21, GRADINA DOINA —
20.15.
• Un loc pentru îndrăgostiți : 
CAPITOL — 9; 11; 13; 15; 17; 19; 
21, la grădină — 20; 21,45.
• Floarea Soarelui : SCALA — 
8,45; 11,15; 13,45: 16,15; 18,45; 21,15. 
GRADINA SELECT — 20.
• Tndrăgostlțli : CENTRAL — 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Dispariția lui Timo : LUMINA
— 9—16 în continuare ; 18,15; 20,30.
• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 10.
© Lănțlșoare verzi : DOINA — 
21,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
© Secretul planetei maimuțelor : 
LUCEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 21. FESTIVAL — 9; 11,15; 
13.30; 16; 18,30; 21, la grădină —
20.15, FAVORIT — 9,15; 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20.30.
© Săptămîna nebunilor : MO
DERN — 9; 11,15; 13,30; 16: 18,15; 
20,30. la grădină — 20, FEROVIAR
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18.15; 20,30, 
MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45.
© Cum am declanșat al doilea 
război mondial : ARTA — 15,30, 
la grădină — 20.
• Cortul roșu : BUCEGI — 16,30, 
la grădină — 20, GIULEȘTI — 
15,30; 19.
• Notre Dame de Paris : GRIVT- 
ȚA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Mlhai Viteazul : POPULAR —
15,30; 19,30. .
• Bătălia de pe Neretva ; LARO- 
MET — 15,30; 19.
• Esop : RAHOVA — 15,30; 17,45;
20.15.

• Dragoste la zero grade : MUN
CA — 16; 18; 20.
• Umbrele strămoșilor uitați s 
CINEMATECA (sala Union) — 10; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30.
• Turnul de aramă : COSMOS — 
15,30; 18; 20,15.
• Elefantul Slowly î TIMPURI 
NOI — 9,15—20 în continuare.
• Al 41-lea : ------------
18; 20.
© Haiducii Iul Șaptecal ; Zestrea 
domniței Ralu : LIRA — 15,30, la 
grădină — 20.
• Romeo șl Julleta : MIORIȚA — 
9,30; 12,45; 16,15; 19,30.
• Din nou despre dragoste : PA
CEA — 15,45; 18; 20.
• Tudor: FERENTARI — 15,30; 19.
• Treci pragul : PROGRESUL — 
16; 18; 20.
• Sunetul muzicii : FLOREASCA
— 15,30; 19, BUZEȘTI — 16, la gră
dină — 20.
e Faraonul : DRUMUL SĂRII — 
15,30; 19.
© Secretul din Santa Vittoria i 
CRTNGAȘI — 15,30; 17,45; 20.
• Capcana : FLACARA — 
18; 20,15.
© Greșeala fatală : AURORA 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18, la grădi
nă — 20,15, GLORIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30, TOMIS — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15, la grădină — 
20,30.
• întîlnlre cu o necunoscută : 
EXCELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30, VOLGA — 9,30; 11,30; 
13,45; 16: 18,15; 20,30, FLAMURA — 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
© De-aș fi... Harap Alb : FLA
MURA — 9—11,15 în continuare.
• S-a întîmplat în recunoaște-
— --------------- 15.45; 17,45, la

VIITORUL — 16;

re : MOȘILOR 
grădină — 20,15.
• Prințul negru ! ÎNFRĂȚIREA 
INTRE POPOARE — 15,15; 17,30; 
20.
• O floare șl doi grădinari t 
VICTORIA — 9; 12,30; 16; 19,30, 
UNIREA — 16,30, la grădină — 
20,30, VITAN — 16, la grădină 
— 20.
• Neamul Șolmăreștilor : DACIA 
— 3,30—19,30 în continuare.
• Cfntecele mării : GRADINA 
PARCUL HERĂSTRĂU — 20.30.

• Teatrul satlric-muzical „C. Ta- 
nase“ (grădina Boema) : Vox... 
Boema — 20.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : La Izvoare de frumu
sețe — 17,30.

FONDATORULUI MUZEULUI
BRUKENTHAL DIN SIBIU

Oraș de veche tradiție istorică șl 
artistică, Sibiul oleră azi aspectul 
freamătului și bucuriei creatoare de 
care sînt animați oamenii muncii de 
pe întreg cuprinsul țării. Vestigii și 
monumente istorice, o rețea de mu
zee ii conferă un pregnant carac
ter cultural-artistic. Alături de isto
ricele sole bastioane, de turnurile 
olarilor, arhebuzierllor. dulgherilor, 
de cel al pulberăriei și de renumitul 
portal al Turnului sfatului, datînd 
din secolul XV, unul din principale
le monumente de interes artistic al Si
biului îl constituie muzeul Bruken- 
thal, al cărui ctitor s-a născut cu 
250 de ani In urmă, la 26 iulie 1721.

Valoarea muzeului Brukenthal 
constă în primul rînd în colecțiile 
sale de artă, străine și românești. 
Sălile, cuprinzind opere ale pictorilor 
flamanzi, olandezi, italieni sau repre
zentanți ai Renașterii germane, ca de 
exemplu M. Van Roymerswaele, Sa- 
very, Snyders, van Dyck, Cranach, 
Andrea del Sarto, A. Carracci, Mag- 
nasco ș.a., atrag numeroși iubitori de 
artă. De un interes egal se bucură 
și sălile consacrate artei românești 
care prezintă opere ale lui C. D. 
Rosenthal, N. Grigorescu, Mișu Pop, 
Ion Andreescu, Șt. Luchian, T. Pal- 
lady, G. Petrașcu, D. Paciurea, I. Ja
lea. D. Anghel, C. Ressu, I. Iser, C. 
Baba, A. Ciucurencu și alți renumlți 
pictori romăni.

Pot fi admirate șl cele trei portre
te ale lui Horia, Cloșca și Crișan, da
torate unui pictor din Sibiu din se
colul XVII — cele mai autentice 
documente ale revoluționarilor din 
Transilvania sau lucrări ale unor 
sculptori sibier.i din secolul XV, ca 
lucrarea în lemn Iacobus cel Mare, 
vasul de aur traco-cimerian din e- 
poca bronzului, podoabele dacice sau 
lucrări aparținînd celebrilor meșteri 
aurari Hans Hans Retlsch șl Sebas
tian Hann.

Samuel Brukenthal este așadar cel 
care a pus bazele uneia dintre cele 
mai renumite colecții de artă din 
Europa și cea mai veche din Româ
nia. Propriu-zis, colecția care-i poar
tă numele a luat ființă după 1753 
cind Samuel Brukenthal pleacă pen
tru întîia oară la Viena, inaugurarea 
publică a colecției avînd loc în 1790, 
după terminarea palatului, ridicat 
special și care adăpostește azi mu
zeul Bruckenthal.

Palatul, el însuși un monument al 
arhitecturii baroce transilvănene, a 
fost început în timpul cînd S. Bru
kenthal era guvernatorul 
Nu se știe precis cine a fost 
tectul. Asemănarea ca stil și 
titatea unor detalii cu palatul 
ffy din Cluj, ridicat în același 
îndreptățește ipoteza că autorul ar 
fi fost arhitectul sibian Johann E- 
berhardt Blaumann, autorul palatu
lui baroc din Cluj. S-a emis și pă
rerea că s-ar datora arhitectului Mo
relli din Viena, chemat de baronul 
Brukenthal la Sibiu.

Brukenthal trecea drept un mece
na al artiștilor Numeroși artiști 
s-au strîns în jurul său printre care 
Martin Stock și Neuhauser erau cei 
mai frecvenți. Așa se și explică pro
veniența în colecția sa a mai multor 
tablouri de la pictorii locali sibieni 
contemporani lui, alături de cei aus
trieci și germani, cumpărate direct 
de la ei. Tablourile mai vechi sînt 
achiziționate din Viena sau au pro
venit din Bruxelles din galeria du
celui Leopold Wilhelm, primite in 
dar de la moștenitoarea acestuia 
Maria Theresia. Astfel, încă din 
timpul vieții sale colecția avea să 
ajungă la peste 1 000 de tablouri, la 
un breviar flamand cu miniaturi de 
la începutul secolului XVI. la peste

Sibiului, 
arhi- 
iden- 
Ban- 
timp,

400 de gravuri, printre care unele 
semnate de Diirer, Callot, Raimondi 
ș.a , piese de numismatică și mine
ralogie, opere de artă și obiecte de 
arheologie din perioada romană in 
Dacia, ca celebra zeiță Hecate din 
secolul II, una din piesele de mare 
frumusețe și rare aie artei romane, 
vase făurite de aurarii transilvăneni 
și o bibliotecă 
ce avea să se 
public în 1817, 
testamentare.

Azi, colecția 
presionanta cifră de peste un milion 
de obiecte, adăugîndu-se în decursul 
anilor, o bogată colecție de artă 
filastică, de etnografie și artă popu- 
ară românească și recent o nouă 

secție In aer liber în Dumbrava Si
biului, ea însăși un mare și intere
sant muzeu al meșteșugurilor popu
lare. Prin investițiile substanțiale fă
cute de statul nostru, muzeul Bruken
thal a devenit una dintre cele mai 
importante instituții de cultură și 
de cercetare științifică și artistică.

Era firesc ca muzeul Brukenthal 
să trezească interesul a numeroși 
oameni de cultură și artă. Printro 
primele Însemnări le avem pe acelea 
aparținînd lui Dinicu Golescu, care 
afirmase în 1826 că muzeul conține 
„o strinsoare de cadre vrednice dc 
vedere". Oameni erudițl și-au adus 
ei înșiși contribuția la cercetarea și 
identificarea tablourilor sau au con
semnat în scrierile lor valoarea deo
sebită a colecției de artă. Amintim 
astfel pe englezul E. D. Clarke, pe 
Johann Trost din Viena, pe Theodor 
von Frimmel, care în 1894 a precizat 
că celebrul „Portret de tinăr cu ti
chie albastră", cumpărat de Bruken
thal de pe piața austriacă în a doua 
jumătate a secolului XVIII drept un 
original Dîirer, aparține lui Jan van 
Eyck. Apoi A. Bredius din Haga, 
Hofstede de Grot din Amsterdam, 
Karl Voii din MUnchen, Jean Paul 
Richter, Ludwig Baldass, Jan Lauts, 
Leo van Puyvelde sau de la noi G, 
Oprescu, E. Schileru, V. Vătășaniu, 
și-au adus contribuțiile personale In 
cercetarea tezaurului muzeului.

Lui Leo van Puyvelde i se dato
rează Identificarea, în 1959, a ce
lor două tablouri de Rubens : 
Sflntul Ignațiu de Loyola, patro
nul iezuiților și Sflntul Franțoia 
Xavîer, primul apostol al Indiilor, ce 
figuraseră Înainte în muzeu sub de
numire lacjnică de pictori aparți- 
nind Școlii flamande. Istoria aces
tor tablouri ne explică și modul în 
care majoritatea operelor străine, 
grație lui S. Brukenthal, au ajuns 
în colecția muzeului din Sibiu. Ta
blourile fuseseră comandate în 1619 
pentru a servi solemnității organi
zate de iezuiți la Anvers în 1622. O 
sută de ani și ceva mai tîrziu, în 
1777, ele aveau să figureze în cata
logul Colegiului din Bruxelles în și
rul tablourilor propuse spre vinza- 
re. De aici le-a cumpărat M. Done- \ 
kers, consilierul arUstic al guverna
torului general austriac din Țările 
de Jos. Prin intermediul său portre
tele au ajuns la Viena de unde au 
fost cumpărate de Samuel Bruken
thal și depuse in colecția sa.

Locaș al culturii, avind porțile 
larg deschise spre inima și mintea 
oamenilor iubitori de frumos, mu
zeul din Sibiu funcționează azi ca un 
instrument puternic de educație și 
cultură.

La împlinirea celor 250 de ani de 
la nașterea ctitorului său, muzeul 
Bruckenthal se poate mîndri cu acti
vitatea sa, cu un rol important în 
opera de educare a publicului.

cu cărți rare, colecție 
transforme In muzeu 
conform hotărlrii sale

muzeului atinge im-

Mircea DEAC

baterea teoretică, intr-o măsură mai 
mare, a unor spețe din practica judi
ciară, din viata juridică concretă — 
ar asigura mai multă eficiență edu
cativă întregului proces de invăță- 
mînt. Desigur, la aceasta ar trebui să 
adăugăm noi eforturi de extindere a 
practicii juridice, mai ales în anii 
superiori, îngăduind juriștilor de 
miine o confruntare directă cu rea
litățile, o înțelegere mai profundă a 
semnificațiilor reglementării juridice 
și a exigențelor aplicării normelor e- 
laborale in relațiile sociale nemij
locite.

Cîteva reflecții pot fi enunțate șl 
cu privire la conținutul educativ al 
activității științifice. Cercetarea în 
domeniul dreptului nu-și epuizează 
sarcinile numai prin tratarea elemen-

profundă a adevăratelor cerințe ale 
reglementării intr-un domeniu sau 
altul și adoptarea celor mai potrivite 
soluții normative. Este cu totul ine
ficientă o simplă poziție aprobativă, 
neaprofundată, neanaliticâ și, mai a- 
les neraportată la practică in legă
tură cu vreun text supus dezbaterii 
publice intr-una sau alta din ramuri
le dreptului. Un exemplu mi se pare 
elocvent. Cu prilejul supunerii dez
baterii publice a proiectului Legii 
pensiilor in 1966, autorii au apreciat 
fără rezerve reglementarea propusă. 
Cînd, cu un an mai tirziu, condu
cerea superioară de partid și de stat 
— constatînd că noul sistem permitea 
inechități, deoarece celor ce ieșeau 
la pensie le Îngăduia să beneficieze

enunțînd regulile juridice care le in
criminează. precum și consecințele 
legale pentru cel vinovat : sancțiuni, 
fiedeose etc. N-am vrea să se ințe- 
eagă că aceste cercetări nu sînt ne

cesare. Socotim însă că a ne opri 
numai asupra efectului unei condui
te sociale neconforme exigențelor 
dreptului, fără a examina multilate
ral cauzele — condițiile determinan
te, de natură socio-economică, psi
hologică, psihosociologică, educativă, 
este cu totul insuficient Or. o ase
menea analiză ar fi de natură a con
tribui nu numai la înțelegerea rela
ției complexe a cauzalității în drept, 
ci ar stimula intr-o măsură remar
cabilă efortul de prevenție socială, 
Intr-un climat de educație a respon
sabilității civice a tuturor cetățeni-

Dezvoltarea conștiinței juridice socialiste/ > I

telor de „tehnică", de „construcție" 
juridică, eludind ampla problematică 
a formării și dezvoltării conștiinței 
juridice. Nu credem că s-ar minima
liza eficiența cercetării juridice in 
cazul in care unele elemente cu ca
racter etic, moral, indispensabile pro
cesului educațional pe tărimul drep
tului, ar fi incluse chiar în cercetări 
efectuate intr-o problematică de ra
mură, de pildă instituția căsătoriei, 
raporturile dintre părinți și copii, 
dreptul familiei sau cointeresarea 
materială, criteriile retribuției după 
muncă, dreptul cooperatist etc.

Nu este deloc neglijabilă contribu
ția pe care și-ar putea-o aduce cer
cetarea la îmbunătățirea reglementă
rii juridice. Se cunoaște că nici una 
dintre ramurile dreptului nu evoluea
ză intlmplător, că modificările ce se 
aduc normelor juridice iși au, în cele 
din urmă, sorgintea in transformările 
survenite In baza economică a so
cietății. Tocmai de aceea — dincolo 
de comentariul juridic destul de frec
vent in practica cercetării — investi
ția de inteligență, capacitatea de in
vestigare cu ajutorul mijloacelor pe 
care le oferă știința, ar trebui mai 
bine canalizate către o cunoaștere

de venituri mai mari chiar față de 
cele primite in timpul perioadei acti
ve in producție — a criticat legea 
adoptată și a propus modificarea ei 
în sensul satisfacerii exigențelor echi
tății sociale, aproape aceiași cercetă
tori care se pronunțaseră anterior 
elogios s-au grăbit să constate con
ținutul științific al modificărilor _ 
fectuate, justețea lor socială, fără 
însă a arăta că au dezmințit așteptă
rile puse lor prin dezbatere, că nu 
și-au adus de fapt contribuția de 
analiză solicitată. Cercetătorul in do
meniul dreptului are mari răspunderi 
sociale, care-l obligă să adopte o a- 
titudine cu adevărat științifică, pro- 
nunțindu-se — in lumina competen
ței și a cunoașterii realităților - în 
timp util, cu privire la conținutul re
glementărilor juridice.

Discutăm adesea despre fenomene 
antisociale, despre încălcări grave 
ale legii, despre infracțiuni. Și nu 
în puține lucrări — pe o întindere 
de sute și sute de pagini — exami
năm aceste fapte contrare celor mai 
elementare norme de conduită sta
tornicite In societatea noastră, ex- 
plicînd modul in care sînt săvîrșite,

e-

lor. In acest spirit, sînt de apreciat 
preocupările din ultimele luni ale 
Academiei de științe sociale șl po
litice și ale unor factori de cea mai 
mare răspundere din departamente
le cu profil judiciar de a pune baze
le unei cercetări criniinologice a fe
nomenelor Infracționale in scopul de 
a asigura caracterul științific nece
sar în adoptarea măsurilor preventi
ve și educative întreprinse in acest 
domeniu.

Ampla analiză efectuată de tova 
rășul Nicolae Ceaușescu cu privire 
la activitatea ideologică-poiitică și 
cultural-educatlvă vizează, totodată, 
creșterea rolului opiniei publice în 
combaterea fenomenelor antisociale, 
în descoperirea și influențarea edu
cativă a celor certați cu disciplina. 
Se înțelege că, in efortul susținut 
de formare a opiniei publice, de e- 
ducație juridică a tuturor cetățeni
lor țării printr-o acțiune mai siste
matică și mai eficientă dc popu
larizare a legilor, sarc;ni importante 
revin tuturor categoriilor de juriști 
— cercetători, cadre didactice, prac
ticieni din cele mai diferite dome
nii — instituțiilor juridice, precum 
și Asociației juriștilor, organizațiilor

județene ale acesteia. Socotim însă 
că s-ar impune — odată cu expli
cațiile date în legătură cu textul le
gal, cu norma juridică în vigoare — 
să șe înfățișeze mai pe larg impli
cațiile morale, responsabilitatea ci
vică a fiecăruia din cetățenii Româ
niei socialiste pentru promovarea re
lațiilor de conviețuire conforme înal
telor idealuri de muncă și viață alo 
clasei muncitoare. Sîntem de părere 
că ar fi utilă examinarea, pe baza 
unor exemple concrete, fapte din 
practica judiciară a unor instituții 
ale dreptului — normă juridică, ra
port juridic, drept subiectiv, aplica
rea legii, infracțiune, contravenție, 
pedeapsă, sancțiune etc. Tn acest 
fel ar deveni mai eficientă preocu
parea de a cultiva respectul față de 
lege, principiile legalității, asigurîn- 
du-se înțelegerea conștientă a nece
sității reglementărilor adoptate de 
reprezentanta națiunii noastre, 
Marea Adunare Națională, în efor
tul de perfecționare a întregului or
ganism social-politic al țării.

Relevînd covirșitoarea însemnăta
te a respectării și a aplicării norme
lor dreptului în fiecare comparti
ment al vieții sociale, pe toate trep
tele structural? ale organismului so- 
cinl-politic, expunerile cu caracter 
de popularizare, emisiunile de radio 
și televiziune, presa și tipăriturile ar 
aduce un mesaj educativ a cărui e- 
ficiență nu s-ar lăsa prea mult aș
teptată în amplul proces educativ, ia 
a cărui înfăptuire sîntem chemați să 
contribuim, <n mai mare măsură, toți 
juriștii, teoreticieni și practicieni, ai 
acestei țări. Iar efortul formativ și 
corectiv al comportamentului uman 
ar avea o finalitate mai directă dacă 
organele judiciare. în special instan
țele de judecată, ar valorifica mai 
bine bogatele resurse educative ale 
nenumăratelor cazuri concrete ex 
trase din viața cotidiană, care Ii 
înfățișează spre soluționare. Toate a- 
cestea reprezintă numai cîteva din 
posibilitățile noastre de sporire a a- 
portului la realizarea adecvată — 
!n domeniile în care ne desfășurăm 
activitatea — a programului elaborat 
de secretarul general al partidului, 
de educație în spirit partinic revo
luționar a întregului Dopor, program 
organic integrat în eforturile de ma
turizare continuă a societății socia
liste românești, de îmbunătățire spi
rituală și împlinire morală a tuturor 
făuritorilor ei, constructori con- 
știenți ai prezentului și viitorului 
României.
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Vizita delegației
P. C. din Danemarca

Continuindu-si vizita în țara noas- 
trii. delegația P.C. din Danemarca, 
condusă de tovarășul Freddy Mad- 
►sn, secretar al C C. al PC. din 
Danemarca, a vizitat, tn județul Ba
cău. Combinatul chimic de la Bor- 
reștî și Combinatul de cauciuc sinte
tic și produse petrochimice, unde 
oaspeții s-au Interesat de procesul 
de producție si planul de perspectiva 
» petrochimii! b.icAoane. rolul adu
nării generale a șalariaților și acti
vitatea Consiliului de administrație 
al combinatului. Au mai fost vizita
te. de asemenea, fabrica de confecții 
și combinatul de prelucrare a lem
nului dm orașul Bacău. în încheierea 
vixitf. oaspeții 8U fost primiți la 
Consiliul popular al municipiului Ba
cău.

Cronica zilei
Ministrul comerțului exterior. Cor

nel Burtica, a primit luni la amiază 
pe Emile Badiane, secretar general 
adjunct al Uniunii Progresiste Sene
galese și ministru al cooperării din 
Senegal, care face o vizită in țara 
noastră.

In cadrul Întrevederii au fost dis
cutate probleme privind relațiile e- 
conomice dintre România și Sene
gal

♦
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România a adre
sat o telegramă de felicitare minis
trului afacerilor externe al Islandci. 
Einar Agustsson, cu ocazia numirii 
sale In această funcție. In răspunsul 
său, ministrul afacerilor externe al 
Islandei a mulțumit pentru felicită
rile transmise și și-a exprimat do
rința de a colabora pentru dezvol
tarea relațiilor dintre cele două țări.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România a adre
sat o telegramă de felicitare minis
trului afacerilor externe al Suediei, 
Krister Wickman, cu ocazia numirii 
sale In această funcție. In răspun
sul său, ministrul afacerilor externe

IERI AU ÎNCEPUT LA CONSTANȚA '

! „SERBĂRILE MĂRII ’71" j
' Luni seara, la Con- 
l stanța, a început, in- 
? tr-o explozie de vese- 
ț lie și exuberanță, cea 
i de-a treia ediție a 
’ „Serbărilor Mării".

De-a lungul Bulevar- 
i dului Tomis, prin Pia- 
1 ța Independenței, pe 
t faleza Cazinoului, zeci 
’ de mii de turiști, ti- 
ț neri și vîrstnici, ro- 
i mâni și străini au 
1 luat parte la prima 
l „noapte albă" a aces- 
’ tor serbări pline de 
ț farmec și inedit După 
i defilarea carelor ale- 
i gorice, însoțite de ve- 
l selia celor prezenți, 
? pină tirziu. după mie- 
ț zul nopții, a conti- 
1 nuat carnavalul tine- 
’ reții, organizat in 
i Piața Independenței. 
/ — Această „fiestă“ a
1 litoralului, spunea la 
i conferința de presă 
’ din ajunul sărbătorii

Vladimir Robu. pre- 
i ședințele Comitetului 
' județean pentru cul- 
i tură și artă, își pro- 
.’ pune, o dată cu revi- 
ț talizarea unor tradiții 
i străbune, prin mulți- 
i mea actelor de adevă- 
i rată cultură și diver

tisment, să dea un plus 
de strălucire și voie 
bună vacanței celor a- 
proape 200 000 turiști 
aflați zilnic pe litoral.

Programul „Serbă
rilor Mării", căruia i 
s-a făcut o largă pu
blicitate, cuprinde o 
gamă largă de mani
festări, de la specta
cole de cintece și dan
suri, pină la montaje 
poetice și reprezenta
ții de teatru in aer li
ber. Am reținut din 
programul extrem de 
variat al celorlalte 
șase zile ale serbări
lor, spectacolul mu- 
zical-coregrafic reali
zat de actori con- 
stănțeni, dedicat ma
relui poet latin Ovi- 
dius. Toate grădinile 
și sălile de teatru au 
programat, in fiecare 
seară, spectacole din 
cadrul Festivalului 
național de folclor. 
Spectacolele de sunet 
și lumină „Medeca" și 
„Noapte In Veneția" 
și-au ales drept sce
nă imensul amfiteatru 
al portului turistic 
Tomis.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 2$, 

n și 30 iulie a.c. In țară : Vremea se 
menține călduroasă. Cerul va fl va
riabil, mai mult senin in prima parte

IERI, A AVUT LOC PREMIERA FILMULUI

„Brigada diverse in alertă"

Producție a studioului cinematografic „București". Sce
nariul : Nicolae Țic, Mircea Drăgan. Regia : Mircea Dra
gan. Cu : Toma Caragiu, Jean Constantin, Dem Rădu- 
Ieșea, Sebastian Papaiani, Puiu Călinescu, Ioana Drăgan, 
larie Darie, Dumitru Furdui, Vasilica Tastaman, Ion 
Besoiu, Elena Caragiu, Carmen-Maria Struja, Lucia Boga. 
Imaginea : N. Mărgineanu. Muzica : I. Cristinoiu. Deco

ruri 2 C-tin Simionescu, Filip Dumitriu

In județul Iași, delegația a vizitat 
Uzina Metalurgica și întreprinderea 
..Țesătura'* din orașul lași, precum 
si cooperativa agricola de producție 
Bivolari $1 întreprinderea agricolă 
de stat Bucium.

Membrii delegației au fost primiți 
la Comitetul județean lași al P.C.R., 
cu care prilej tovarășul Vaslle Potop, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean de partjd șl președinte al Con
siliului popular județean Iași, le-a 
prezentat aspecte din activitatea or
ganizațiilor do partid, din preocu
pările șl eforturile oamenilor muncii 
ieșeni pentru traducerea in viață a 
sarcinilor trasate de cel dc-al X-lea 
Congres al partidului.

al Suediei a exprimat mulțumiri sin
cere pentru felicitările primite.

Luni dimineața, in sala de festivi
tăți a Casei de cultură din Sinaia, a 
avut loc deschiderea cursurilor de 
vară și colocviilor științifice de lim
ba. literatura, istoria și arta po
porului român, organizate de Uni
versitatea din București.

Actuala ediție a cursurilor — a 
Xll-a — reunește un număr de peste 
150 de profesori, tineri cercetători și 
studenți din 28 de țâri ale lumii, care 
doresc să se inițieze sau să se spe
cializeze in domeniul limbii și lite
raturii române.

★
Colectivul Ansamblului folcloric 

..Tulnicul" al Casei de cultură a sin
dicatelor din Baia Mare, a plecat 
luni dimineața in Norvegia pentru 
a participa la Festivalul internațio
nal de folclor „Peer Gynt“ din Lil
ies trom.

*
Luni a sosit la Tîrgoviște, în ca

drul planului de schimburi cultura
le pe anul 1971, formația de cintece 
și dansuri „La Ronde" din Franța. 
Tntre 26 iulie și 7 august. artiștii 
francezi vor prezenta spectacole la 
Moreni, Tîrgoviște, Șotinga, Fieni și 
in alte localități dimbovițene.

(Agerpres)

Am reținut, de ase
menea, invitația adre
sată miilor de oaspeți, 
de a lua parte la ma
nifestarea tematică 
„Eminescu și marea", 
la spectacolul „Noc
turna revistă", cu par
ticiparea celor mai 
valoroși artiști ai ge
nului, la nenumăra
tele întilniri sportive 
de pe toate stadioa
nele de pe litoral.

Față de edițiile pre
cedente, consemnăm, 
ca noutăți. Balul mas
cat din sălile Cazinou
lui din Constanța și 
concursul care va de
semna pe cea mai fru
moasă turistă a Lito
ralului.

Nu ne-am propus o 
enumerare exhaustivă 
a tuturor manifestări
lor programate. Rea
mintim numai că mo
mentul „de virf“ al 
„Serbărilor Mării" il 
constituie ziua de 1 
august, tradiționala Zi 
a Marinei.

Radu APOSTOL 
corespondentul 
„Scînteii"
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a Intervalului, apoi se va înnora trep
tat în Banat, Crișana și Transilvania 
unde se vor semnala frecvente descăr
cări electrice șl averse Izolate. Vint 
slab pină la potrivit. Temperaturile mi
nime vor fl cuprinse între 12 șl 22 de 
grade Iar maximele între 24 șl 34 de gra
de. In București : Vreme călduroasă și 
frumoasă. Cerul va fi variabil mal mult 
senin. Vlntul va sufla slab pină la 
potrivit. Temperatura se menține ri
dicată.

IA CLUBUl UZINELOR DE AUTOCAMIOANE DIN BRAȘOV

ADUNARE CONSACRATA 
CELEI DE-A 18 A ANIVERSĂRI 

A INSURECȚIEI NAȚIONALE CUBANEZE
Clubul Uzinelor dc autocamioane 

din Brașov a găzduit luni după- 
arnlazi'i o adunare consacrată celei 
de-a 18-a aniversări a insurecției na
ționale cubaneze. La adunare au par
ticipat muncitori, ingineri, tehnicieni 
sl funcționari dc la Uzinele construc
toare de autocamioane Metrom și dc 
la alte unități industriale din orașul 
dc la poalele Timpei. Au participat, 
de asemenea, ambasadorul Cubei la 
București, Nicolas Kodriguez Astiaza- 
rain, și alțl membri ai ambasadei.

Adunarea a fost deschisă de Alcx. 
Crișan, secretar al Comitetului muni
cipal de partid Brașov.

Despre semnificația acestei mani
festări a vorbit ing. Octav Căpitanu, 
director tehnic al Uzinei de autoca
mioane Brașov.

Poporul eroic al Cubei socialiste — 
a spus vorbitorul — sărbătorește cu 
bucurie cea de-a XVllI-a aniversar ' 
a Zilei de 26 iulie a anului 1953, cind 
un grup de tineri patrioți revoluțio
nari. sub conducerea lui Fidel Castro, 
a declanșat începutul insurecției na
ționale cubaneze, moment istoric cru
cial in evoluția politică și social- 
economică a poporului cubanez.

Victoria revoluției a deschis po
porului cubanez perspectivele con
struirii unei vieți noi, fericite. Toate 
încercările de blocaj, sabotaj, presiu
ne economică și politică, la care s-a 
dedat imperialismul, au eșuat în mod 
lamentabil. Cuba urmînd in mod ferm 
calea socialistă de dezvoltare.

Azi. la 12 ani de la victoria revolu
ției, Cuba se găsește angajată in 
opera de edificare a socialismului, 
înregistrind însemnate succese pe 
plan economic și social-cultural.

Revoluția cubaneză are și o sem
nificație internațională. Ea întruchi
pează aspirațiile patriotice și de
mocratice ale popoarelor din America 
Latină și a inaugurat o etapă nouă 
in lupta de eliberare a popoarelor 
latino-americane, luptă dreaptă pe 
care poporul român, Partidul Comu
nist Român și guvernul țării noastre 
o susțin și o sprijină cu fermitate și 
consecvență.

Legate prin aspirații comune, 
România și Cuba dezvoltă relații de 
prietenie și colaborare multilaterală 
in toate domeniile de activitate, in 
interesul celor două popoare. Schim
burile economice, culturale, științi
fice se dezvoltă in mod constant ; 
s-au lărgit considerabil relațiile pe 
linie de partid, de stat și intre dife
rite organizații obștești.

Convorbirile ce au avut loc anul 
acesta intre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Osvaldo Dor- 
ticos Torrado, precum și rezultatele 
pozitive cu care s-au încheiat lucră
rile celei de-a II-a sesiuni a Comisiei 
mixte, discuțiile purtate cu acest 
prilej de către șeful delegației ro
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• In cadrul regatei internaționale 
de canotaj academic la Duisburg, 
sportivii români Em. Tușa și Dumi
tru Grumezescu au ciștigat proba de 
schiff 2 fără cîrmaci cu timpul de 
7’01’’81/100.

• In mai multe orașe europene au 
luat sfirșit duminică ultimele me
ciuri ale preliminariilor competiției 
internaționale de tenis pentru tine
ret dotată cu „Cupa Gaica". In gru
pa de la Marianske Lazne, echipa 
Suediei a învins cu 3—2 echipa Ce
hoslovaciei și s-a calificat pentru 
turneul final de la Vichy. Pentru 
locurile 3 și 4 echipa R. D. Germane 
a dispus cu scorul de 4—1 de echipa 
României. La Keszthely (Ungaria), 
intr-un meci decisiv, echipa Ungariei 
a învins cu 3—2 selecționata Italiei, 
clasindu-se pe primul loc in grupa 
respectivă. In grupa belgiană de la 
Nieuwpoort, Spania a întrecut cu 5—0 
Belgia, iar R. F. a Germaniei a dis
pus cu 5—0 de Elveția. Echipa Spa
niei și-a asigurat calificarea.

• La Sofia s-a desfășurat dubla 
intilnire internațională amicală de 
lupte libere dintre selecționatele de

(Urmare din pag. 1) 

tuite in prezent pentru înarmări ar 
fi destinate lichidării decalajului din
tre țările avansate economicește și 
cele subdezvoltate — decalaj care 
continuă să se agraveze, constituind 
una din problemele mari, dramatice, 
nu numai ale prezentului, dar și ale 
viitorului și ale cărei implicații nu 
pot să nu rețină atenția oricărui om 
politic lucid.

Toate acestea arată concludent ce 
gravă calamitate constituie din toate 
punctele de vedere continuarea cursei 
înarmărilor. In epoca actuală au a- 
părut însă nu numai mijloace dis
tructive fără precedent, dar, spre bi
nele omenirii, și uriaș'e torțe sociale 
capabile să stăvilească goana nefastă 
a înarmărilor, să asigure o pace trai
nică, întemeiată nu pe forță și pe 
instrumentele de promovare a ei — 
armele — ci pe dezarmare, pe așe
zarea relațiilor interstatale pe nor
mele dreptului internațional, pe res
pectarea principiilor independenței și 
suveranității, egalității, neamestecu
lui in treburile interne, al dreptului 
fiecărui popor de a-și decide singur 
soarta.

Așa cum este cunoscut, in urma 
tratativelor de dezarmare purtate 
timp de mulți ani in cadrul Organi
zației Națiunilor Unite, în Comitetul 
de dezarmare de la Geneva, au fost 
încheiate unele acorduri internațio
nale in probleme parțiale ale dezar
mării ; acestea au doar un caracter 
preventiv-restrictiv, de pe urma lor 
arsenalele statelor nu s-au micșorat 
nici cu o singură bombă atomică. Iar 
in timp ce discuțiile se temporizea
ză, se acumulează arme noi, din ce 
în ce mai perfecționate. Este de a- 
ceea imperios necesar să se acțio
neze cu toată hotârirea și fermitatea 
pentru a se trece practic pe făgașul 
măsurilor reale de dezarmare, pentru 
a se realiza progrese efective, palpa
bile, pe calea dezarmării generale, in 
primul rind, a dezarmării nucleare.

Viața, mersul evenimentelor relevă 
din ce în ce mai evident că ar fi 
greșit să se creadă că problema 
dezarmării iși va găsi soluționarea 
de la sine sau exclusiv prin tratati
ve și acțiuni diplomatice. Devine tot 
mai limpede că înfăptuirea dezar
mării depinde de acțiunea fermă, 
energică, hotărită a popoarelor — for
ța decisivă a soluționării tuturor pro

mâne, tovarășul Gheorghe Rădu- 
lescu, cu tovarășul Fidel Castro și 
alți conducători cubanezi au reliefat 
dorința comună de a continua șl 
extinde legăturile dini re țările și 
partidele noastre, dintre popoarele 
român și cubanez.

Vorbitorul s-a referit in conti
nuare la munca desfășurată de po
porul român, sub conducerea parti
dului comunist, pentru traducerea in 
viață a mărețului program elaborat 
de Congresul al X-lea al partidului, 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, la politica 
desfășurată pe plan internațional, de 
partidul și statul nostru.

A luat apoi cuvîntul ambasadorul 
Cubei la București. Nicolas Rodrlguez 
Astiazarain.

După ce a evocat evenimentele pe
trecute în urmă cu 18 ani, care au dus 
la instaurarea primului guvern pro
letar din Cuba, vorbitorul a spus 
printre altele : Cuba construiește so
cialismul și aspirația noastră este ca, 
prin ridicarea conștiinței revoluționa
re a poporului, să ajungem la instau
rarea unei societăți comuniste. Avem 
mari greutăți, cele mai mari fiind cele 
pe care ni le-au lăsat moștenire impe
rialiștii, și printre ele cea mai grea — 
subdezvoltarea. Poporul nostru este 
insă angajat in depășirea acestor 
greutăți, avind ferma convingere că, 
învingind subdezvoltarea, va ieși vic
torios- dintr-o nouă bătălie împotriva 
imperialismului, la fel ca șl harnicul 
popor român, care, sub conducerea 
partidului comunist, și-a transformat 
țara dintr-o națiune sărăcită de răz
boaie si înapoiată, in republica socia
listă înfloritoare pe care o vedem as
tăzi.

Referindu-se la dezvoltarea multi
laterală a relațiilor dintre România 
și Cuba, ambasadorul Nicolas Rodri- 
guez Astiazarain a arătat, printre 
altele, că multe din produsele cunos
cute șl apreciate in țara sa. care 
ajută poporul cubanez să construiască 
socialismul, sint fabricate de industria 
orașului Brașov.

în încheiere, vorbitorul a exprimat 
satisfacția deosebită de a putea săr
bători Ziua Insurecției Naționale Cu
baneze in mijlocul constructorilor de 
autocamioane din Brașov.

A urmat apoi un program artistic 
la care și-au dat concursul formațiile 
artistice ale clubului Uzinelor de 
autocamioane.

★
Ambasadorul Republicii Cuba la 

București, Nicolas Rodriguez Astia
zarain. a rostit luni o cuvintare la 
posturile noastre de radio și televi
ziune, cu prilejul celei de-a 18-a a- 
niversări a insurecției naționale cu
baneze.

(Agerpres) 

juniori ale Bulgariei și României. 
In ambele meciuri victoria a revenit 
gazdelor cu 6—4 puncte și respectiv 
cu 6—3 puncte.

IN PROBA DE SIMPLU BĂR
BAȚI din cadrul campionatelor in
ternaționale de tenis ale Austriei de 
la Kitzbuehel, in partida pentru locu
rile 3—4 s-au întilnit jucătorul ro
mân Ion Țiriac și australianul Co
lin Dibley. Victoria a revenit lui Ion 
Țiriac cu 6—2, 6—2.

Proba de dublu femei a fost ciș- 
tigată de perechea americană Billie 
Jean King — Rosemarie Casals în
vingătoare în finală cu 6—2, 6—4 in 
fața cuplului vest-german Helga 
Masthoff — Heide Orth.

IN CADRUL TURNEULUI INTER
NAȚIONAL FEMININ DE VOLEI 
de la Varna s-au înregistrat urmă
toarele rezultate: grupa A: Ungaria — 
Franța 3—1 (15—11, 15—12, 12—15,
15—11) ; Bulgaria — R. D. Germană 
3—1 (15—10, 15—5, 9—15, 15—6) ;
grupa B : R.P.D. Coreeană — Româ
nia 3—2 (13—15, 15—6, 15—3, 13—15, 
15—6).

blemelor sociale — cu atit mai mult, 
a unei probleme atit de vitale cum 
este problema dezarmării. De popoa
re, de înțelegerea de către ele a 
importanței și acuității problemei, de 
hotărîrea și combativitatea lor de
pinde, in ultimă instanță, realizarea 
dezarmării. De aceea, acum mai 
mult ca oricind, este necesar ca po
poarele, conștiente că este in joc 
viața lor, animate de Ideea că se pot 
elibera de coșmarul războiului 
și de privațiunile ce le sint im
puse prin cursa înarmărilor, să se 
ridice cu hotărire la luptă pentru 
stăvilirea cursei înarmărilor și în
făptuirea dezarmării. Relevind acest 

Dezarmarea generală
rol esențial, hotăritor, al popoarelor 
in infăptuirea marelui țel al dezar
mării, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
sublinia : „Popoarele, care suportă pe 
umerii lor povara uriașelor cheltuieli 
militare, care, intr-o nouă conflagra
ție mondială, ar trebui să dea un 
inimaginabil tribut dc singe, cer si 
se acționeze cu toată fermitatea in 
direcția dezarmării pinâ nu e prea 
tirziu. Știm că sint forțe care văd in 
perspectiva dezarmării un pericol 
pentru interesele lor înguste. Tocmai 
de aceea este necesar ca opinia pu
blică, toți cel ce doresc să-și apere 
viața, să-și ridice glasul și să acțio
neze hotărit pentru a impune dezar
marea, distrugerea și scoaterea in a- 
fara legii a armelor nucleare. Nu tre
buie să se aștepte ca aceste probleme 
vitale ale omenirii să fie rezolvate 
numai la masa tratativelor ; este ne
cesar ca masele să lupte pentru a-și 
apăra prin forță proprie, viața, secu
ritatea, perspectiva dezvoltării civili
zației umane. Numai masele pot im
pune dezarmarea, numai ele vor rea
liza dezarmarea". Considerind dezar
marea drept propria lor cauză vitală, 
popoarelor lumii le revine datoria de 
a-și afirma tot mai ferm voința ele 
pace, de a desfășura vaste acțiuni de 
masă, energice, revoluționare pentru

DIN TARILE SOCIALISTE
R S CEHOSLOVACĂ

Ritmuri înalte 
in industria chimică

(Dc Ia corespondentul Agerpres la 
Praga, C. Prlsăcaru), Daca Slovacia 
se mîndrește că pe teritoriul ei a 
luat naștere șl se extinde cea mai 
modernii ramură a chimiei — petro
chimia — Cehia are meritul de a fi 
dezvoltat restul domeniilor chimice, 
pe teritoriul acesteia realizindu-se în 
prezent peste 60 Ia sută din volumul 
total al producției chimice a țării.

Traiectoria pe care s-a înscris in 
anii de după eliberare această im
portantă ramură a economiei cehe 
este concludentă. Producția de în
grășăminte chimice a crescut de 17 
ori, a firelor și fibrelor sintetice de 
8 ori, a maselor plastice de 13 ori. 
Cehia, care-și imprimă inițialele pe 
întreaga producție de anvelope a 
țării. va reuși anul acesta, pentru 
prima dată in istoria Cehoslovaciei, 
să acopere din producție internă în
tregul consum de anvelope.

R. D. GERMANĂ

Un vast triunghi 
energetic

(De la corespondentul nostru la 
Berlin. Șt. Dcju). între Sprenberg și 
Hoyerswerda, două mici localități pe 
harta R. D. Germane, peisajul este 
dominat de prezența excavatoarelor, 
a podurilor rulante, de forfota auto
camioanelor. In această zonă, în vara 
anului 1956 a fost pusă piatra de fun
dație a celui mai mare obiectiv al 
celui de-al doilea plan cincinal al 
R.D.G. —combinatul „Schwarze Pum- 
pe“, a cărui bază de aprovizionare o 
constituie triunghiul minier de ex
ploatare la suprafață a lignitului — 
Spreetai, Burghammer și Welzow- 
sud. în cei 15 ani de activitate gi
gantul industrial a adus o importantă 
contribuție la dezvoltarea economiei 
naționale. Pentru a produce gaze, 
energie electrică, brichete și cocs, 
combinatul consumă zilnic 100 000 
tone lignit. Azi combinatul produce 
peste 40 la sută din necesarul de 
gaze pentru locuințe și industrie, la 
care se adaugă o importantă cantita
te de energie electrică și de carbu
ranți înnobilați.

Sofia mîine
(De la corespondentul Agerpres. 

C. Amariței). — In „Parcul Libertă
ții" din Sofia au fost expuse schițele 
planurilor de sistematizare a centru
lui capitalei bulgare, penfru a fi su
puse dezbaterii specialiștilor.

Planșele și machetele proiectanți- 
Ior sofioți înfățișează chipul de mîi
ne al centrului orașului, in cadrul 
căruia bulevardul „Ruski" cu Piața 
„9 Septembrie" și Mausoleul lui 
Gheorghi Dimitrov iși păstrează as
pectul actual. In schimb, zona de 
vest a capitalei, din fața hotelului 
„Balkan" și a magazinului universal 
contrai (Turn), pe o rază de aproape 
doi kilometri, va suferi transformări 
radicale. In locul construcțiilor vechi, 
îngrămădite inestetic, se vor înălța 
clădirile moderne ale viitorului cen
tru comercial al Sofiei : hoteluri, in
stituții administrative, sediul Minis
terului Comerțului Exterior, sediile 
uniunilor economice de stat, ale cen
tralelor comerciale șl ale băncilor.

izolarea cercurilor militariste, profi
toare de pe urma producției și nego
țului cu arme, pentru a nu permite 
guvernelor continuarea cursei înar
mărilor și a le determina să pășească 
pe calea înțelegerilor și acordurilor 
internaționale de dezarmare.

Un rol esențial revine in această 
privința partidelor comuniste. Toc
mai consecvența, fermitatea și hotă- 
rirea cu care partidele comuniste în
țeleg să acționeze pentru înfăptuirea 
dezarmării dau măsura spiritului lor 
de responsabilitate față de soarta 
poporului respectiv șl a tuturor po
poarelor lumii, exprimă lntr-un 
tot unitar forța patriotismului și 

internaționalismului de care sint 
animate. Ele răspund misiunii ce le 
revine militind neobosit pentru dez
voltarea colaborării și solidarității cu 
celelalte forțe sociale, atit de largi 
și de diverse — partide politice, or
ganizații obștești, naționale și inter
naționale, mișcări de luptă pen
tru pace, personalități progresiste și 
democratice, cu cele mai diferite 
convingeri politice și filozofice, 
dar care Înțeleg cu luciditate 
ce spectru amenință omenirea și se 
pronunță pentru înlăturarea lui.

Progresele reale pe calea dezar
mării nu pot fi decit o rezultantă a 
conjugării eforturilor generale ale 
statelor lumii — mari și mici. Toate 
statele — indiferent de mărimea, de 
potențialul lor economic și mili
tar — sint organic interesate în 
promovarea cauzei dezarmării, de
oarece intr-un cataclism nimeni nu 
se poate considera la adăpost de o- 
rorile sale, fiecare popor ar da grele 
jertfe. Este de aceea necesar ca toți 
conducătorii de state să simtă răs
punderea unor acțiuni concrete, e- 
fective, pentru a se obține rezultate 
eficiente in direcția dezarmării.

Profund atașată cauzei păcii și 
securității popoarelor. România a- 
cordă, in ansamblul politicii sale ex-

ÎNCHEIEREA LUNII DE SOLIDARITATE

CU LUPTA POPORULUI COREEAN

Sprijin deplin cauzei drepte 
a Coreei frătesti!

Cu 18 ani in urmă, la 27 iulie 1953, după o luptă plină de eroism, des
fășurată timp de mai bine de trei ani, poporul coreean obținea o mare 
victorie — impunerea acordului cu privire la armistițiu. In fiecare an, 
perioada dintre 25 iunie — data începerii războiului, — și 27 iulie — ziua 
semnării armistițiului este marcată, după cum se știe, pe diferite meri
diane. ca „Luna de solidaritate cu lupta poporului coreean". Și in acest 
an. ea a prilejuit in numeroase țări ale lumii, printre care șl in țara 
noastră, o amplă succesiune dc acțiuni, in sprijinul cauzei drepte a po
porului coreean.

In cursul acestei luni au fost evo
cate dirzenia de neînfricat și pute
rea de sacrificiu de care a dat do
vadă Republica Populară Democrată 
Coreeană in războiul din 1950—1953, 
rezistența victorioasă Împotriva agre
siunii imperialiștilor americani și a 
marionetelor de la Scul, care, urmă
rind să îngenuncheze poporul co
reean, să stăvilească mersul înainte 
pe calea socialismului, au pus in miș
care o puternică mașină de război, 

Poporul coreean, sub conducerea 
Partidului Muncii, în frunte cu to
varășul Kim Ir Sen, și-a mobilizat 
toate forțele și resursele morale 
și materiale șl, dind dovadă de un 
inalt spirit de abnegație, și-a a- 
părat eroic țara, dind inamicului lo
vituri zdrobitoare și obligindu-l la 
semnarea armistițiului. Semnarea ar
mistițiului de la Panmunjon pece- 
tluia astfel o mare izbindă militară 
și politică a poporului coreean in a- 
părarea patriei și a cuceririlor sale 
revoluționare, a pozițiilor socialismu
lui in această parte a lumii, in salv
gardarea păcii și securității interna
ționale. Eșecul agresiunii imperia
liste a demonstrat că este de neln- 
frint acel popor care iși apără cu 
dirzenie ființa națională, indepen
dența și libertatea.

Anii de după război au marcat 
succese remarcabile în opera de fău
rire a societății socialiste în Coreea 
populară. Cu aceeași inaltă conști
ință patriotică, cu același spirit de 
sacrificiu de care a dat dovadă pe 
cimpul de luptă, poporul coreean s-a 
angajat in efortul de lecuire a ră
nilor pricinuite de război, de dezvol
tare continuă pe drumul edificării 
noii orinduiri. Munca plină de abne
gație și eroism a poporului a re
făcut repede țara, a transformat 
R.P.D. Coreeană intr-un stat socialist 
cu o industrie și o agricultură înain
tate, cu o puternică capacitate de a- 
părare, stat in care înfloresc știința, 
cultura, crește nivelul de trai al celor 
ce muncesc. Realizările R.P.D. Coree
ne în industria socialistă reprezintă 
un imbold și un reazem de nădejde 
pentru lupta forțelor patriotice din 
Coreea de sud, au o mare importanță 
pentru înfăptuirea aspirațiilor între
gului popor coreean de 40 de mi
lioane de oameni, de unificare in
dependentă, pașnică și democratică a 
țârii.

După cum este cunoscut, în acest 
sens guvernul R.P.D. Coreene a pre
zentat numeroase propuneri in scopul 
de a înlesni împlinirea idealului na
țional al coreenilor din nordul și din 
sudul țării. In primăvara acestui an 
Adunarea Populară Supremă a 
R.P.D. Coreene a adoptat un pro
gram in opt puncte care reprezintă 
o bază realistă și constructivă pen
tru reunificarea patriei de către co
reeni înșiși, pe cale pașnică și fără 
nici un amestec din afară. Rezolva
rea problemei coreene este, așa cum 
cere viața, așa cum impun normele 
dreptului internațional, de competen
ța exclusivă a poporului coreean. De 
aceea, este pe deplin justificată pro
punerea R.P.D. Coreene să fie retra
se toate trupele străine, să fie des
ființate bazele americane din Coreea 
de sud, asigurîndu-se astfel condiții 
pentru ca această unică națiune să 
poată decide singură asupra destine
lor sale.

Animat de sentimente de profundă 
prietenie și fierbinte solidaritate in- 
ternaționalistă față de poporul co
reean, poporul român a fost alături 
de lupta eroică a R.P.D. Coreene in 
anii războiului, i-a acordat un sprijin 

terne, o excepțională atenție șl stă
ruință înfăptuirii dezarmării. In a- 
ceasta se reflectă înaltul spirit de 
responsabilitate ce animă partidul și 
statul nostru față de destinele po
porului român, ca și ale tuturor po
poarelor lumii, împletirea organică 
a umanismului și internaționalismu
lui in politica externă a țării noas
tre.

Sint bine cunoscute ampla șl per
severenta activitate desfășurată de 
România in cadrul Comitetului pentru 
dezarmare de la Geneva, la Organi
zația Națiunilor Unite și in alte or
ganisme internaționale, inițiativele 
ei constructive vizînd adoptarea de 

măsuri practice în direcția dezarmă
rii. Țării noastre ii aparține ideea, 
concretizată apoi in rezoluția specia
lă a O.N.U., de a proclama deceniul 
1970—1980 ca „Deceniu al dezarmă
rii". Tot la inițiativa țării noastre, 
căreia i s-au alăturat și alte state, 
a fost adoptată in unanimitate re
zoluția cu privire la consecințele e- 
conomice și sociale ale cursei înar
mărilor. în martie 1970, ca și in 
cursul acestui an, România a pre
zentat Conferinței de la Geneva un 
ansamblu de propuneri, a căror sem
nificație majoră constă tocmai în 
a insufla un curs nou, dinamic și 
eficient negocierilor de dezarmare, 
orientindu-le pe făgașul unor mă
suri practice.

Pronunțindu-se cu fermitate pen
tru Înfăptuirea dezarmării, țara noa
stră apreciază utilitatea diferitelor 
măsuri parțiale, tranzitorii, co
laterale, cum ar fi ; înghețarea șl 
reducerea bugetelor militare ale sta
telor, asumarea unor angajamente 
ferme de nerecurgere Ia forță, lichi
darea bazelor militare existente pe 
teritoriile altor state, retragerea tru
pelor in limitele granițelor naționa
le. desființarea blocurilor militare.

Pronunțindu-se in favoarea unor 
asemenea măsuri, România subli

activ in această luptă, inima sa vi- 
brind la unison cu vitejii apărători 
ai pămintului coreean. Cu aceleași 
simțăminte de caldă simpatie a ur
mărit poporul nostru eforturile po
porului coreean pentru lichidarea ur
mărilor războiului, realizările sale 
remarcabile in construcția socialis
mului, a sprijinit și sprijină cu hotă- 
rire la Organizația Națiunilor Unite 
și în alte organisme internaționale 
cauza dreaptă a acestui popor, se 
pronunță cu fermitate pentru retra
gerea tuturor trupelor americane din 
Coreea de sud, astfel incit coreenii 
să-și poată infăptui aspirațiile de a 
trăi intr-o patrie reunită, democra
tică și prosperă.

Inscriindu-se ca un moment de o 
deosebită importanță in dezvoltarea 
relațiilor de prietenie șl colaborare 
frățească între popoarele, partidele și 
guvernele celor două țări, vizita fă
cută recent in R.P.D. Coreeană de 
delegația de partid și guvernamenta
la română, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a constituit un fe
ricit prilej de reafirmare a hotăririi 
comune de a se ridica pe o nouă 
treaptă colaborarea politică, econo
mică. tehnico-științifică, culturală ro- 
mâno-coreeană, cu convingerea că a- 
ceasta corespunde in întregime in
tereselor celor două popoare, inte
reselor generale ale socialismului, 
ale mișcării comuniste și muncito
rești internaționale, luptei forțelor an- 
tiimperialiste mondiale. Ea a fost tot
odată o nouă și puternică expresie a 
solidarității depline a poporului ro
mân cu cauza poporului coreean „Țin 
să subliniez și ca acest prilej — arăta 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — că 
țara noastră sprijină cu hotărire as
pirațiile legitime ale poporului co
reean de 40 milioane, îndreptate spre 
restabilirea unității patriei sale, pc o 
bază pașnică și democratică. Ne pro
nunțăm pentru retragerea trupelor 
Statelor Unite ale Americii și desfiin
țarea bazelor americane din Coreea, 
pentru asigurarea dreptului inaliena
bil al poporului coreean de a hotărî 
singur asupra problemelor care il 
privesc. în acest sens susținem noile 
propuneri ale Republicii Populare 
Democrate Coreene menite să pună 
capăt dezmembrării artificiale a Co
reei. considerind că ele se.află in de
plină concordanță cu interesele des
tinderii și păcii in Asia și in lume".

La rindul său. tovarășul Kim Ir 
Sen declara : „Atît in timpul războ
iului de eliberare, cit și in timpul 
reconstrucției postbelice, poporul frate 
român ne-a acordat din toată Inima 
un ajutor multilateral, dezinteresat, 
iar astăzi sprijină activ. în diverse 
domenii. lupta poporului coreean 
pentru unificarea țării. Pentru acea
sta adresez tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. partidului și guvernului 
român, întregului popor român pro
funda noastră gratitudine".

Mitingurile și adunările care au 
avut loc în cursul lunii de solidari
tate cu poporul coreean au constituit 
o nouă afirmare a sentimentelor de 
prietenie indestructibilă ce unesc 
popoarele noastre, a sprijinului de
plin pe care il acordă țara noastră, 
întregul popor român, cauzei drepte 
a poporului coreean.

La aniversarea încheierii armisti
țiului de la Panmunjon, poporul ro
mân transmite poporului frate co
reean un călduros salut și îi urează 
noi îzbinzi in construcția socialistă, 
in înfăptuirea năzuinței de unificare 
pașnică și democratică a țării.

Radu BOGDAN

niază totodată că ele nu sint un 
scop în sine, că valoarea lor depindă 
in mare măsură de gradul în care 
ele contribuie la stimularea in con
tinuare a procesului de dezarmare. 
Obiectivul fundamental, care nu poate 
și nu trebuie pierdut nici un mo
ment din ochi, constă — așa cum au 
arătat in repetate rinduri țările so
cialiste — 1N INTERZICEREA FO
LOSIRII ARMELOR NUCLEARE, 
ÎNCETAREA PRODUCȚIEI LOR 
ȘI DISTRUGEREA STOCURILOR 
EXISTENTE. In legătură cu prio
ritatea ce revine dezarmării nucleare, 
este de observat că, deși tratatul de 
neproliferare evidenția necesitatea 
continuării negocierilor tocmai spre 
a se ajunge Ia acest obiectiv funda
mental, in practică nu s-a acordat 
problemei atenția cuvenită. Se impun, 
ca urmare, tratative serioase, susți
nute eneigic prin lupta popoarelor 
pentru interzicerea folosirii armelor 
nucleare, crearea de zone denuclea- 
rizate in diferite regiuni ale lumii, 
însoțite de garanții de securitate a- 
decvate ; încetarea experiențelor 
subterane nucleare ; încetarea pro
ducției de arme nucleare, inclusiv a 
producției de materiale fisionabile 
destinate scopurilor militare și trans
ferarea stocurilor de asemenea mate
riale, reducerea progresivă și lichi
darea totală a stocurilor de arme 
nucleare și a mijloacelor de trans
portare a lor la țintă. Subli
niind însemnătatea și actualitatea 
ideii creării de zone denucleari- 
zate, țara noastră reafirmă cunoscu
tele propuneri privind transformarea 
Balcanilor intr-o zonă a păcii și co
laborării, liberă de arme nucleare. 
Propunerile și activitatea desfășu
rată de România în vederea soluțio
nării problemei dezarmării s-au bucu
rat in permanență de un ecou pozi
tiv, fiind apreciate ca o contribuție 
de seamă la promovarea destinderii 
și încrederii reciproce, la înaintarea 
continuă pe calea dezarmării gene
rale.

In ceea ce o privește, România este 
ferm hotărită să militeze și de aci 
înainte, in același spirit activ și con
structiv. cu convingerea fermă că, 
prin eforturile tuturor popoarelor, 
ale tuturor statelor iubitoare de pace, 
se poate ajunge la transpunerea in 
practică a dezideratului dezarmării 
generale — cerință fundamentală a 
păcii și progresului contemporan.



viața internațională
Poporul laoțian

iși va intensifica lupta

pentru infringerea agresorilor

DECLARAȚIA C.C. AL FRONTULUI PATRIOTIC DIN LAOS

XIENG KUANG 26 (Agerpres). — 
Comitetul Central al Frontului Pa- 

din Laos a dat publicității o 
tie cu ocazia celei de-a 9-a 
Ari a semnării acordurilor de 
eva privind Laosul. Declarația, 
să de agenția de presă Khao- 
thet Lao, relevă că aceste a- 
au recunoscut independenta, 

litatca. unitatea și integrita
tea teritorială a Laosului.

Deși au participat la conferința de 
Ia Geneva m problema laoțiană din 
anul 1962 — se spune in document — 
Statele Unite au inceput să saboteze 
in mod sistematic acordurile respec
tive. la scurt timp după semnarea 
lor. Concomitent cu raidurile intense, 
efectuate de avioanele americane, 
S.U.A. și acoliții lor au întreprins 
atacuri pe scară largă Împotriva zo
nei eliberate a Laosului. aflată sub 
controlul forțelor patriotice. Lansind 
cea mai amplă operațiune de acest 
gen împotriva Laosului — „Lam 
Son-719" — la care au participat a- 
proximativ 50 000 de militari ai ar
matei saigoneze și ai forțelor S.U.A.. 
cu sprijinul masiv al aviației ameri
cane. Statele Unite sperau să obțină 
o victorie decisivă in războiul din 
Indochina, dar această operațiune a 
suferit un eșec totaL

Pentru apărarea drepturilor sale 
fundamentale, poporul laoțian, sub 
conducerea Frontului Patriotic, per
sistă in ho țări rea de a lupt3 împo
triva agresiunii imperialismului a- 
mcrican și, in același timp, nu pre-

tra

cupeteșie nici un efort In ce pri
vește căutarea unii reglementări paș
nice a problemei laoțiene.

Problema laoțiană — subliniază de
clarația — trebuie să (ic soluționată 
do către părțile laoțiene interesate, 
pe baza acordurilor de la Geneva 
privind Laosul și in conformitate cu 
situația actuală din această (ară. Im
perialiștii americani și acoliții lor 
trebuie să dea un răspuns serios la 
noua propunere de pace, prezentată 
la 22 iunie 1971 de către Frontul 
Patriotic din Lao.- in vederea înce
tării focului în țară, inclusiv a sis
tării bombardamentelor întreprinse 
de aviația americană, pentru ca. 
apoi, părțile laoțiene interesate să 
se întilnească și să reglementeze 
problema laoțiană în mod pașnic.

In lumina declarației adoptate 1a 
conferința la nivel înalt a popoare
lor indochincze și bucurindu-se de a- 
probarea și sprijinul oamenilor iubi
tori de pace șî dreptate din întreaga 
lume, poporul laoțian va învinge 
toate dificultățile, va face orice sa
crificiu și, umăr la umăr cu po
poarele frățești vietnamez și cambod
gian, iși va intensifica lupta pentru 
infringerea agresorilor americani și 
va edifica un Laos cu adevărat paș
nic. independent, neutru, democratic, 
unit și prosper, contribuind la tran
sformarea Peninsulei indochincze in
tr-o regiune realmente pașnică și 
independentă, se spune in încheierea 
declarați ei.

EVOLUȚIA EVENIMENTELOR DIN SUDAN
• SECRETARUL GENERAL AL UNIUNII SINDICATELOR 
SUDANEZE A FOST EXECUTAT • ARESTAREA SECRETA
RULUI GENERAL AL PARTIDULUI COMUNIST SUDANEZ • 
FORȚELE DEMOCRATICE PRIVESC CU ÎNGRIJORARE ARES

TĂRILE Șl CONDAMNĂRILE
KHARTUM 26 (Agerpres). — Gu

vernul sudanez a anunțat luni că 
alte trei persoane, acuzate de a fi 
fost implicate in lovitura de stat de 
la 19 iulie, au fost executate, ridi- 
cindu-se astfel la unsprezece numă
rul sentințelor capitale pronunțate și 
aduse la Îndeplinire de la 22 iulie, 
cind generalul Gaafar el Numeiry a 
revenit la conducerea statului, rela
tează agenția M.E.N., reluînd o emi
siune a postului de radio Omdur- 
man.

Postul de radio menționează că o 
altă sentință capitală a fost pronun
țată și executată luni, împotriva lui 
Shafie Ahmed el Sheikh, secretar 
general al Uniunii sindicatelor suda
neze.

Pe de altă parte, agenția egipteană 
de presă anunță că a fost arestat luni 
Abdel Khalek Mahgoub, secretarul 
general al Partidului Comunist Su
danez.

In cursul unei conferințe de presă, 
ministrul de stat sudanez, Ahmed 
Idriss, a declarat că 1 000 de persoane 
au fost arestate din cauza apartenen
ței lor la Partidul Comunist Suda
nez și că arestările vor continua.

Agențiile de presă anunță, totodată, 
că, incepînd de luni, au fost extinse 
restricțiile de circulație introduse în 
capitala sudaneză de la 22 iulie și 
că toți ofițerii, subofițerii și soldații 
aflați în permisie au fost rechemați 
de urgență la unitățile lor.

Aceste acțiuni întreprinse de auto
ritățile sudaneze împotriva membri
lor P.C. din Sudan și ai altor orga
nizații democratice nu pot să ducă 
decît la slăbirea unității forțelor de
mocratice și progresiste din această 
țară, împiedică unirea lor în lupta 
pentru soluționarea problemelor vi
tale ale poporului sudanez. Forțele

democratice, toți cel 
forturile popoarelor 
cane și arabe, lupta . 
fășoară împotriva amestecului impe
rialist In treburile lor interne, a 
subordonării economice de către 
monopolurile străine, pentru dezvol
tarea de sine stătătoare pe calea 
progresului social, privesc cu Îngri
jorare arestările și sentințele pro
nunțate, cer să se pună capăt văr
sării de singe.

Opinia publică din țara noastră, cre
dincioasă principiilor sale de solidari
tate cu lupta popoarelor din tinerele 
state independente pentru dezvoltare 
de sine stătătoare și progres social, 
cu toate forțele antiimperialiste, con
sideră că numai 
lizare a tuturor 
bili ai națiunii 
succes această 
moștenirea grea 
lism, pot înainta cu succes pe calea 
consolidării independenței naționale, 
a dezvoltării economice și sociale.

care sprijină e- 
din țările afri- 
pe care o des-

printr-o largă mobi- 
factorilor responsa- 
pot 

luptă, 
lăsată

desfășura cu 
pot lichida 
de colonia-

ȘEDINȚA DIRECȚIUNII
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P. C. ITALIAN
26 - Corespondentul 
Puicea, transmite : 

conducerea ii^i Enrico 
vicesecrctar ^general al 
Comunist Italian, a avut loc o 
dințâ a Direcțiunii P.C.I. in cadrul 
căreia senatorul Paolo Bufalini, 
membru al Direcțiunii partidului, a 
prezentat un raport referitor la sta
diul dezbaterilor din Parlament a- 
supra unor importante proiecte 
reforme economico-sociale și la si
tuația politică actuală din Italia. In
tr-un comunicat al Biroului de presă 
al Partidului Comunist Italian se 
arată că Direcțiunea P.C.I. a apro
bat linia urmată de grupurile parla
mentare comuniste din Camera 
deputaților și Senat, în scopul apă
rării punctelor înnoitoare din proiec
tele de reforme discutate; Direcțiunea 
P.C.I. a aprobat, de asemenea, lupta 
dusă de parlamentarii 
pentru ca legea asupra 
și cea privind reforma ....._______
să fie îmbunătățite in raport cu ce
rințele maselor muncitoare, determi- 
nind astfel eșuarea planurilor gru
părilor de dreapta din cadrul și din 
afara coaliției guvernamentale, care 
vizează inâsprirea unor prevederi 
esențiale ale reformelor.

„Direcțiunea P.C.I., se spune în 
comunicat, a hotărît să convoace, 
pentru joi, 29 iulie, pe toți secretarii 
comitetelor regionale ale partidului 
și pe secretarii federațiilor distric
tuale, în scopul mobilizării și al dis-

MOSCOVA

ROMA 
pres, N.

Berlinguer,
Partidului 

șe-

de

comuniști 
locuințelor 
impozitelor

agențiile de presă

cutării acțiunilor întreprinse de co
muniști pentru a respinge atacul 
forțelor de dreapta, pentru a face să 
înainteze o politică riguroasă de re
forme și pentru a garanta țării con
solidarea șl dezvoltarea cadrului 
democratic șî constituțional''.

ROMA 26 (Agerpres). — In 
Italia continuă cu succes cam
pania pentru obținerea de fon
duri in sprijinul presei comu
niste. Pină in prezent — infor
mează ziarul „L'unită" — s-au 
obținut peste un miliard de lire 
italiene. Obiectivul fixat și in 
acest an in sprijinul presei de 
partid a găsit un larg . răsunet 
in rindurile comuniștilor și al 
Federației tineretului comunist, 
al maselor muncitoare, care 
și-au luat angajamentul că pină 
la festivalul ziarului „L'Unită", 
organ al P.C.I., ce va avea loc 
in toamna acestui an, să se ob
țină suma de 2 miliarde lire.

transmit

ÎNTREVEDERE
LEONID BREJNEV

GUSTAV HUSAK
MOSCOVA 26 (Agerpres). — A- 

genția T.A.S.S. a anunțat că luni a 
avut Ioc o întrevedere intre Leonid 
Brejnev, secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., Nikolai Podgornli, președin
tele Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., și Gustav Husak, secre
tar general al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, aflat la odihnă in U.R.S.S.

Cu acest prilej s-a făcut un schimb 
de informații asupra succeselor obți
nute de oamenii muncii din cele 
două țări în construcția comunistă și 
socialistă, asupra activității celor 
două partide, precum și a unor pro
bleme internaționale actuale de in
teres comun.

Consultări diplomatice privind 
situația din Orientul Apropiat

IA 0.N. U.

La primăria Schoneberg, 
din Berlinul occidental, a avut Icc. 
la 26 iulie, cea de-a 6-a convorbire 
intre Gunther Kohrt, secretar de stat 
in Ministerul Afacerilor Externe al 
R. D. Germane, și Ulrich Muller, 
directorul Cancelariei Senatului Ber
linului occidental.

In cursul convorbirii au fost discu
tate probleme interesind ambele 
părți. S-a stabilit ca următoarea in- 
tilnire să aibă loc la 30 august a.c. 
la Berlin.

La invitația guvernului
CUbOMOZ, Havana a sosit mi
nistrul afacerilor externe al Republi
cii Chile. Clodomiro Almeyda.

Succesul ansamblului 
folcloric românesc 
„Doina" în Italia

După cum relatează agenția „Eliberarea*, în cursul ultimilor patru ani în 
provincia Ben Tre, din Delta fluviului Mekong, au fost ucise 7 800 de per
soane din rindul populației civile, iar alte 15 000 au fost trimise în fata 
tribunalelor sau torturate. Tn aceeași perioadâ, trupele agresoare ameri- 
cono-saigoneze au lansat 11 500 de așa-zise acțiuni de curățire. Tn foto

grafie : un grup de patrioți pornind într-o nouă misiune de luptă

KUALA LUMPUR 26 (Agerpres). — 
Malayezia va sprijini restabilirea 
drepturilor legitime ale Republicii 
Populare Chineze la O.N.U., in cadrul 
Adunării Generale a organizației din 
acest an — a declarat, în cadrul 
unui interviu acordat unui grup de 
ziariști japonezi, vicepremierul ma- 
layezian. Tun Ismail, relatează agen
ția United Press International.

In următoarea etapă, a menționat 
el, Malayezia intenționează să stabi
lească relații diplomatice cu Republi
ca Populară Chineză.

Aproximativ S0 000 de 
porsoane refu§iate Pe teritoriul 
Indiei, in urma evenimentelor 
luna martie, s-au reîntors in 1 
kistan — anunță surse oficiale 
capitala Pakistanului de est 
Dacca - citate de agenția Associated 
Press. După cum s-a mai anunțat, 
guvernul de la Caraci a lansat mai 
multe apeluri refugiaților pakista
nezi, cerindu-le să revină la casele 
lor.

din 
Pa- 
din

Ld Pekin a sos’t intr_0 vizită 
de prietenie o delegație a Mișcării 
populare pentru eliberarea Angolei, 
condusă de Agostinho Neto, pre
ședintele mișcării, anunță agenția 
China Nouă.

Ansamblul folcloric studențesc 
„Doina" întreprinde in prezent, 
cu mult succes, un turneu in 
Italia. Participînd in orașul An
cona, de pe malurile Adriaticii, 
la „Sărbătoarea mării" — îm
preună cu formații folclorice 
din Franța, Iugoslavia, Senegal 
și Italia — ansamblul românesc 
a obținut „Marele premiu". 
După spectacolele date la Arez
zo, Rieti, Aquila, ansamblul a 
participat duminică seara la o 
manifestare consacrată Româ
niei, in parcul Eur din Roma, 
interpretind cu multă măiestrie 
un reușit program de cintece și 
dansuri populare românești.

Printre cei prezenți se aflau 
ministrul turismului și specta
colelor al Italiei, Gianmatteo 
Matteotti, reprezentanți ai mu
nicipalității Roma, ambasadorul 
României la Roma, Iacob Io- 
nașcu.

Manifestarea a cuprins, de a- 
semenea, inaugurarea unei ex
poziții de pictură contemporană 
românească și a unei expoziții 
fotografice, ilustrind cele mai 
cunoscute și apreciate obiective 
turistice din țara noastră.

Convorbirile libiano-mal- 
teze Privind dezvoltarea relațiilor 
bilaterale au început la Tripoli. Dele
gația malteză este condusă de minis
trul justiției și problemelor parla
mentare, Anton Buttigieg, iar cea li- 
biană de ministrul muncii și pro
blemelor sociale, Abdel Ati Al-Ibidi. 
înainte de începerea convorbirilor, 
Anton Buttigieg a declarat că Malta 
va acționa cu toate forțele pentru 
lichidarea bazelor militare străine de 
pe teritoriul său.

0 puternică demonstrație 
antirasială 3 tost ors;,niMlâ du- 
minică in orașul Columbus, statul 
Georgia (S.U.A.). Manifestanții s-au 
îndreptat spre clădirea poliției pen
tru a protesta împotriva concedierii 
a cinci negri care au participat la 
manifestațiile pentru respectarea 
drepturilor civile. Poliția a recurs la 
grenade cu gaze lacrimogene, 
număr de 15 persoane au ' 
tate.

Un
fost ares-

Vicepreședintele S.U.A.,
Spiro Agnew, a sosit luni intr-o vi
zită oficială de două zile la Lisa
bona, ultima etapă a turneului său 
prin 11 state.

RYAD 26 (Agerpres). — La Ryad 
au inceput luni convorbirile dintț^ 
regele Feisal al Arabiei Saudite și 
regele Hussein al Iordaniei, aflat aici 
intr-o vizită oficială. Potrivit postu
lui de radio Amman, convorbirile 
dintre cei doi suverani au ca obiect 
situația din Orientul Apropiat și 
unele aspecte ale evoluțiilor recente 
din Iordania.

DJEDDAH. — Khaled Fahoum, 
președintele Consiliului Național Pa- 
lestinean, și Khaled Hassan, mem
bru in Comitetul Executiv al Organi
zației pentru Eliberarea Palestinei, 
au sosit duminică la Djeddah — a- 
nunță agenția France Presse, citind 
postul de radio saudit. Cei doi lideri 
palestineni au luat parte la convor
birile pe care le-au avut săptămina 
trecută la Damasc și Beirut cu repre
zentanții personali ai președintelui 
Sadat și regelui Feisal al Arabiei 
Saudite, Sabri El Kholi și, respectiv, 
Omar Sakkaf.

DAMASC. — Generalul Hafez As
sad, președintele Siriei, l-a primit 
luni după-amiază pe Mohamed Mas- 
moudi, ministrul afacerilor externe 
al Tunisiei. In cursul întrevederii au 
fost discutate probleme privind rela
țiile dintre cele două țări, precum și 
evoluția situației din lumea arabă. 
Mohamed Masmoudi efectuează in 
prezent un turneu prin mai multe 
țări arabe intr-o misiune de mediere 
în legătură cu divergențele existente 
între autoritățile iordaniene și orga
nizațiile de rezistență palestinene.

TUNIS. - Salim El Yafi, asisten
tul pentru probleme politice al secre
tarului general al Ligii Arabe, a.sosit 
la Tunis pentru a examina cu ofi
cialitățile tunisiene evoluția situa
ției din lumea arabă după recentele 
confruntări iordaniano-palestinene. 
Ulterior, el va întreprinde vizite si
milare in Libia și Algeria.

DAMASC. — Siria a hotărît să în
chidă frontierele sale cu Iordania, 
anunță agenția France Presse, citind 
un 'comunicat oficial din Damasc.
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DIN LUMEA CAPITALULUI

0 tabără internațională a 
prieteniei, 13 C3re parlicipă circa 
1 000 de tineri din R.D. Germană și 
din R.F. a Germaniei, a fost organi
zată la Eisenach (R.D.G.) — infor
mează agenția A.D.N. Prin vizite in 
întreprinderi, menționează agenția, 
oaspeții au posibilitatea să cunoască 
realizările obținute în R.D.G.

La invitația guvernului 
R.P. Mongole, 13 Ulan-Bator a 
sosit, luni, intr-o vizită oficială. Rene 
Maheu, directorul general al 
UNESCO. Rene Maheu urmează să 
poarte cu reprezentanții mongoli con
vorbiri în problemele colaborării din
tre R. P. Mongolă și UNESCO.

a pornit spre Lună
CORESPONDENȚA DIN WASHINGTON

O AFACERE VEROASA CU VASTE IMPLICAȚII
Atenția opiniei publice franceze 

este atrasă, in aceste zile, de un 
mare scandal în care sint implicați, 
deopotrivă, oameni de afaceri veroși 
și personalități suspuse ale vieții pu
blice.

înființată în urmă cu cițiva ani, 
societatea imobiliară „Garanția fun
ciară" — avind ca președinte- 
director general pe un anume 
Robert Frenkel, care poza in rafinat 
amator de artă — propunea depună
torilor amatori de dobinzi cit 
mai substanțiale o 
te simplă : economiile lor 
destinate cumpărării de 
pe care societatea le 
iar chiriile erau înapoiate 
lorilor sub formă de 
cotată la 10,25 la sută anuaL 
o atare „carte de vizită", susținută 
și de o publicitate zgomotoasă, so
cietatea a reușit să atragă, in doi ani 
și jumătate, 13 000 de depunători și 
să acumuleze aproximativ 205 mi
lioane de franci. După toate aparen
țele, afacerea mergea de minune, dar, 
in urma unor detalii mai puțin li
niștitoare, Ministerul de Finanțe a 
cerut o anchetă administrativă, trans
formată apoi in cercetare judiciară. 
Si astfel, la un prim examen conta
bil, s-a ajuns la descoperirea unui 
deficit de aproximativ 15 000 000 de 
franci, apreciat ca beneficiu ilicit al 
unor membri ai conducerii societății.

Frenkel se lăuda cu un „secret de 
fabricație" pe care revista „l’Ex- 
press" îl dezvăluie In ultimul său 
număr : „în afara <Garanției fun
ciare^ R. Frenkel controla și o so
cietate de promovare și aderare la 
proprietatea imobiliară și funciară. 
Combinația era următoarea : această 
repetate cumpăra, de pildă, un imo
bil cu 10 milioane de franci, il re
vindea cu 15 milioane -Garanției 
funciare-, care il plătea din sub
scripțiile depunătorilor. DL Frenkel 
dispunea de diferență".

Inculparea fostului director pentru 
escrocherie și abuz de incredere a 
declanșat un veritabil carusel al a- 
crobațiilor financiare, care a crescut 
de la o zi Ia alta, ca un bulgăre de 
zăpadă. Veroasa afacere din dome
niul imobiliar a adus in atenția pu
blicului nu numai figurile unor 
parveniți, lipsiți de scrupule, ci și 
numele unor personaje din inalta so
cietate, ale căror titluri și preocupări 
ii puneau la adăpost de orice bă-

dobinzi 
formulă foar- 

erau 
imobile 

închiria, 
depună- 
dobindă, 

Cu

CORESPONDENTA DIN PARIS

nuială. Printre ei, frații Willot, mag
nați ai textilelor și patroni de mari 
magazine, care au vindut, in condi
ții extrem de dubioase, o serie de 
imobile „Garanției funciare". Do
sarul afacerii a relevat, de aseme
nea, că, după ce cercetarea judi
ciară a fost deschisă la 12 ianua
rie a.c., la 14 ianuarie dl. Andre 
Rives-Henrys și-a dat demisia din 
postul de președinte-director general 
al unei societăți care gira afacerile 
„Garanției funciare". Mai mult de- 
cit coincidența datelor a reținut aten
ția faptul că Rives-Henrys este de
putat de Paris și membru al parti
dului de guvernămînt, U.D.R.

Reflectind indignarea opiniei pu
blice, o serie de ziare, organizații și 
personalități politice și-au exprimat 
dorința ca justiția să facă deplină 
lumină în această afacere. Partidul 
socialist a cerut constituirea unei 
comisii de anchetă parlamentară, so
cotind că crearea de societăți civile 
de plasament „a fost încurajată în 
ultimii 10 ani pentru a servi unei 
politici de construcții fără scrupule, 
care oferă promotorilor surse de im-

bogățire speculativă, beneficiind de 
un privilegiu fiscal total nejustifi
cat". Pe de altă parte, deputatul co
munist Francois Billoux a adresat o 
scrisoare președintelui Adunării Na
ționale în care ii cere să sesizeze 
Consiliul Constituțional în vederea 
punerii în aplicare a dispozițiilor a- 
supra Incompatibilității unor activi
tăți cu mandatul de deputat.

Și astfel, in urma presiunii opiniei 
publice, in urma declarației făcute 
de premierul Chaban-Delmas con
form căreia „guvernul veghează și 
va veghea pentru ca să fie făcută 
lumină asupra acestor afaceri, indi
ferent de persoanele puse in cauză", 
luni după-amiază a fost audiat și 
inculpat deputatul Rives-Henrys, 
fiind acuzat de complicitate, abuz a- 
supra bunurilor sociale, escrocherie 
și abuz de încredere. In consecință, 
partidul U.D.R. și grupul de depu- 
tați U.D.R. din parlament au decis 
„punerea în concediu" a lui Rives- 
Henrys, urmind ca o hotărîre defi
nitivă să fie luată în funcție de re
zultatul anchetei judiciare.

Dosarul afacerilor imobiliare rămi- 
ne deschis, tribunalele urmează să-și 
spună cuvintul. Cum a fost posibilă 
scandaloasa afacere din domeniul so
cietăților imobiliare ? — se întreabă, 
pe bună dreptate, omul de pe stra
dă, cel ce locuiește in periferiile 
Parisului, în condiții adeseori pre
care. Faptele dezvăluite pină acum 
ilustrează una din tarele cele mai 
acute ale societății capitaliste. „Dacă 
astăzi unii au posibilitatea ca, la 
Paris sau pe Coasta de Azur, să-și 
^rotunjească» in cițiva ani averi u- 
riașc, să afișeze luxul cel mai țipă
tor, să reușească «lovituri» care 
aduc, dintr-o dată, cit salariile pe 
un secol ale unui muncitor speciali
zat, iată un fapt din ce in ce mai 
intolerabil" — recunoaște ziarul 
„Le Monde".

Paul DIACONESCU

La invitația Secretaria
tului federal pentru iinanțe 
al R.S.F. Iugoslavia, 13 Bel_ 
grad a sosit președintele Corporației 
americane pentru investiții particu
lare in străinătate, Bradford Mills, 
informează agenția Taniug. El este 
însoțit, intre alți colaboratori, de pre
ședintele companiei „Parker Pen“, 
Daniel Parker, unul dintre directorii 
comitetului de conducere al acestei 
corporații. Bradford Mills va purta 
convorbiri cu reprezentanți ai gu
vernului, ai Camerei Economice Fe
derale și ai Asociației bancare. Luni, 
Bradford Mills a început convorbi
rile cu reprezentanți ai Secretaria
tului federal iugoslav pentru finanțe 
privind posibilitățile unor investiții 
comune de capital.

Uniunea Sovietică și Ci- 
pilii au botărit să efectueze, în 
comerțul reciproc, decontări în va
lută liber convertibilă. Acest acord 
a fost realizat — menționează agen
ția T.A.S.S. — în urma tratativelor 
purtate la Moscova de o delegație ci
priotă, condusă de Ghiorghi Eliadis, 
director general în Ministerul Comer
țului și Industriei, și o delegație so
vietică, în frunte cu Vladimir Al- 
himov, adjunct al ministrului comer
țului exterior.

Convorbiri ungaro-sirie- 
T16 Od°n Kishazl, vicepreședinte 
al Consiliului Prezidențial al R. P. 
Ungare, l-a primit luni pe Abdel 
Halim Khaddam, vicepremier și mi
nistru al afacerilor externe al Si
riei, aflat într-o vizită oficială la 
Budapesta. Cu prilejul acestei între
vederi au fost examinate probleme 
privind relațiile dintre cele două țări 
și situația din Orientul Apropiat, re
latează agenția M.T.L

Recent a apărut la Moscova, 
tn Editura de stat pentru li
teratură, romanul „Frații Jderi“ 
de Mihail Sadoveanu. Traduce
rea este semnată de A.A. Sa- 
dețki. Tot la Moscova a apărut, 
zilele acestea, in Editura artis
tică, o bogată culegere din ver
surile lui Tudor Arghezi. Pre
zentarea autorului este semnată 
de criticul Dumitru Micu.

Descoperirea
unui complot

AI 17-lea Congres inter
national de psihologie a- 
pliCCltâ s-a deschis luni la Liege. 
La lucrări participă 2 000 de psi
hologi din 73 de țări. Prin
tre temele care vor constitui o- 
biectul dezbaterilor figurează psiho
logia industrială, accidentele de mun
că și de trafic, oboseala și consecin
țele ei. Congresul a hotărît transfe
rarea sediului secretariatului Asocia
ției internaționale de psihologie a- 
plicată de la Paris la Stockholm.

în Uganda
26 (Agerpres). — Ge- 
Amin, șeful statului 
dezvăluit descoperirea 

împotriva actualelor 
țării — anunță agen-

KAMPALA 
neralul Idi 
ugandez, a 
unui complot 
autorități ale 
ția France Presse. Printre cei Impli
cați s-ar număra ministrul admi
nistrației publice și locotenent-colo- 
nelul Ochima. demis recent din 
funcția de comandant al statului 
major al forțelor armate. Idi Amin 
a precizat că locotenent-colonelul 
Ochima a fost arestat.

Luni dimineața, la orele 9 și 34 
de minute (15,34 — ora Bucureștiu- 
lui), de pe cosmodromul Cape 
Kennedy din Florida a fost lansată 
spre Lună nava cosmică „Apollo- 
15“, avind la bord pe astronauții 
David Scott, James Irwin și Al
fred Worden. Trenul spațial, lung 
de peste 120 de metri, format din 
turnul de salvare, nava „Apollo", 
modulul lunar „Falcon" (Șoimul) și 
cele trei trepte ale rachetei „Sa- 
turn-5“, s-a ridicat de pe rampa 
de lansare 39-A, sub o perdea de 
fum și flăcări, avintîndu-se spre 
înălțimi.

în momentul lansării, circulația 
de pe toate șoselele și drumurile 
din apropierea cosmodromului s-a 
întrerupt pentru citeva minute. A- 
proape un milion de turiști ameri
cani și străini, sosiți pe coastele 
Floridei, au asistat Ia lansare. Zeci 
de milioane de persoane au urmă
rit, pe micul ecran, primele secven
țe ale îndepărtării de Pămint a na
vei.

„Totul se desfășoară perfect", a 
transmis de la bord comandantul 
misiunii, David Scott, în momentul 
cind nava se înscria pe orbita cir- 
cumterestră de „parcare", situată 
Ia o altitudine de 140 km. „O lan
sare perfectă din toate punctele de 
vedere", a precizat el, în cursul 
schimburilor de informații cu cen
trul de control de la Houston. 
Echipajul se dovedește extrem de 
laconic in comentarii, limitîndu-se 
în general la transmiterea datelor 
tehnice strict necesare. Directorul 
de zbor, Rocco Petrone, a confir
mat, de asemenea, că nava evo
luează în condiții perfecte. Se
pararea primelor două trepte ale 
rachetei „Satum-5“ s-a efectuat 
impecabil Apoi a fost pusă in 
funcțiune ultima treaptă, care a 
scos nava din zona de atracție 
gravitațională a Terrei.

La 18,24 (ora Bucureștiului) 
„Apollo-15" s-a înscris pe traiec
toria Pămînt-Lună. Pentru a exe
cuta manevra, motorul principal al 
navei a fost aprins timp de 5,56 
minute. Alfred Worden, pilotul na
vei, a extras modulul lunar din ca
mera cilindrică de protecție, prin 
detonarea pereților acesteia, după 
care a desprins nava de modul, a 
efectuat cu ea o întoarcere de 180 
de grade și la ora 19,05 a recupla- 
t-o la modul, structurind trenul 
spațial in ordinea : modulul lunar,

cabina de comandă, botezată „En
deavour" (Străduința), modulul de 
serviciu — formație in care se va 
desfășura întreaga călătorie pînă 
la începerea programului de asele
nizare.

La 19,49 — trenul spațial s-a se
parat de ultima treaptă a rachetei 
purtătoare. La Houston s-a anun
țat că toate manevrele au fost exe
cutate perfect. După ci leva ore de 
zbor, la centru s-a anunțat că cei 
trei astronauți au descoperit „o u- 
șoară anomalie" la instrumentele 
de control ale motorului principal 
al trenului spațial. Ei caută în pre
zent să determine amploarea defec
țiunii și cauzele acesteia in scopul 
remedierii ei. La Houston se apre
ciază că această defecțiune nu con
stituie un pericol pentru desfășu
rarea zborului.
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